
Рецензия

от проф. д-р Светлана Стойчева

върху дисертационния труд на гл. ас. Галина Аврамова “Проблеми  на идентичността и 

особености на постмодерния наратив у Тимъти Финдли” за придобиване на 

образователната и научна степен “доктор”

На пръв поглед избраната тема за дисертационен труд от Галина Аврамова звучи 

твърде конкретно и даже стеснено – един автор от една литература,  изглеждаща доста 

отдалечена, с основен акцент върху едно произведение. Разработката обаче още в началото 

опровергава  подобно  съмнение  –  тя  предлага  не  просто  интересно  литературоведско 

четиво, но и инструментариум за наблюдения върху постмодернизма, който иначе, добре е 

известно, трудно се поддава на анализ. 

Първото попадение  е  изборът на  канадската  литература.  Още в  сложното 

идентифициране на тази литература се долавя някаква особена взаимовръзка/съответствие 

с дефинициите на постмодернизма. Според докторантката “...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.” (с. 7) За да изкристализира връзката, можем да добавим и сложните 

отношения с  паметовия и властови ресурс  на английския и френския език;  срещата  на 

различията;  идеята  за  “другия”;  съпротивата  срещу  хаоса  на  прекалената  свобода; 

културните  “пущинаци”  на  Канада  (по  израза  на  Катрин  Трейл)  и  “заселването”  им с 

коренова културна памет: “Миналото подлежи на непрестанна преработка, то трябва да се 

преосмисли, преструктурира и пренапише. То трябва да оживее в нови жанрове, да намери 

нови форми и да проговори на различен език, адекватен на предизвикателствата на новата 

културна  ситуация.”  (с.  10);  Нека  попитаме:  дали  може  да  се  аргументира  подобно 

твърдение,  че  канадската  литература  има  някаква  “предразположеност”  именно  към 

постмодернизма?  Има ли значение  по-късното  утвърждаване  на  канадския  литературен 

канон?  Кое  “помага”  на  тази  литература  да  извърви  толкова  бързо  стъпките  до 

постмодернизма?  Защо  позицията  на  канадския  писател  постмодернист  на  “агент-

провокатор”  и  винаги  “извън-централна”  се  тълкува  като  идентификационна  черта  на 



нацията (с.  19,  където Аврамова цитира и Линда Хътчън за канадския постмодернизъм 

като  престъпващ литературните,  културните  и  идейни  граници  на  Европа  и  Америка). 

(Въпросите са всъщност свързани.)

Следващата  находка  на  Галина  Аврамова  е  изборът  на  автора.  Аргументите  й: 

Тимъти Финдли е “творец, който може би най-добре илюстрира специфичното „гранично” 

състояние  и  самосъзнание  на  канадската  литература”  (с.  20),  а  произведението  му 

“Пилгрим”, конкретен обект на нейния анализ, е всъщност най-малко дискутираната му 

книга.  Още по-важно е, че то самото се оказва “екслибрис” не само на автора си, но и 

неговата  изчезваща  “порода”  –  на  интелектуалните  пилигрими.  Нещо  повече  – 

докторантката избира творбата като обобщение не само на творчеството на Финдли, но и 

на “самата художествена литература през XX век” (с. 26) – твърде задължаваща теза, която 

се крепи на анализа на романа като постмодерен конструкт. 

Докторантката  е  наясно,  че  единствено  фокусът  към един конкретно  наблюдаем 

обект, какъвто е романът “Пилгрим”, може да я предпази от възможността говоренето за 

постмодерния наратив “да се размие и да изгуби всякакъв шанс за смислова кохерентност 

и  ефективно  използване.”  (с.  28)  Разглеждането  му  не  само  като  поетика,  но  и  като 

светогледна  нагласа  дава  истинската  дълбочина  на  труда.  На  няколко  пъти  в  него  се 

подчертава, че става дума не просто за кризата на героя, автора или поколението му, а за 

мащабна промяна в чувстването и артикулирането на света  днес,  несходима и рушаща 

изградените предишни “космоси” на човека. 

От друга страна, чрез обръщането към автор, който “поставя на изпитание всички 

онези  неща,  които традицията  е  склонна да  ни представи  като  монолитни,  статични и 

лишени от предизвикателствата на въображението и от изненадите на преображението” (с. 

24),  Галина  Аврамова  се  увлича  в  едно  опасно  литературоведско  пътуване  –  не  само 

защото тя на свой ред се занимава с “подвижните пясъци на човешката идентичност”, но и 

защото й се налага да избира и проблематизира доста гледни точки. Именно в нежеланието 

й да избяга от “подвижните пясъци” на теоретичните построения върху постмодернизма и 

в желанието й да “втвърди почвата” можем да открием едно от качествата й на истински 

учен. Чрез вникване в безкрайните провокации, които предлага романът и към читателите, 

и  към  изследователите  му,  тя  се  опитва  по  своему  да  осмисли  спецификата  на 

постмодерната култура и писане. 



Литературоведският  анализ на  този автор се оказва  трудна  и  сложна процедура. 

