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ПРОБЛЕМИ НА ИДЕНТИЧНОСТТА И ОСОБЕНОСТИ НА 
ПОСТМОДЕРНИЯ НАРАТИВ У ТИМЪТИ ФИНДЛИ

за присъждането на образователната и научна степен „доктор“
в научна област „хуманитарни науки“,

направление 2.1 „Филология“ (западноевропейска литература),
Факултет по славянски филологии, катедра “Теория на литературата”, 

СУ “Св. Климент Охридски”

 Данни за дисертанта

Галина Николова Аврамова завършва английска филология в СУ “Св. 
Климент Охридски” през 1993 г. като магистър по английска филология с 
втора специалност испанска филология. От 1998 г. работи като преподавател 
по английски език в СУ “Св. Климент Охридски”, първо към катедра 
„Западни езици“ на Факултета по класически и нови филологии, а от 2002 г. 
като старши и главен асистент в катедра „Англицистика и американистика“, 
където се включва много активно в създаването и утвърждаването на 
канадистиката като важна част от учебното съдържание на бакалавърската и 
магистърската степени в специалност „английска филология“.
      

 Данни за докторантурата

Галина Аврамова е  зачислена като докторант на свободна подготовка  с 
научни ръководители проф. Валери Стефанов и доц. Цветана Хубенова към 
катедра “Теория на литературата”,   Славянски факултет,  СУ “Св. Климент 
Охридски” през 2013 г. със заповед на Ректора на Университета. За тема на 
дисертационния  си  труд  тя  избира   „Проблеми   на  идентичността  и 
особености  на  постмодерния  наратив  у  Тимъти  Финдли“.  По  време  на 



докторантурата си тя е положила с отлична оценка докторантския минимум. 
Дисертационният  й  труд  е  обсъден  на  заседание  на  катедра  „Теория  на 
литературата“, проведено на 17. 09. 2014 г., на което е решено да се разкрие 
процедура за публична защита на дисертацията й. 

 Данни за дисертацията и автореферата

Дисертационният  труд  е  в  обем  от  203  страници  основно  тяло  и  10 
страници  библиография.  Структурно  е  изграден  от  увод,  три  глави  и 
заключение,  Главите  са  озаглавени  „Свое  и  „чуждо“  в  романовия  текст“; 
„Идентичност – децата на мрака“; „Мутации – форми на презентация“, като 
всяка  представя  аспект  от  възможен постмодерен  прочит  на  един  от  най-
добрите романи на канадския писател Тимъти Финдли, „Пилгрим“.

Уводът  представя  наред  с  основните  теоретични  и  методологически 
проблеми,  с  които  се  заема  изследването  и  една  обобщена  картина  на 
непрестанното  търсене  на  своя  идентичност  от  страна  на  канадската 
литература. Проблематизирането на тази идентичност се превръща и в мета-
метафора за творчеството на Финдли, който олицетворява сложната съдба на 
канадските писатели, изправени пред трудната задача да намерят път между 
две могъщи литературни традиции, европейската и американската. Но както 
отбелязва  дисертантката,  основен  фокус  на  работата  не  е  заиграването  с 
национални  или  есенциални  въпроси,  а  разкриването  на  отвореността  на 
канадската литература и в частност на Финдли, към различните възможности, 
които  предоставя  постмодерния  наратив  за  обговаряне  на  флуидната  и 
палимсестна  постмодерна  идентичност.  И макар  че  в  увода  е  представена 
една  изчерпателна  картина  на  творчеството  и  мястото  на  Финдли  в 
канадската  литература,  авторката  изрично  подчертава,  че  основният 
изследователски  въпрос  на  нейната  работа  не  е  класическият  анализ  на 
творчеството  на  един писател,  а  открояването  на  стратегиите  на  писане и 
четене, които изграждат света на постмодерния човек като номад, пилигрим в 
един свят на разпадащи се означаеми. Това придава допълнителна стойност 
на дисертацията, като едно непрекъснато „случване“ на различни възможни 
прочити.

