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Настоящата  работа  си  поставя  два  обекта  на 
изследователски интерес: романът „Одисей” и текстовете на 
немските романтици и философи-идеалисти, които ще бъдат 
разглеждани  в  отношение  на  допълнителност. Първата 
перспектива в  разгръщането  на  работата  ще  бъде 
позитивният  опит  да  се  мисли  романът  на  Джойс  през 
понятията  „нова  митология”  и  „фрагмент”,  разработени  в 
края  на  XVIII и  началото  на  XIX век.  В  джойсоведските 
изследвания опити за осмислянето на следите на немската 
романтическа мисъл в творчеството на писателя се развиват 
през последното десетилетие, но все още са само най-общо 
разгърнати.  Този  труд  провижда  своя  първи  принос  в 
сговарянето между романа на Джойс и немската романтика 
през конкретен фокус – модерната митология. Но той има 
отношение  и  към  историята  на  наследяването  на 
романтическите  идеи,  която  пише Манфред  Франк,  и  по-
конкретно – към неговата теза за европейския модернизъм 
като радикална версия  на немския романтизъм, която през 
последните  десетилетия   се  аргументира  мощно  и  в 
английски контекст1. 

1

1

 Книгата  „Бог  в  изгнание”  на  Манфред  Франк  подробно  разглежда 
автори  като  Райнер-  Мария  Рилке,  Роберт  Музил,  Густав  Ландауер, 
Щефан Георге, Томас Ман и редица други през теоретичната призма на 
проекта  „нова  митология”,  която  разработва  в  предходния  том  на 
„Лекции  върху  новата  митология”.  Тезата  за  континуитета  и 
дисконтинуитета между романтизъм и модернизъм е широко обсъждана. 
(M. Frank,  Gott  im Exil.  Vorlesungen über die Neue Mythologie,  II Teil, 
Frankfurt am Main: Surkamp, 1988.)  

T.  E.  Jackson,  The  Subject  of  Modernism:  Narrative  Alterations  in  the  
Fiction of  Eliot,  Conrad,  Woolf  and Joyce,  USA: University of  Michigan 
Press, 1994. Разбира се, тази теза е аргументирана стабилно в контекста 
на  немската,  а  в  последните  години  и  в  английската  литературна  и 
философска традиция K.-H. Bohrer  Mythos und Moderne;  C. Dahlhaus 
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Възможността  за  прилагане  на  тезата  на  Франк  към 
творчеството на Джойс поражда поне два въпроса: доколко 
такава  линия  е  валидна  отвъд  периметъра  на  прякото 
влияние и доколко представянето на всичко,  което в една 
или  друга  степен  следва  пътя,  очертан  от  романтизма, 
трябва  да  бъде  напълно  подчинявано  на  неговата 
„парадигма”. Именно затова за проверката на тази теза и по-
детайлното  й  прецизиране,  е  избран  Джойс,  който  не  е 
образцов пример (какъвто би могъл да бъде Йейтс), идеално 
вписващ се в логиката на такова синхронизиране, но и който 
не е радикално изключен от възможността да бъде мислен в 
подобна линия. Текстът на „Одисей” би могъл да бъде взет 
като  „образцово  изключение”  и  от  двете  крайности, 
доколкото  той,  за  разлика  от  примерите  на  Франк,  не  е 
мощно  „вкоренен”  в  нея,  но  едновременно  с  това  пази 
достатъчно  връзки  с  романтическото  и  идеалистическото 
наследство, за да бъде подозиран в подобно диалогизиране. 

Предлагайки тази хипотеза,  тук  ще  се  опитам да  избегна 
безкритичното предоверяване в нея. Втората перспектива, 
която ще се опитам да удържа – на връщането към немското 
теоретично наследство от  гледна точка  на  художествената 
практика  на  Джойс  –  ще  бъде  контратенденция.  Тя  е 
особено  важна,  защото  ще позволи да  се  открои не  само 
Between Romanticism and Modernism, transl.  M.  Whittal,  California: 
University of California Press, 1989.; G. S. Wiliamson The Longing for myth 
in Germany: Religion and Aesthetic Culture from Romanticism to Nietzsche, 
Chicago:  University  of  Chicago  Press,  2004.;   Myth and the Making of 
Modernity:  The  Problem  of  Grounding  in  Early  Twentieth  Century  
Literature,   eds. M.  Bell,  P.  Poellner, Amsterdam-Atlanta: Editions Rodopi 
B.V. 1998.;  P. Murphy/ D. Roberts Dialectic of Romanticism: A Critique of 
Modernism, London-New York: Continuum, 2006.
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повторението, преносът, интеграцията на идеи и нагласи от 
немския романтизъм към и в големия роман на Джойс, но и 
неговият  отстъп  от  тях,  който  дефинира  почерка  му  на 
писател-модернист.  При  едновременното  открояване  на 
активността  на  „повторението  и  различието”  на  немския 
романтизъм  в  „Одисей”  ще  се  осъществи  допълнително 
връщане  към  романтическите  понятия,  за  да  бъде 
осъществена една рефлексия на втора степен, вече от гледна 
точка на тяхната модернистична реализация. По този начин 
ще  бъдат  прояснени  в  нова  перспектива  определени 
моменти от романтическите и идеалистическите концепции. 

Формулирани  пределно  накратко,  (хипо)тезата  и 
контратезата на настоящия десертационен труд са следните:

Теза:  Модерната,  фрагментарна  митология,  която  създава 
Джойс в „Одисей”,  реализира като художествена практика 
понятията за „нова митология” и „фрагмент”, теоретически 
разработени от немските романтици и идеалисти в края на 
XVIII и началото на XIX век. 

Модерната  митология  на  Джойс  е  модерна  именно 
доколкото  е  фрагментарна.  Модерността  й  е  фундирана 
върху фрагментарността.

Контратеза: модерната митология на Джойс, макар да пази 
следи  от  романтическите  проекти  за  „нова  митология”  и 
„фрагментарна  творба”,  се  отмества  мощно  от  тях. 
Префигурирането  на  романтическите  понятия  е  толкова 
силно, че те почти напълно губят облика си,  дисеминират 
се. 
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Изследването няма да има за цел да прибавя твърди факти 
към  „знанието”  за  Джойс.  То  избира  като  своя 
методологическа основа интертекстуалните теории. Цитатът 
в интертекста ще се види в неговата максимална отвореност 
към  деконструктивисткото  понятие  за  „следа”,  чиято 
структура  предполага  не  токлкова  текстови  присъствия 
(референции),  а  по-скоро  симулакри  на  присъствия  с 
потенцията за отместване. 