Най-голямата трудност при постмодерния наратив очевидно идва на когнитивно равнище, 

където  се  регистрират  промените  в  самата  природа  на  знанието,  кодирането, 

композирането, структурирането, разбирането. Ето защо трудът не бърза да се впусне в 

постмодерното приключение преди да бъдат разгледани всички проблематични виждания 

за  постмодерната  литературна  ситуация.  Осъществен  е  доста  интересен  диалог  между 

учени като Фредерик Джеймисън, Джани Ватимо, Зигмунд Бауман, Жан-Франсоа Лиотар, 

Макс Вебер,  Жил Липовецки,  Ихаб Хасан,  Линда Хътчън с цел да бъдат открити най-

адекватните “входове” към романа “Пилгрим”. Откриването им обособява и следващите 

три основни глави на труда. 

Първият  „вход”  е  интертекстуалността  като  специфична  наративна  политика. 

Авторът сам дава списък на “партньорите”, с които “съ”изтъкава наративната тъкан: Оскар 

Уайлд,  Огюст  Роден,  Гъртруд  Стайн,  Хенри  Джеймс,  Ема  Юнг  и  Густав  Малер, 

Вирджиния  Улф,  Хенри  Адамс,  Ибсен,  Артър  Конън  Дойл  (списъкът  на  “внезапните 

гости”,  както ги нарича Аврамова,  не е пълен).  Изброени са и заглавия на “използвана 

литература” – автобиографията на Карл Густав Юнг, изследването на гръцките митове на 

Робърт Грейвз, без това да е всичко. “Списъка” Аврамова сравнява с Борхесова библиотека 

(с. 57). Разпознаванията са още повече: “Алиса в страната на чудесата”, Езоповите басни, 

„Приказка  за  заека  Питър”  на  Беатрикс  Потър,  приказката  за  Хензел  и  Гретел,  други 

съществуващи и несъществуващи творби, моделираните истории на Леонардо, на Юнг, на 

Св.  Тереза,  препратки  към  изобразителното  изкуство:  Уйлям  Блейк,  прерафаелитите, 

сецесиона.  Особено  интересно  е  колажирането  на  текстове,  които  вече  имат  известно 

рецептивно битие – върху тях се налага съответно друго рецептивно битие, което може 

драстично да ги промени. 

Целта на тази културна вавилония според Галина Аврамова не е разпознаването, а 

трябва да се схваща като “намигване” и то не толкова към конкретния читател, колкото 

към самите интертекстуални политики и практики на постмодерната литература” (с. 40). 

Заслужава  внимание  и  разгръщане  в  друго  изследване  твърдението  й:  „Списъкът”  е 

маршрут,  маркиране  на  важни  спирки  от  интелектуалната  история  на  Европа,  той  е 

пътуване назад към времето на бащите, към колективното несъзнавано на човечеството. В 



тази широка перспектива „канадското” вече не звучи като алтернатива на „европейското”, 

а е по-скоро негово друго приключение, негово ново подхващане.” (с. 40) 

Относно  интертекстуалността  са  предпочетени  теоретичните  жалони  на  Жерар 

Жьонет,  които  структурират  тази  част  от  изследването  –  от  него  са  взети  петте  типа 

транстекстуални отношения: интертекстуалността (видяна като основната характеристика 

на романа), паратекста, метатекстуалността, хипертекстуалността и архитекстуалността. И 

тук  бихме  задали  въпрос:  Кое  е  по-силното  у  Тимъти  Финдли:  да  разколебае  или  да 

пресемантизира  чрез  интертекстуалността,  и  ако  е  да  пресемантизира,  какви  са 

последиците  за  текстовете,  които  са  вкарани  в  тази  литературна  игра.  Защо  в 

постмодерните практики надделява пастиша (като “празна ирония”), или как може да се 

обясни голята промяна, която се случва с романтичния ироник? 

Заслужава да се отбележи внимателно „подпъхнатата” (израз на Г. Аврамова) под 

текста  на  романа  автобиография  на  “причудливия  доктор”  Юнг,  осигуряваща  твърде 

продуктивно за романа на Финдли интертекстуално поле. Ще приведем едната от идеите 

на  докторантката  за  осмислянето  му:  “Автобиографията  е  възможността  да  изковеш 

метафора  за  себе  си,  да  разгръщаш чрез  писането  свой когнитивен  проект,  в  който  се 

наместват,  повече  или по-малко убедително,  светът,  собственият ти живот и смисълът, 

който си му приписал. Юнг изковава своя проект през призмата на сънищата и опита в 

архетипите.  Романовият  герой  Пилгрим  също  е  дискурсивен  странник,  пътник,  който 

изковава  представата  за  себе  си  чрез  метафората  за  превращенията  и  огледалата  на 

безсмъртието.” (с. 56) 

Вторият  „вход”  е  идентичността.  Героят  е  разгледан  като  своеобразна 

“идентификационна  загадка”,  а  романът  –  като  своеобразна  „история”  и  „теория”  на 

идентичността,  нейно  наративно  изпитание  (с.  74).  Понятието  “идентичност”  тук 

действително е максимално огъвкавено, за да се превърне в средство за адекватен анализ. 

