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на двете секции членовете на комисията докладваха, че докторантът се е съобразил с 

мненията и предложенията на колегите, присъствали на защитата и е направено 

предложение  за откриване на поцедура по защита на доктората. По този начин в 

процеса на обучението на докторанта и при разкриването на процедурата за защита 

на дисертацията няма нарушения на ЗРАСРБ . 

Данни за дисертацията и автореферата 

Дисертацията е написана на български  език и се състои от 298 стр., като включва 

увод, три глави, заключение и библиография, която съдържа 250 заглавия (159 – на 

български език, 91 – на английски). Към основния текст има и пет приложения, които 

нетрадиционно са разпръснати вътре в основния текст и функционират по-скоро като 

форма на синтезиране на материала, отколкото като допълнителна информация. Бих 

посъветвала автора да ги преименува на Таблица. 

Темата на дисертацията е фокусирана върху творчеството на един от най-големите 

драматурзи на нашето време, Харолд Пинтър, и неговата рецепция в България, тема, 

която не е изследвана обстойно в България, макар че съществува голям набор от 

рецензии, статии и студии, посветени на присъствието на този драматург на 

българска сцена както показва и библиографията. Същото важи и за изследванията 

на творчеството на този драматург, които са многобройни, но за съжаление не и в 

България. В този смисъл, може да се твърди, че темата е оригинална и много актуална 

за българския  литературоведски контекст, като някои от заключенията, до които 

достига дисертанта са и принос към разбирането на творчеството на Пинтър и в 

световен мащаб.   

Първата глава на изследването е посветена на мястото на Пинтър в английската 

литература след Втората световна война. Авторът показва много добро познаване на 

литературно-историческия контекст, както и влиянията и връзките, които 

съществуват между творчеството на Пинтър, Бекет и Йонеско. Тази глава показва и 
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задълбоченото критическо осмисляне на едно от най-значимите течения в 

съвременния театър, абсурдизма. 

Втората глава е изцяло посветена на основните теми в творчеството на Пинтър, които 

за дисертанта се открояват като най-важни, а имено, войната на половете, функциите 

на измамата и несигурността и манипулативността на паметта. Макар че те са 

изведени като характерни за творчеството на Пинтър, тук бих искала да отбележа, че 

те са неотделима част от творчеството на драматурзите-абсурдисти. Все пак 

дисертацията убедително доказва, че Пинтър разработва и трите теми по свой, 

напълно оригинален начин, като създава драматургични произведения, които и днес 

изненадват и дължат в напрежение публиката.  

Третата глава се концентрира върху два аспекта от рецепцията на Пинтър в България, 

от една страна се прави текстологичен анализ на преводите на три от неговите пиеси 

от две от най-известните български преводачки, а от друга се анализират някои от 

най-известните театрални постановки на пиесите на Пинтър в България, като тези на 

Стоян Камбарев и Пламен Марков. Именно тази глава е най-интересна, тъй като това 

е първи опит да се обобщи и задълбочено да се анализира присъствието на Пинтър 

на българска сцена. Тук се разгръща и умението на дисертанта да наблюдава в 

детайли изграждането на текста, като първата част несъмнено ще бъде от голям 

интерес за всички, които искат да станат добри преводачи. Втората част прави 

впечатление с огромната по мащаби работа за издирване и критическо осмисляне на 

всички текстове, които показват пътя на Пинтър на българска сцена. И в двете части, 

обаче, ми  липсва една добре обоснована теоретична рамка на тези изследвания, още 

повече като се има предвид бума на нови теоретични постановки в областта на 

културния трансфер и превода. 

Заключението обобщава постигнатото в основната част на дисертацията и определя 

посоки за по-нататъшно изследване на поставените въпроси. Авторефератът много 

точно представя текста на дисертацията като ясно очертава параметрите на 