I.  „Нова  митология”  и  „фрагмент”: 
комплементарност и реципрочност

Проектът за "нова митология" и романтическият фрагмент 
играят  ключова  роля  в  опита  на  романтиците  да  удвоят 
просвещенската  епистема.  Романтизмът,  изобретявайки 
"новата  митология"  като  критика  срещу  модерната 
фрагментация, се оказва захванат във възможностите, които 
отваря  неговата  метафорика.  Самото  осъзнаване  на 
необходимостта от нова митология, която да се произведе в 
условията  на  фрагментация,  предполага  възможност  за 
едновременното им осъществяване и дори съвпадане. Тук се 
изследват  пътищата  за  излизане  от   опозитивното 
представяне  на  двете  понятия.  Допускането  е,  че 
отношенията между тях са по-сложни и се основава върху 
наблюдението,  че  нерядко  те  съприсъстват  в  един  текст, 
макар  и  без  експлицирана  връзка.  Представят  се 
структурните  възможности  за  приближаване  на  проекта 
„нова митология” и понятието „романтически фрагмент”, за 
да  се  очертаят   потенциалната  им  комплементарност, 
възможностите  за  структурно  съотнасяне  в  перспективата 
на  тяхното  теоретично  конструиране,  дълбинното  им 
реципрочно обусляване и  ограничаване като  първа  стъпка 
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към осъществяване на техните потенции в модернистичното 
изкуство на Джойс.

Механика на модерния фрагмент
Фрагментацията е неизбежен ефект на аналитичния дух на 
Просвещението.  Възможно  е  да  бъде  разглеждана  и  като 
резонанс  на  критическото  авторефлексивно  оглеждане  на 
епохата. Като първа причина за фрагментацията обикновено 
се  посочва  секуларизацията  на  науките  и  полагането  на 
рационализма  и  емпиризма  като  принципи  на  научното 
знание още от  Дарвин и Нютон. Ефектът на аналитичния 
дух  е  изключително  силен  според  Манфред  Франк:  той 
разпада  смисъла  на  думите,  разлага  и  разбива  на  атоми 
синтетичните формации на духовните и културни традиции 
в областта на обществената мисъл, на трансценденталната 
легитимация  в  моралната  област  и  на  творческата 
способност  на  мита.2 Същешременно  фрагментацията  е 
ефект на "работата над себе си", на инструментална сила на 
разума,  която  действа  срещу  всяка  наивност, 
чувствителност,  несъвършенство.  Тя  се  проявява  като 
автомеханизация  на  субекта.  Фрагментацията  се  оказва  в 
пряко  отношение,  репрезентируема  през  метафората  на 
механизма. При това фрагментацията е причина и еманация 
на нарушената „природност”, на нечовешкото.

Романтически фрагмент/модерна фрагментация

Фрагментарната литература е миметична спрямо модерната 
фрагментация. В ранните схващания на Шлегел фрагментът 

2

2

 M. Frank, Das „Fragmentarische Universum der Romantik”, Fragment und 
Todalität, Hrsg. L. Dällenbach/Ch.L.H. Nibbrig, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 
1984, 220.
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е  хаос  без  органично  единство,  чиято  алтернатива  са 
целостта  и  завършеността  на  Античността.  Модерният 
фрагмент е феномен с онтологична стойност3 в изкуството, 
възникнал, за да изрази „разпадането”, което характеризира 
модерния свят. Маркери на фрагментарността са внезапното 
прекъсване  на  мисълта,  нейното  ново  подхващане  и 
разгръщане до ново прекъсване.  Силната асоциативност и 
високата  интензивност  и  функционалност  в  максимално 
кратката  форма  взривяват  класическата  завършеност  на 
логическата  структура,  съвършено  конструираната  логика, 
яснотата  на  изказа  и  последователното  разгръщане  на 
мисълта.

Хердер и „Най-старата програма за система на немския 
идеализъм”

Новата  митология  се  ражда  като  активна  сила  срещу 
просвещенския  аналитизъм.  Доколкото  се  оформя  като 
контратенденция на модерната фрагментация, тя е опит за 
реконституирането  и  повторното  постигане  на  цялост, 
единство  и  хармония,  осъзнати  като  характерни  за 
безвъзвратно  изгубеното  минало,  но  и  за  възможното 
бъдеще. Проектът  „нова  митология”  се  ражда два  пъти  – 
веднъж,  у  Хердер  и  втори  път,  в  анонимния  фрагмент, 
открит сред ръкописите на Хегел и озаглавен „Най-старата 
програма за система на немския идеализъм”.4 Централна за 
Хердер е естетическата перспектива на конструирането на 

3

3

 Манфред  Франк  опрелдея  фрагментарността  на  света  като 
онтологичен,  а  не  вече  епистемологичен  проблем,  както  е  било  при 
Виланд. 
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мита,  идеята  за  разкриването  на  неговия  универсален 
поетически  характер.  В  разрез  с  философията  на  Кант, 
който  разделя  естетиката  от  етиката  и  етиката  от 
политиката, Хердер, както по-късно и анонимният автор на 
„Най-старата  програма”,  не  затваря  мита  в  полето  на 
естетиката. У  Хердер  естетическият  характер  на  мита  е 
основата,  върху  която  биха  могли  да  се  търсят  неговите 
национални  и  по-широки  етически  актуализации  и 
функционализации. В  „Най-старата  програма” 
ретроактивното  обръщане  към  старите  митове,  на  което 
Хердер остава подвластен, е изоставено в полза на пълно 
проективно отваряне към бъдещето. Проективността тук се 
отприщва в мощния критически и дори анархистичен патос, 
с  който  авторът,  подобно  на  Кант  и  Шилер,  изразява 
отношенията  на  държавата  и  субекта  в  логиката  на 
механистичната  метафорика.  Вторият  нов  момент  е 
вписването на естетическата линия,  която е доминантна у 
Хердер,  в  програмата  за  една  „нова  етика”,  не  без 
референция към Спиноза. Новата митология в „Най-старата 
програма” е проект за обновление на обществената сфера, 
която  се  открива  в  кулминацията  на  текста.5 Идеята  за 
обществено обновление носи духа на Френската революция. 
Според  „Най-старата  програма”  новата  митология  е 
философски  и  естетически  конструкт,  който  трябва  да 
разруши чрез  синтеза  на  естетика,  изкуство и  философия 

4

4

 Текстът е фрагмент откъслек, не е мислен във формата на фрагмент. 
Намерен е през 1927 г. от Розенцвайг, който му дава и заглавието. 

5

5

 М.  Frank,  Der Kommende Gott: Vorlesungen über die Neue Mythologie, 
153-211.
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дехуманизираните  понятия за  държава и машина,  да  даде 
метафизическо  измерение  на  политическия  живот,  което 
означава политическата активност да разпознае в човешката 
свобода  потенциала  да  основава  един  свят  на  смисъл.6 
Митологията  е  разпозната  като  общ  символен  резервоар, 
който  вдъхновява  субектите  да  преследват  свободно 
идеалите си, и като носител на единството на идеалите на 
индивида с тези на общността.  Тя е синтетичната сила за 
преодоляването на негативите на модерността.  Тук новата 
митология  е  мислима  като  тясно  свръзана  с  понятието 
„тоталност”  в  класическата  опозиция  „тоталност  – 
фрагмент”.

Органология

В  края  на  6-а  част  на   „Система  на  трансценденталния 
идеализъм”,  коментирайки  възможностите  за  изкуство  и 
философия  в  собствената  си  система,  Шелинг  определя 
новата  митология  като  мястото  на  новата  среща  между 
наука и поезия, което е съществувало в старата митология.7 
Самата натурфилософия, не само надхвърляйки границите 
на физиката, но особено разтваряйки общите модели, които 
тя  гради,  към  индивидуалното,  особеното,  може  да  се 
разглежда  като  много  близка  до  функциите  на  новата 
митология. Централното понятие, около което се организира 

6

6

 M. Blechman, “The Revolutionary Dream of Early German Romanticism”, 
Revolutionary  Romanticism: A Drunkenboat  Anthology,  ed.  M.  Blechman, 
San Francisco: City Light Books, 1999, 31.