Идентичността на героя се “проверява” традиционно през биографията (без да се 

изключва  и  възможната  квазибиография):  семейство  (призрак),  собствено  име  (няма), 

координати  на  живота  (липсващи):  “…Пилгрим претендира  да  е  безграничното.  Той  е 

съществото,  прекосяващо границите, отдавна изскубнатият корен, който обаче отказва да 

изсъхне. Той е самата гъвкавост на психическия живот, усетен като необятност – огромен 

океан, в който приижда цялото човешко време, стават възможни всички превъплъщения.” 



(с. 86). Идентичността включва и митографията (проектът за себе си, много по-богат от 

биографията,  тъй  като  е  ирационален  и  символичен).  Тук  предизвикателствата  и  за 

читателя,  и  за  изследователя  не  спират:  Пилгрим  вижда  във  виденията  си  времето  на 

младия Юнг – 1912 г., времето на Уайлд – около 1900 г.,  времето на Тереза – 1533 г., 

времето на Леонардо – 1517 г., времето на строителството на Шартр – 1194 г., времето на 

Троя  (около  X  век  пр.Хр.),  времето  Свещените  Змии,  т.е.  митическото  време.  Не  е 

пропуснат дебатът за погубените трансценденти с ницшеанския жест срещу модерния Бог-

Отец като знак на властта и обръщането към Светия дух (гнозис). На Аврамова й се налага 

да  разплита  и  богатата  символна  идентификационна  мрежа  в  романа  с  образите  на 

пеперудата,  змията,  агнето,  овцата,  кучето. Неслучайно  тя  нарича  романа  “фабрика  за 

образи” и акцентира на неговата иконичност,  особено подчертана чрез присъствието на 

другия пилигрим – Леонардо (с. 130).

В частта за психографията на героите е разгърната една от водещите теми в романа 

– лудостта. Като показатели на лудостта са разпознати “мълчанието, проблемите с речта, 

отказът  от  живота,  затрудненото  общуване  с  другите,  делириумът  –  неовладяното 

поведение, неадекватното разпознаване, системата от необосновани приписвания” (с. 144). 

Конструирането  на  несходими  психически  реалности  се  разглежда  като  резултат  от 

блокажа  на  адаптиращите  механизми,  като  изключване  на  контрола.  (с.  148)  Особено 

значимо  е  заключението:  “Образът  на  Пилгрим  е  изграден  като  предизвикателството, 

което  настоява  да  се  роди  нов  клиничен  формат,  нов  език  за  описание  на  кризисни 

ситуации. Въпросът „Кой е той?” получава многобройни и все по-объркващи отговори, за 

да намери все пак своя обобщен отговор в целостта на романовото послание. “ (с. 152) 

Всичко  това  се  приема  от  изследователката  като  “остър  сигнал  за  антропологично  и 

културно „безредие” (с. 163). На безредието реагира и езикът, който по принцип държи и 

възпроизвежда ценностите – той съшо е “полудял”,  “също се е разлетял,  станал е нещо 

загадъчно, провокативно, опасно” (с. 187).

Третият „вход” е условно наречен „мутация” (термин на Ихаб Хасан),  свързан с 

решаващата  историческа  промяна,  обхващаща  изкуството,  науката,  високата  и  ниската 

култура, мъжко-женските оразличавания, частите и цялото, факта и фикцията, историята и 

мита и т.н. Тук се реализира целта, заявена още в началото, да се направят наблюдения 

върху  спецификата  на  идентификационните  кризи  и  взривовете,  които  разрушават 



плътността  на  реалното  и  разколебават  доверието  в  него.”  (с.  39). Мутацията 

докторантката разбира “като 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. (с. 169)

Нека  обобщим:  опитът  на  Галина  Аврамова  да  постигне  стереоскопичността  на 

постмодерното послание чрез романа “Пилгрим” на Тимъти Финдли се оказва успешен, 

при това без да попадне в капаните на свръхинтерпретацията, от които съзнателно се пази. 

Входовете  към  постмодерния  наратив  на  Тимъти  Финдли  се  оказват  достатъчно 

функционални. В края на труда сме убедени: гласът на канадския автор е интегриран не 

само в постмодерната художествена литература, но в теорията на постмодернизма. Този 

труд  показва  още  веднъж  силата  на  интуицията  и  сетивността  на  литературата  за 

идващото,  докато  философията  и  литературната  теория  са  “заети”  с  търсене  на 

инструментариум за осмислянето му – Тимъти Финдли неслучайно  не се самоназовава 

“постмодернист”. Заключително бихме попитали: как се включва в крайна сметка романът 

“Пилгрим” в търсенето за канадската идентичност?

Дисертационният труд на Галина Аврамова показва всички качества на задълбочена 

научна  разработка  и  заслужава  да  бъде  достойно  оценен,  а  на  докторантката  да  бъде 

присъдена образователната и научна степен “доктор”. 

3.11.2014                                                                           проф. д-р Светлана Стойчева