Първата  глава  отваря  една  от  възможните  „врати“  към  света  на 
постмодерния роман,  тази  на търсене на следите  оставени от  предходните 



текстове и разказвачи. През призмата на интертекстуалността,  така както е 
разработена  най-вече  от  Юлия  Кръстева,  Галина  Аврамова  успява  да 
„картографира“  празнините,  белите  пространства,  които  постмодерния 
наратив запълва с чужди и свои истории. Идеята за палимсеста се оказва една 
от  най-подходящите  метафори  за  анализиране  на  романовата  тъкан  и 
дисертантката  го  използва  умело  при  разкриването  на  проблематичната 
идентичност не само на главния герой, но и на целия постмодерен наратив. В 
подкрепа  на  заключенията,  до  които  достига  по  отношение  на 
интертекстуалните  връзки,  които  изграждат  „Пилгрим“,  дисертантката 
привлича за анализ и други два от по-малко обсъжданите романи на писателя, 
„Нежелани спътници“ и „Ловецът на глави“,  които чрез това,  което Линда 
Хътчън  нарича,  „историографска  метафикция“,  пренаписват  някои  от 
основополагащите митове на западната цивилизация.

Втората глава, която по своя обем е и най-голяма и която е очевидният 
център  на  дисертацията,  предлага  един  нетрадиционен  подход  към 
изследването на основния за тази работа въпрос, въпросът за постмодерната 
идентичност. Избирайки да подходи чрез четири „графии“ към този сложен 
проблем, тя подсказва на читателя и отговора на въпроса „как се изгражда 
тази идентичност?“ – чрез писане, чрез различните истории и репрезентации, 
които  ни  представя  писателят.  За  постмодерната  епоха  най-важното  е, 
доказва дисертацията, сливането между индивидуалното, т.е. биографията, и 
колективното,  т.е.  митографията,  между  традиционно  представените 
репрезентации,  т.е.  иконографията  и  индивидуалните  отклонения  от 
нормалното, т.е. психографията. 

Детайлното разработване на въпроса за идентичността е направено чрез 
използването  на  метофоричния  език  на  самата  художествена  литература, 
което сякаш превръща дисертацията в едно продължение на постмодерното 
писане на Финдли, разкривайки как главният герой на Финдли се превръща в 
„провокативен  наративен  проект,  ...  резултат  от  иронична  инверсия“  (стр. 
155).  

Главата  завършва  с  обобщение,  което  още  веднъж  подчертава 
основният извод, до който стига анализът на постмодерната идентичност, а 
именно,  че  „героят  Пилгрим  е  една  наративно  моделирана  миграция  на 
всякакви  смътни  самоличности,  които  очакват  именно  това  –  да  бъдат 



подложени  на  съмнение,  оспорване,  преобръщане.  Както  се  случва  в 
събитийния хоризонт на романа“(стр. 164). 

Тук  бих  задала  един  въпрос,  който  изниква  у  читателя  на  тази 
дисертация, свързан с полагането на творчеството на Финдли в контекста на 
канадската  литература.  Не  е  ли  Пилгрим  и  обобщеният  образ  на  самата 
канадска идентичност, подлагана на съмнения, оспорване и преобръщане? 

Третата  глава  разширява  темата  за  флуидната  постмодерна 
идентичност, която се конструира и деконструира като безкраен семиозис в 
процеса на наратива с идеята за мутацията. Това е термин, който обобщава 
шизоидната  същност  на  постмодерността  и  предоставя  нов  ъгъл  за 
разглеждане  на  проявленията  на  идентичността.  Чрез  метафората  за 
събирането  на  разкъсаните  части  на  Орфей,  дисертанката  насочва  анализа 
към пределните точки на разпад на идентичността, до които сякаш е стигнало 
човечеството  и  показва  как  фигурата  на  Пилгрим се  превръща в  обобщен 
образ на постмодерните тревоги, породени от промяната, която най-често е 
под формата и на мутация,  а  дисертантката го „разчита“ и като „кризисна 
точка,  която  произвежда  и  провалите,  и  надеждите,  хетеротопиите  и 
хетерохрониите“ (Автореферат, стр. 25).

Предложеният  многостранен  анализ  на  постмодерния  наратив,  така 
както го използва Финдли и на проблемите на постмодерната идентичност 
чрез  образа  на  неговия  герой  Пилгрим,  е  убедителен,  очевидно  той  е 
самостоятелно дело на авторката, цитиранията са коректни, ясно се откроява 
личната  позиция  и  оригиналните  интерпретации  на  докторантката  по 
проблемите,  засегнати   в  дисертационния труд.  Методиката  е  подбрана от 
авторката съобразно поставените цели и задачи на дисертационния труд. 