7

7

 Шелинг, Система на трансценденталния идеализъм, прев. Г. Дончев, 
София: Наука и изкуство, 1983, 336.
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мисленето  на  отношението  между  човека  и  природата  и 
субекта и обществото, е понятието за жив организъм, което 
е  превърнато  в  мощен  критически  инструмент  спрямо 
модерната  фрагментарност.  Фрагментът  обаче  също  е 
въведен в логиката на органологията. Той е представен като 
част  от  жив  организъм  и  в  разграничението  му  от 
механичния фрагмент.
Постепенното разпадане на връзката между романтическия 
фрагмент  и  модерната  фрагментация  на  действителността 
затваря фрагмента в сферата на естетическото. 

Шлегеловото  сравнение  на  фрагмента  с  таралеж  (206-ти 
фрагмент  от  „Атенеум”)  хиперболизира  неговата 
затвореност в себе си, като едновременно с това носи идеята 
за острота, която го различава от мекотата и правилността 
на  класическата  форма.  Именно  интенционалността  е 
отликата на античния и на модерния фрагмент. Античният 
фрагмент  е  липсваща  цялостност,  която  се  предполага. 
Модерният  фрагмент  е  цялост  в  своята  незавършеност. 
Незавършеността е въображението на фрагмента. 

Разпадането  на  релацията  между  съвършенство  на 
композицията  и  цялост/безкрайност позволява  фрагментът 
да  бъде едновременно формално завършен и отворен към 
безкрайното. Той е отворен, указващо насочващ към скрита, 
въобразима цялост; винаги е част от нещо, винаги съдържа 
идеята  за  цялост,  ако  не  нейната  материалност.  Той  е 
едновременното  осъществяване  на  част  и  тоталност; 
диалектика  на  пълнота  и  непълнота,  на  завършеност  и 
незавършеност.  Онтологичният  характер  на  фрагмента  се 
проявява във връзката с една отсъстваща тоталност. Затова 
не всяка формална незавършеност е белег на романтически 
фрагмент. Първото  следствие  тук  е  изместването  на 
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понятието  за  граница  на  творбата.  Романтическият 
фрагмент  позволява  тази  граница  да  се  измества  извън 
единичността, да обединява множество творби в рамките на 
една. Тогава понятието за завършеност би било единствено 
определимо през възможността за връзка на творбите една 
спрямо друга, в потенцията за "диалог" между тях. Второто 
следствие е безкрайната отвореност на системата, която се 
предполага при наличието на такъв дух на единство. Както 
отделното произведение, така и диалогичното пространство, 
към което то може да принадлежи, не са "налични", те са 
същности,  чиято  хетерогенност  отваря  възможността  те 
постоянно  да  бъдат  създавани,  елементите,  които  ги 
съставят,  постоянно  да  напускат,  а  нови  да  бъдат 
привличани в интегралната сила на цялото.

Нова религия 

Ако природата  и  романтическият  фрагмент  представляват 
изход  от  механичната  фрагментарност  на  модерността, 
религията е друг излаз от нея. Религиозният дух на новата 
митология се ражда в опита за запазване на същността на 
религиозното и духовното – на откровението, на абсолюта, 
на  тоталността  и  идеалното,  на  трансцендентното.  В 
концепциите  за  религията  като  изкуство  Шлайермахер, 
Хьолдерлин  и  Шелинг  отговарят  на  необходимостта  за 
примиряване  на  религиозното  преживяване  и  духа  на 
рационализма през понятията за чувство и интуиция.8 

8

8

 У  Шлайермахер  отношението  към  божественото  е  живо  усетено 
разбиране  или  "чувство"  за  цялото,  от  което  индивидът  е  изцяло 
зависим.  Хегел  критикува  понятията  за  „чувство”  и  „интуиция”  и 
настоява за интелектуалистко, спекулативно дефиниране на понятието 
за религия. За Хегел религията и философията имат един обект: вечната 
истина в нейната обективност, Бог и нищо освен Бог и разкриването на 
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Eстетическият  проект  за  възраждане  на  древната 
митология

Хьолдерлин, Шелинг и Хегел много отблизо следват идеала 
за  "нова  етика"  на  „Най-старата  програма",  доколкото  са 
отворени  към  религията  и  политиката.  Фридрих  Шлегел 
най-силно сред своите съвременници поставя акцента върху 
естетическото  измерение  на  проекта  за  нова  митология, 
настоявайки,  че  тя  трябва  да  послужи  като  център  на 
"поезията",  т.е.  литературата  и  изкуството.  Новата 
митология при него, както и при останалите, е най-напред 
вдъхновена от  гръцката  античност,  но  той я  разбира като 
проект за изкуство.

Естетическият център на проекта „нова митология” е най-
мащабно разработен от Фридрих Шлегел в „Беседа върху 
митологията”, като част от „Разговор за поезията”. Неговият 
проект  има  няколко  основни  пропозиции:  1.  Новата 
митология  би  следвало  да  изпълнява  в  съвременната 
ситуация същата фунцкия, каквато има старата митология за 
древните.  Т.е.  тя  трябва  да  бъде  интегрална  сила  за 
различните произведения на изкуството и да работи така, че 
всяко  произведение  да  й  принадлежи.  2.  За  разлика  от 
античната митология, „новата митология” е продукт не на 
спонтанен  творчески  акт,  а  на  интелектуално  усилие.  3. 
Доколкото потенциално обединява в себе си всички творби, 
тя  е  близка  до  романтическата  литература  според 
концепцията в 116-ти фрагмент от „Атенеум”. Следователно 
фрагментите изграждат „тялото” на новата митология. При 

Бог. Философията разкрива себе си само когато разкрива религията, и 
когато разкрива себе си, разкрива религията.
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това тя би могла да се мисли като „венец от фрагменти”. 
Това  е  моментът  на  най-силно  приближаване  на  „нова 
митология” и „фрагмент”.

Романтическият фрагмент, прогресивната универсална 
поезия и новата митология

Ако  можем  да  определим  като  най-характерен  момент  в 
проекта на Фр. Шлегел обхватността на "новата митология", 
ако  тя  се  мисли  аналогично на  гирляндата  от  фрагменти, 
идеалистическата концепция на Шелинг, за която централна 
е  идеята  за  синтез  и  постигане  на  тъждественост  на 
противоположности,  изглежда  напълно  различна,  дори 
противоположна на нея. В "Система на трансценденталния 
идеализъм"  и  "Философия  на  изкуството"  на  Шелинг 
систематичното конструиране и диалектическото постигане 
на нова митология са тясно обвързани. Новата митология е 
едновременно  инструмент  за  осъществяването  и 
разкриването  на  абсолюта  и  негова  еманация,  доколкото 
въплъщава в себе си абсолютното тъждество на опозиции. И 
така, третият етап на човешкото развитие, утопичното време 
на златното бъдеще,  чрез и  в което се осъществява новата 
митология, се гради като единство митология и история, на 
обективно и субективно,  на идеално и реално,  на общо и 
особено. Символът, дефиниран от Шелинг като абсолютен 
синтез на универсално и частно, трябва да спомогне да се 
унищожи зевът  между репрезентирано и  репрезентиращо. 
Системността, логиката на диалектиката и идеалистическия 
синтез, в която Шелинг мисли новата митология, изключват 
възможността  за  фрагментарност.  В  историческа 
перспектива, разбира се, именно идеалистическият синтез, 
който Шелинг поставя в сърцето на своя проект,  се оказва в 
дисонанс с духа на модернизма. 
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Фрагмент, индивид и колектив в създаването на новата 
митология

Първият проблем, който изисква решение, е създателят на 
новата  митология.  За  Хердер,  който  работи  за 
самоосъзнаването  на  немския  народ  като  единен,  без 
съмнение създателят на немската митология може да бъде 
само  колективен  субект  -  нацията.  Мнозина  от  немските 
автори, сред които братя Грим, Ахим фон Арним и Ла Мот 
Фуке, следват концепцията на Хердер за немска митология 
и  остават  при  идеята  за  немската  митология  в  нейната 
дълбока вкорененост в немското (за разлика от Фр. Шлегел). 
Докато  Хердер  се  придържа към много  тясно  понятие  за 
немско, ретроактивно обърнато към миналото, Фр. Шлегел 
предлага  друго  понятие  за  немско,  отворено  точно  по 
модела  на  новата  митология  като  обединяваща  в  себе  си 
всички  останали  митологии,  към  различни  от  немската 
национални  митологии.  Включването  на  различни 
митологии в рамките на една нова митология е  възможно 
само  когато  тези  митологии  са  фрагменти  и  само  когато 
фрагментарното  им  наслагване  става  логика  на 
композирането  на  отношенията  между  тях.  Това  не  са 
отношения на завършващо съответствие в едно класическо 
произведение  на  изкуството.  Това  са  по-скоро  такива 
отношения, които са имплицирани в отделните фрагменти, 
но които не са дадени, които не са представени, до които 
може да се достига само чрез интерпретация в рамките на 
всеки индивидуален прочит. Шелинг подема идеята на Фр. 
Шлегел за създаване на нова митология, но той подчертава 
като  нейна  фундаментална  характеристика  колективното 
създаване.  Макар  да  няма  илюзии  за  трудността  пред 
реализацията  на  единство  на  колектива  в  модерните 
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общества,  и  тук,  както  и  по  отношение  на  останалите 
измерения  на  проекта  "нова  митология",  той  не  приема 
фрагмента. В основата на своя проект той поставя силната, 
неразрушима  връзка  на  индивида  и  колектива,  която  се 
проявява  без  деперсонализация  на  индивида  -  като 
персонификация на колектива в образа на индивид.

Оттук нататък следва опит да се види доколко Джойс следва 
проекта за „нова митология” в засрещането му с понятието 
фрагмент в романа „Одисей”. Вниманието е насочено както 
към възможната  реализация на  модерната  митология  като 
фрагментарна  митология,  така  и  към  съдбата  на 
изтласканите в периферията на модернизма понятия и теми 
за синтез, поетизация, чувствителност, интуиция, природа и 
т.н. 

II. Джойс и Фридрих Шлегел

Хипотезата на настоящата глава е, че при конструирането на 
модерния разказ за Одисей Джойс се оказва много близо до 
теоретичните  залози  на  проекта  за  нова  митология  на 
Фридрих  Шлегел.  Т.е.  модернистичният  разказ  реализира 
мит  като  прераждане  на  древния  герой  в  съвременната 
епоха, като обединяване на различни митологии в рамките 
на  нов  митически  разказ  и  като  рефлексивен  мит,  не 
"спонтанно"  възникнал,  а  продукт  на  интелекта  и 
въображението, или по думите на самия Шлегел, възникнал 
от "най-дълбоките дълбини на духа".

Обикновено  изследователите  говорят  за  набор  от 
митизиращи  стратегии,  с  които  работи  Джойс: 
демитологизация,  адаптация,  метемпсихоза.  В 
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перспективата на Шелинговата теория стават ясно откроими 
още  две:  1.  схематизъм,  който  се  проявява  в 
смислодаряващата  функция  на  заглавието  на  романа,  на 
трите  композиционни  части  и  на  отделните  епизоди.  Той 
действа  от  общото  към  особеното,  моделира  Блум  като 
Одисей, прави ясно видима „необходимостта” в детайлите 
(действия или личностни характеристики), които определят 
образите  на  персонажите;  2.  алегоризация,  която  се 
проявява  в  разтварянето  на  алюзиите  към  „общото”,  към 
„схемата”. Освен това, алюзиите функционират по подобие 
на  романтическите  фрагменти,  доколкото  те  са  „части”, 
насочващи към други „цялости” – на други произведения, 
системи, епистеми и т.н. и именно през тях литературата в 
нейната мащабност бива въвлечена,  всмукана,  обхваната в 
„Одисей”.  Алюзиите  са  романтически  фрагменти  и 
„стихотворения”,  както  би  ги  нарекъл Фр.  Шлегел,  които 
изграждат  цялото  на  творбата,  превръщайки  „Одисей”  в 
център  на  литературата,  роман,  всмукващ  „цялата” 
литература в себе си.

Открояването на действието на схематизъм и алегоризация в 
романа на Джойс неизбежно поставя необходимостта да се 
отговори  на  въпроса  доколко  е  постигната  „втората 
символика”.  Ако  символът  на  Шелинг  е  абсолютна 
идентичност на общо и особено, т.е. удържа тъждество,  в 
„Одисей” едва ли бихме могли да говорим за реализация на 
романтически  символи,  доколкото  съществува  постоянна 
асиметрия,  постоянно изплъзване на обхвата на общото и 
особеното.  Тъждествеността,  която  се  предполага  между 
Блум,  Одисей,  Шекспир,  Фауст  и  т.н.  (както  и  при 
останалите  персонажи),  се  мотивира  от  метемпсихозата  в 
неуловимостта на нейната сънна природа и мигновеност.  
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Философия и литература

Близостта на новата  митология и ромнтическата  поезия в 
проекта  на  Фридрих  Шлегел  предполага  едновременното 
осъществяване на философия и литераутра, на литературата 
като  философия.  Тук  се  показва  близостта  на  Джойс  с 
немския проект за  нова митология по линия на идеята за 
„поетизиране  на  философията”  и  „философизиране  на 
поезията”. Тезата е, че двете идеи, бидейки формулирани и 
реализирани  в  традицията  на  романтиците,  задават 
жанровия  модел  на  “Сцила  и  Харибда”.  И  обратно: 
доколкото  епизодът  има  особен  статут  –  на  място  на 
експликация на авторефлексията, характерна за целия роман 
– засрещането на философия и литература в него, както и на 
реторика и литература в "Еол", правят възможно схващането 
на романа като "нова митология", родена от "най-дълбоките 
дълбини на духа",  и на романтическа поезия (разбира се, 
литература), която обединява в себе си философия, реторика 
и поезия.