Четивността на текста е много добра. От езикова гледна точка, текстът 
отговаря на всички изискванията на книжовния български език.

Авторефератът  е  в  обем  от  27  страници  и  отразява  основното  от 
дисертационния труд по стегнат и убедителен начин. 

  Научни приноси
Като  най-значим научен  принос  считам направения  обхватен  анализ  на 

образността, наративните техники и проблемите на идентичността в романа 
„Пилгрим“,  който  като  цяло  е  останал  извън  фокуса  на  критиците, 
изследващи  творчеството  на  Финдли.  Като  един  от  канадските  писатели, 



които  се  считат  за  парадигматични  в  развитието  не  само  на  канадския 
постмодернизъм, но и в развитието на западноевропейския и американския, 
Финдли е  обект  на  непрекъснат  критически  интерес,  който обикновено се 
съсредоточава върху по-ранните му творби. Цялостен анализ на този късен 
негов  роман  обаче  няма,  както  в  англоезичната,  така  и  в  българската 
критическа литература. 

Не  по-маловажен  принос  е  и  оригиналният  поглед,  предложен  от 
дисертантката, към проблемите, които изграждат романната тъкан. Богатата 
образност на критическия език, използван за „обговаряне“ на хипостазите на 
постмодерната идентичност, е в пълно съзвучие с анализираните текстове и 
осигурява  едно  плавно  преминаване  от  многоплановата  образност, 
използвана от Финдли, към предполагаемия по-сух и подреден дискурс на 
критическия  анализ.  Метафоричният  стил  на  писане,  обаче  не  пречи  на 
дисертантката да въведе и да приложи идеите на такива постмодерни критици 
като  Линда  Хътчън,  Чарлз  Тейлър,  Ихаб  Хасан,  Джудит  Бътлър,  Юлия 
Кръстева и др. върху романа на Финдли, като критически преосмисли някои 
от техните постановки.

 Като  несъмнен  принос  трябва  да  се  отбележи  и  въвеждането  от 
дисертантката в българския критически език на много от термините, свързани 
с развитието на канадската литература и изграждането на литературен канон 
там,  както  и  критическото  представяне  на  дебата  около  канадската 
идентичност.  Независимо,  че  това  не  е  основен  фокус  на  нейната  работа, 
въвеждането на българската публика в този така важен проблем е един от 
важните приноси на тази работа. 

 Публикации и участия в научни форуми

Галина Аврамова  е представила пет научни публикации, тясно свързани с 
темата  на  дисертацията,  като  всички  те  са  в  международни  издания. 
Качеството  на представените  научни публикации е  на ниво,  като в тях  са 
разработени някои от основните проблеми, залегнали в дисертацията.

От представения списък на общо 13 публикации става ясно, че научните 
интересени  на  Аврамова  са  изцяло  в  областта  на  съвременната  канадска 
литература и проблемите на постмодерната идентичност. Те ясно очертават 
един задълбочен и последователен подход при разработването на тематиката, 



която  е  в  основата  на  дисертацията.  Бих  препоръчала  на  дисертанката  да 
публикува  повече  на  български  език,  тъй  като  сред  представените 
публикации по темата няма такива на български. 

Аврамова е участвала в 14 научни конференци, като повечето от тях са с 
международно  участие,  което  обяснява  и  отвореността  на  представената 
дисертация към англоезичния критически контекст, което считам за голямо 
предимство. 

 Заключение

Изхождайки  от  постиженията  на  рецензирания  дисертационен  труд, 
показаната  ерудиция  и  умение  за  боравене  със  сложни  и  многоаспектни 
литературни теории, смятам, че Галина Аврамова и нейният труд отговарят 
на  всички  изисквания  за  присъждане  на  образователната  и  научна  степен 
„доктор” по професионално направление 2.1. Филология (западноевропейска 
литература).

03. 11. 2014 г.                                                                Рецензент:
гр. София                                                                      /проф. д-р Мадлен Данова /