Романтическото  философизиране  възприема  като  свой 
образец  още  Платоновите  диалози  и  е  предшествано  от 
просвещенската традиция на Волтер, Дидро, Русо и Бърк, 
спрямо която е не толкова реакция, колкото трансформация. 
В  концептуализацията  на  отношението  литература  – 
философия  водеща за  романтиците  е  поезията,  фокусът  е 
върху  фигурата  на  поета  философ,  на  мислещия  поет. 
Напрежението между понятийните структури, съзнанието и 
езика,  без  да  се  разрешава,  е  възприето  по-нататък  от 
немските  модернисти  Томас  Ман,  Херман  Хесе,  от 
австриийците  Херман  Брох  и  Райнер  Мария  Рилке.  Ман 
философизира  в  отклонения,  а  при  Хесе  и  Брох 
философията  присъства  по-скоро  в  засегнатите  теми  за 
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идентичността,  за отчуждението, за смъртта. Включването 
на  философията  в  „Одисей”  се  осъществява  основно  по 
няколко начина: 1. като преки цитати или референции към 
философски  съчинения  на  различни  мислители;  2.  чрез 
инкорпориране/пародия  на  философски  модели  (жанрове, 
стилове). Работата на Джойс с различни философски тези и 
понятия много силно напомня работата му с предхождащата 
литературна  традиция.  Tой  не  инкорпорира  цялостна 
философска  система,  а  включва  отделни  елементи  на 
чуждите философски системи в литературната творба така, 
че  тя  става  освен  художествено  произведение  и 
индивидуална философия. Същият принцип за обединяване 
на различни философеми в една цялостна философия, или 
по  друг  начин  –  обединяването  на  всички  индивидуални 
философии  във  философията  на  един  индивид,  гения, 
присъства и у Новалис. Това е, както обяснява самият той, 
романтизирането,  приложено към самите нас. В „Одисей” 
Джойс разчита и на логическия, и на реторичния модел на 
философизиране.  Философизирането  се  проявява  както 
общо в представянето на теорията като разказ, наратив, така 
и на микрониво – чрез насищането с реторически средства в 
рамките на всяка една постановка (момент) в нея, в рамките 
на  отделните  изречения.  Отношението  на  литература  и 
философия  в  „Одисей”  работи  подобно  на  „схемата”  (по 
Шелинг)  и  литературната  референция.  Джойс  включва 
алюзии (имена, филосфски понятия, техники) в романа, но 
без  да  запазва  оригиналния  им контекст  (творчеството на 
даден  философ  или  понятийната  структура  към  която 
принадлежат).  Напротив,  по-често  те  биват  изолирани  и 
вече  въведени  във  фикционалния  контекст  на  романа, 
работят през конкретни аспекти, които са важни от гледна 
точка  на  новата  среда.  Така  дори  и  философемите  да  са 
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„верни”  на  оригиналния  си  смисъл,  те  са  огънати, 
метафоризирани,  превърнати  в  част  от  реториката  на 
художественото  произведение,  включени  са  в  нови 
отношения,  които  са  допълнени,  конкретизирани  или 
олитературени  от  и  в  текста  на  „Одисей”.  Те  вече 
функционират  в  своята  олитературеност,  не  толкова  като 
философеми.  В  обратната  перспектива  философските 
системи,  за  които отделните  референции загатват,  остават 
външни  за  текста,  така  както  са  външни  Омировата 
„Одисея”, Дантевата „Комедия” и т.н. Те работят като схеми 
(по Шелинг) и актуализират присъствието си на макрониво 
(например  в  модела  на  Платоновия  диалог).  Също  така 
отварят  потенцията  литературните  теми  и  образи  да  се 
развиват като философски илюстрации. Такъв е примерът с 
релативния  Аз  на  Стивън  Дедалус,  който  е  продукт  на 
фихтеанска  рефлексия  и  служи  като  контрапункт  на 
фихтеанския  абсолютен Аз. Подобно на мита, философията 
внася  „порядък”  в  литературния  текст, 
рефункционализирайки  неговата  фикционалност  в 
производството  и  конструирането  на  нефикционален 
смисъл.  Философията  работи  като  нов  тип  мит  в 
модернистичния текст.

Литература и реторика

Реториката в проекта за нова митология на романтиците би 
могла  да  бъде  мислена  като  едно  от  средствата  за 
постигането  на  новата  митология  като  сътворена  не  от 
наивния творчески импулс, а от рационалната сила на духа 
като интелект и въображение. 

Реториката в епизода „Еол” присъства на няколко нива: най-
напред  тя  е  тематизирана   от  самите  персонажи. 
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Предложени са наблюдения върху особености на речта на 
трима  второстепенни  персонажи,  като  се  открояват 
различните  функции  на  реториката  в  отделните  случаи. 
Разкриват  се  и  други  важни  в  целостта  на  романа 
отношения:  между  реторика  и  идеология,  реторика  и 
журналистика,  реторика и ирония. Разкрива се контрастът 
между романтическата идея за „поетизиране” и ироничната 
дистанция  от  нея  в  модернистичния  текст,  както  и 
обръщането към ежедневния разговорен език като актуална 
възможност за езика на литературната творба. Ако оттук се 
върнем  към  централния  въпрос,  който  поставят  различни 
съчинения  на  романтиците  –  за  мястото  на  реториката  в 
романтическата  поезия  –  би  следвало  да  приемем 
негативната теза – че романтическата реторика, независимо 
дали  става  въпрос  за  революционната  или  за  богатата  на 
поетизми реторика, не е моделът, върху който се изгражда 
реториката  в  „Еол”.  Сякаш обратно:  изглежда  чрез  трите 
реторически опита  се  преобръщат два  основни модуса  на 
романтическа  реторика.  Тези  два  модуса  можем  да 
определим  като  идеологически  (при  който  реториката  е 
пряко  ангажирана  с  темата  за  свободата  и  нейното 
постигане  на  бойното  поле  на  словото);  поетически  (при 
който реториката е впрегната в тенденцията на поетизиране 
и романтизиране на света). Всъщност да се описва по този 
начин  романтическата  реторика  означава  неизбежно 
попадане в капана на мащабната критика срещу романтизма 
и  в  схемата  на  едно  теоретично  бедно  възприемане.  В 
идеологическия  модус  реториката  изглежда  подчинена 
единствено  на  идеологически  цели.  И  което  е  още  по-
неприемливо:  в  поетическия  модус  поетизирането  и 
романтизирането се редуцират до реторическо „окрасяване” 
на действителността.
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Включвайки  подобна  на  пръв  поглед  антиромантическа 
позиция  спрямо  идеологизацията  на  литературата,  Джойс 
всъщност  се  доближава  максимално  до  начина,  по  който 
романтиците  включват  в  своите  творби  определени 
идеологически послания. Задачата, която си поставя текста 
на „Одисей”, е не да се създаде текстова среда, максимално 
миметична  на  реторически  пъстрата  действителност,  а 
художественият текст,  в който идеологиите съсъществуват, 
да  се  превърне  в  модел  за  тази  действителност.  Това  е 
идеологията на самата книга, но тя вече не е политическа 
идеология, а е идейна визия за трансформативната сила на 
литературното  произведение,  която  не  е  затворена  в 
неговата  естетическа  функция.  Също  такава  е 
романтическата  идеология.  Както  романтическият,  така  и 
модернистичният  опит  са  революционни,  доколкото  се 
противопоставят  на  разбирането  за  „високо  изкуство”  и 
разработват  алтернативни  възможности  за  изкуството. 
Докато  при  романтиците  търсенето  е  по  посока  на 
мистичното, при модернистите, и в частност при Джойс, то 
е точно в противоположната посока – към ежедневното, към 
разговорния език. Както при романтиците, така и при Джойс 
реториката  е  едно  от  средствата  за  осъществяването  на 
автореференциалната функция на романа. 

По отношение на работата на реториката множествеността 
на  "стихотворенията"  в  мащабното  "безкрайно 
стихотворение"  на  новата  митология  и  романтическата 
поезия можем да видим, че тя спомага за фрагментацията на 
отделните  епизоди,  отграничавайки  посредством  стила 
всеки един от епизодите, доколкото реториката на всеки от 
епизодите  е  пряко  предопределена  и  предопределяща 
неговата  тема  и  стилистика.  Оттук  започва  мащабното 
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разпадане  на  реториката  в  множество  „стилове”,  в 
множество  гласове.  Реториката,  вместо  да  „свързва”, 
разпластява, разподобява, диференцира различните стилове 
в  романа,  но  тя  и  обединява  в  общия  дух  на  стиловото 
различие.  Стилистичната  диференциация  в  Одисей  играе 
същата  роля,  каквато  реториката  играе  в  концепцията  на 
романтиците.  Стилизацията  подчертава  „литературността” 
на  текста,  съзнателната  работа  на  автора  в  стремежа  му 
точно  да  представи  типичното,  характерното, 
индивидуалното във всеки стил. Реториката е средството за 
това  индивидуализиране,  но  същевременно  тя  обединява 
диференциращите  се  стилове,  доколкото  потенциално 
съдържа всички възможности за тяхното осъществяване. 

Доколкото модерната  митология на  Джойс 1.  има за  свой 
център  съвременността,  2.  привлича  античния  мит  като 
"руини", "фрагменти", които да дадат на литературния текст 
митическа  потенция,  3.  включва  различни  митологии, 
създавайки едновременно национална и европейска творба, 
4. е продукт и манифестация на рефлексията и реториката, 
тя следва концепцията на Фр. Шлегел за "нова митология". 
Модерната  митология  на  Джойс  не  се  осъществява  като 
прогресивна  универсална  поезия,  а  като  романтически 
роман. В това отношение можем да кажем, че романът на 
Джойс  осветлява  една  идея,  която  остава  имплицитна  у 
Шлегел  -  а  именно  романтическия  роман  като  "нова 
митология", както и за всеобхватността на новата митоогия: 
от  гледна  точка  на  тази  възможна  потенция  йерархията, 
която  Шлегел  дефинира  между  романтическата  поезия  и 
новата митология, изглежда силно разколебана.  

III. Gesamtkunstwerk I: Естетика 
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В  тази  част  се  разглежда  разтварянето  на  литературния 
експеримент на Джойс в „Одисей” към другите изкуства по 
модела  на  тоталната  творба  на  Рихард  Вагнер,  която 
наследява романтическата традиция.

Музика  и  литература:  постромантически  традиции  в 
модернистичното писане на Джойс

Най-напред  се  представят  различни  тези  в  подкрепа  или 
против  предположението  за  романтическото  наследство  в 
работата на  писателя  с  музиката.  След това се преминава 
към  конкретен  анализ  на  средствата  за  музикализиране  в 
литературата.  Показва  се  как,  дори  и  когато  използва 
познати средства (например ономатопея), Джойс ги довежда 
до предел. Преминава се към наблюдения върху синтаксиса 
на текста, чиято организация излиза отвъд „литературните” 
изреченски модели, за  да ги напрегне,  да въведе през тях 
музикален  синтаксис,  базиран  върху  повторението  и 
вариацията.

От направения анализ на средствата за музикализиране на 
литературата се откроява следното:

1. Джойс  полага  отношението  между  музика  и 
литература  на  всяко  ниво  в  текста  си:  от  общата 
композиция на епизода, която следва структурата на 
музикалната фуга, през лайтмотивната техника, която 
осигурява  тясното  взаимодействие  между 
формалното  и  съдържателното  структуриране  на 
епизода,  до отделните звукове и звукови модели на 
прозаичния текст. 
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2. Писателят  рефункционализира  литературната 
композиция,  базирайки  я  върху  повторението  и 
вариацията.  Това  означава,  че  не  съдържателното 
развитие,  а  музикалното  времево  разгръщане 
определя  движението  на  текста  и  неговия  смисъл, 
който вече е много повече продукт на формата.

3. Сближава литературната и музикалната композиция, 
като  ги  подчинява  на  логиката  на  комбинаторния 
анализ.

На основата на предложения анализ по-нататък се развива 
сравнението  на  „музикалната”  практика  на  Джойс  с 
теоретизациите върху музиката на Новалис. Основната теза 
тук  е,  че,  поставяйки  в  основата  на  композицията  на 
литературния  текст  комбинаториката  и  третирайки  я  като 
общо поле на засрещане на двете изкуства – литературата и 
музиката, – Джойс осъществява идеята за пряката връзка на 
музика и математика, която Новалис извежда.9 Изясняването 
на  механизмите  за  сближаване  на  музика  и  литература 
отвежда  към  следващия  въпрос:  ако  Джойс  успява  да 
осъществи „писането като  композиране”,  достатъчно ли е 
това,  за  да  смятаме,  че  той  осъществява  синтез  на 
изкуствата?  Фрагментарността  на  текста  на  този  епизод, 
която,  както  беше  показано  в  предходния  сегмент,  е 
следствие от опита за сливане на двете изкуства, сякаш идва 
да  препотвърди  модернистичния  модел  на  музиката  в 
„Сирените” като алтернативен на романтическия. 

Джойс  отхвърля  Хегеловата  идея  за  разкриването  на 
абсолюта в  музиката не само на базата на изказването на 
9

9

 Новалис, „Фрагменти”, Естетика на немския романтизъм, 313.
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своя  протагонист,  а  особено защото,  както  в  други  глави, 
така  и  в  „Сирените”,  фрагментацията  е  много  широко 
застъпен принцип на градене на наратива и той е видим в 
текста. 

Въпросът за разкриването на абсолют в музикализираната 
литература неизбежно отвежда към анализ, чиято задача е 
да  отговори  доколко  е  налична  формална,  музикална 
„завършеност”  от  типа  на  класическата  каденца.  Според 
Хирсбрунер  усещането  за  завършеност  и  цялостност  в 
музикалната  каденца  се  дължи  на  придържането  към 
принципа  на  завръщането  към  началото,  т.нар.  твърда 
тоника, и спазването на модела на играта на натрупване на 
напрежение и неговото решаване в рамките на музикалната 
фраза.10 Повторението в рамките на един текстов сегмент, 
което  Джойс  използва,  също  насочва  към  подобно 
„окръгляне”  на  фразата.  Такава  „кръговост”  може  да  се 
наблюдава в много от онези текстови сегменти, които имат и 
музикална,  освен  наративна  стойност,  доколкото  са 
стуктурирани на онсовата на повторения и вариации. Тази 
завършеност обаче се конструира по особен начин. Тя не се 
гради  непременно  като  завръщане  към  тониката,  а  на 
основата  на  повторението  и  вариацията,  при  което 
комбинациите  от  думи  изчерпват  всички  синтактични 
възможности  за  тяхното  подреждане.  Разпадането  на 
завършеността,  на  идеята  за  осъществена  тоталност  в 
„Сирените” е ефект на фрагментацията. Тя, от своя страна, 
не  се  проявява  само  там,  където  може  да  се  наблюдава 

10

1

 T.  Hirsbrunner,  “Geschlossene  und  öffene  Formen  in  der  Musik”, 
Fragment und Totalität, Lucien Dällenbach /Christian L. Hart Nibbing (hrsg.) 
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1984,106-114.
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тенденция към окръгляне, към завършване, и не се отнася 
само  до  моментите,  в  които  се  осъществява  силното 
приближаване  на  музика  и  литература.  Напротив:  и  тук, 
както  и  в  останалите  епизоди  фрагментацията  влече  след 
себе  си  наративна  дисконтинуалност,  неяснота  и 
парадоксалност, които изместват прозрачността на смисъла 
и  които  налагат  необходимостта  читателят да  произвежда 
контекст,  в  който  да  намира  мястото  на  различните 
фрагменти. По този начин той пресъздава в съзнанието си 
наративната  кохерентност  отвъд  прекъсванията, 
незавършеността, смяната на гледните точки. За разлика от 
останалите епизоди на „Одисей”,  тук от особен интерес е 
отношението на фрагментацията към синтеза на наративния 
текст и музиката и към тенденциите за цялостност, които в 
идеалистическите  представи  би  следвало  да  разкриват 
абсолюта.

На предела на репрезентацията: литература и живопис

Ако "музикализирането" на литературата връща през Вагнер 
към  романтизма,  то  как  синтезът  (или  отношението)  на 
живопис и литература в литературния текст на „Одисей” се 
отнася  към  романтическата  поетизация  и  романтизация? 
Може ли да се говори за употреба на техники на живописта 
в  литературата?  Има  ли  едновременно  осъществяване, 
синхоронност  на  синтеза  на  музика/литература  и 
литература/живопис,  или  те  продължават  да  действат 
самостоятелно? Това са въпросите, които стоят във фокуса 
на тази част от дисертационния труд.  Едновременно с това 
изследването  държи  сметка  за  общия  контекст,  в  който 
литературата  се  оказва  полето  на  засрещането  на  две 
тенденции.  Първата  е  разправата  на  модернистите  с 
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репрезентацията,  която  най-остро  се  проявява  в 
абстрактното  и  концептуалното  изкуство  от  първата 
половина на XX век.  В живописта антирепрезентацията е 
освобождаване  на  произведението  от  идеологиите  на 
миметизма и респективно отварянето на въможността то да 
предава „чистата” красота на формите и цветовете. Втората 
тенденция  идва  по  линия  на  музиката,  която  трябва  да 
запази  такава  връзка  с  литературния  текст  на  тоталното 
произведение  на  изкуството,  която  да  позволи  тяхното 
взаимно допълване.

Анализът тръгва от разглеждане на полетата на сближаване 
на литература и живопис в началното за епизода „Навзикая” 
описание.  Търсени  са  аналогии  с  произведения  на 
изобразителното  изкуство  на  Каспар  Давид  Фридрих. 
Откроени  са  типично  „романтически”  особености  на 
зарисовката:  залезът,  морето,  синият  цвят,  ярката 
контрастност, дори „алегоричното” присъствие на музиката. 
Откроена  е  функцията  на  повествователната  ирония  в 
пасажите, която „напуква” живописно-словесното платно, за 
да изрази дистанцията на повествователния глас. Разгледана 
е функцията на описанието на Гърти като контрапункт на 
разходката на Стивън Дедалус в „Протей”, за да се разкрие 
другата,  неснизена,  но  едновременно  с  това  неизбягваща 
ироничния  поглед,  страна  на  романтическото  търсене  на 
невидимото. В тази перспектива става ясно, че словесното 
живописване  пред-полага  пред  литературата 
изключителното  предизвикателство  на  сложността  на 
повърхността.  Оттук,  третият  анализиран  в  тази  част 
момент  –  на  сцената  с  мастурбацията  на  Блум  – 
осъществява  изключителния  художествен  експеримент  да 
назовава пряко, без да лишава от удоволствието на скритото 
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от  директен  поглед,  да  говори  ясно,  но  сложно.  Това  се 
осъществява, според предложения прочит, благодарение на 
възприемането на техники на абстрахиране от абстрактната 
живопис,  при  което  езикът  разкрива  напълно  и  прави 
възможно  физическото  преживяване  на  прочетеното, 
максималното  въздействие  на  вербалния  образ  върху 
въображението и сетивността.

 IV. Gesamtkunstwerk II:  Етика

След  разглеждането  на  отношенията  на  литературата  с 
музиката  и  живописта,  естествено  идва  хипотезата,  че 
театралният епизод „Кирка” е  място на осъществяване на 
Вагнеровия  синтез.  Анализирано  е  отношението  между 
литература и репрезентация в текта на „пиесата” „Кирка” с 
оглед  на  търсената  от  Вагнер  непосредственост,  която  е 
основа  за  синтеза  на  жест,  слово,  звук.  Текстовата 
репрезентация  на  театралната  пиеса  подчертава,  поставя 
акцент върху акта на репрезентация, върху литературното в 
неговото  различие  от  театралното.  Текстът  на  „Кирка” 
репрезентира  една  идеална  пиеса  и  едновременно  с  това 
предполага,  потенцира  нейни  представления,  които  също 
биха  били  репрезентации  на  текста.  Пиесата  във  всяко 
възможно  представяне  е  репрезентация  на  фикционалния 
свят, който текстът репрезентира. Има само предполагане на 
фикционално  произведение,  произвеждано  във  всеки 
индивидуален  прочит,  но  идеално  по  своята  същност. 
Театърът, доколкото се предполага от литературния текст, е 
оставен  само  като  възможност,  като  потенция,  която  в 
предположената  актуализация  напряга  репрезентацията  на 
литературния  текст,  вместо  да  я  ориентира  по  посока  на 
нейната  перформативна  актуализация.  Парадоксално, 
потенциалната  перформативна  актуализация  преминава 
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именно  като  репрезентирана  в  подобна  идеална  пиеса. 
Именно  в  това  се  състои  и  най-сложната,  най-
проблематичната  страна  на  реализацията  на  идеята  за 
тотално произведение. Литературният текст извежда напред 
същностното  различие  на   драматургичния  текст  и 
театралното му представяне.

Разгледани  са  техники  за  театрализация: 
наличието/отсъствието на театрално пространство, неговата 
ресемиотизация,  сценичността,  насилието  над  тялото, 
оформянето  и  деформациите  и  др.  Театралната 
репрезентация руши или по-точно извежда романовия текст 
от установения от него режим на репрезентация,  за  да го 
разколебае по-силно между функцията му да въобразява и 
актуалността  на  репрезентирания  жест.  Зевът  между 
театралното и литературното функционира в двете посоки 
през  различието:  литературността  позволява  театърът  да 
мине  отвъд  материалността  на  актуалното  присъствие. 
Актуалността на жеста, която театърът предполага, разтваря 
романовия  текст  отвъд  репрезентацията.  Бихме  могли  да 
формулираме  това  отношение  и  по  друг  начин,  да 
разгледаме  как  драмата  и  перформативът  съдействат  за 
разтварянето на романовата форма. Това вече ще означава, 
че  отношението  литература  –  театър  –  перформатив  ще 
функционира  по-скоро  на  експериментално  ниво,  така, 
както  музиката  и  живописта,  а  не  като  обхватна  и 
синтетична форма. 

Вместо да настоява, че театърът не само репрезентира, но и 
е,  Джойс  подчертава  фикционалността,  настоява  върху 
фантазмеността на ситуациите на Блум. Сънят е технизиран, 
превърнат е в инструмент, използван е за изграждането на 
събирателна  представа,  за  непосредствено  обвързване  на 
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фантазма  като  двойно  оттегляне  от  репрезентацията  на 
телесността и перформативността на театралното изкуство. 
Репрезентираните  в  „Кирка”  перформативни  практики, 
сцени,  представят  пред  очите  на  зрителя 
интензифицираната  сетивност,  реалността  на  съня  като 
директно продължение на телесността и следователно като 
много  по-дълбоко  свързана  с  преживяването  на 
протагониста и на зрителя, отколкото е репрезентрираната 
„реалност”.  Джойс,  както по-рано при романтиците  и по-
късно  при  Арто,  сънят  е  интензификация  на 
действителността,  средство  за  нейната  поетизация.  Сънят 
прави  „вероятно”  ирационалното  преконфигуриране  на 
пространството и времето, както и на събитийната логика. 
То  затъмнява  рационалното  подреждане,  релацията  във 
време-пространството,  като  едновременно  поддържа 
„реалното”. Съполагането на театър и сън разкрива по нов 
начин реалното в театралната репрезентация, заобикаляйки 
именно  настояването  й,  че  е  реалност.  То  постига 
реалността  парадоксално  през  оттеглянето  си  от  нея. 
Постоянните преходи между пространството на нощта/съня 
и  театралното  пространство  осигуряват  едновременното 
осъществяване на реалността и фикцията без сливането им, 
в  постоянното  им  превключване.  Но  това  е  вече  ново 
ангажиране   на/в  реалното,  нова  реалност,  или 
трансформация  на  реалното  посредством  създаденото 
непосредствено отношение с изкуството. През съня Джойс 
разтваря  репрезентацията  на  театъра  отвъд  логиката  на 
огледалото,  като  показва,  че  границата  на  литературното 
произведение не е неговата рамка, а самата реалност е по-
скоро  отразена  в  субекта  огледало  и  съществува  за  него 
много  по-мощно  като  сън,  владее  го  по-силно  отвъд 
логиката  на  рационалната  координатна  система,  през 
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сетивността,  като  отражение  в  него  самия.  Театърът  на 
Джойс  не  излиза  извън  репрезентацията,  а  прави  света 
продукт на тази театрална репрезентация.

Новото  отношение  на  театър  и  реалност  е  представено  в 
магическата  перформативна  сила  на  думите.  В  разрез  с 
романтическите настроения магията тук не поетизира света, 
а  оголва  живота  като  непрестанно  взаимодействие  на 
екстериорна  заплашителна,  неразгадаема  власт,  силата 
чудовище, от която субектът е напълно зависим, на която е 
подчиним  природно,  без  възможност  да  й  въздейства. 
Сетивното остава единствено свидетелство на живото тяло, 
маркер  на  неговото  устояване  на  въздействието  на 
метаморфичната  сила  на  магията.  Тя  отъждествява  и 
съсредоточава  субекта,  превърнат  изцяло  в  обект  през 
телесността,  в  сетивно отворена към света  материя.  Блум 
преживява  себе  си  на  ръба  на  физическото  оцеляване. 
Разбира се,  всички инициационни ритуални насилия, през 
които той преминава,  са  поставени в рамката на съня,  но 
точно  тук  се  вижда  съвсем  ясно  ефектът  на  магията: 
редукцията на психическия живот до чиста телесност, но и 
неговата  интензификация  като  преживяване  на  тялото. 
Парадоксално  за  една  традиционна  логика  на 
противопоставяне  на  дух  и  тяло,  която  може  да 
фикционализира тялото така, че то да не преживее физиката 
на присъствието и самоубийството си като акт на физическо 
насилие  над  себе  си.  У  Джойс  физическото  преживяване 
разтваря  по-силно  тялото  и  го  прави  възможно,  понятно, 
универсално, тъждествено с психическите преживявания на 
протагониста.   

Магията удържа в енигматична свързаност реалност, театър 
и сън през тялото. Тя позволява да се прояви константата, 
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която  устоява  на  деформиращата  сила  на  магията.  Дори 
тогава,  когато  обликът  напълно  се  променя  (при 
метаморфозата  от  човек  в  свиня)  и   когато  субектът  е 
напълно изпразнен от своята психология (така че видимото 
напълно отказва всякакъв психологизъм, трансцендентност 
и  дълбочина  зад  репрезентираното,  разгръщайки  се 
единствено в хоризонталата на битието и представяното) – 
се  запазва  константата  на  сетивността  и  способността  за 
изговаряне на болката. Това не е константата на пределното 
човешко, душата на Аристотел, която поддържа и определя 
човешкото  във  вечното  движение  на  материята,  която  се 
ражда в промяната и в движението на живота.

Несъвпадането на литература и театър в „Кирка” показва, 
както опитите на останалите модернисти,  невъзможността 
за постигане на абсолютен ситез в тотално произведение на 
изкуството. Джойс не се съревновава с Вагнер, защото целта 
му  е  далеч  от  Вагнеровата.  Не  синтезът,  а  безкрайната 
трансформация  и  движението  на  формите  на  изкуството 
определят  координатите  на  изкуството  на  бъдещето. 
Абсолютното  изкуство,  към  което  Джойс  се  стреми,  не  е 
изкуството,  в  което  съвпадат  езиците  на  различните 
изкуства,  а  мястото  на  тяхното  изплъзване.  Ролята  на 
литературата в проекта е изключително важна: тя е именно 
мястото на несъвпадането,  на произволността  на връзката 
между  означаващо  и  означавано  като  ядро  на  вечното 
отместване  на  смисъла,  на  неговата  динамика,  на 
траснформацията,  както  и  на  по-мащабното  движение, 
сблъскване  и  разминаване  на  идеи  в  произведението  на 
изкуството.  Тенденциите  към синтез  и  устояване,  от  една 
страна,  и  фрагментацията,  от  друга,  представляват  двете 
противоположни  сили,  които  реализират  идеята  на  Фр. 
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Шлегел  за  нова  митология,  в  която  „всичко  е 
взаимоотношение и промяна”, която при това едновременно 
се случва в идеалността като фантазия и въображение и на 
метаморфозата  на  материята  на  тази  митология.  Ако  не 
единство  на  субект  и  обект,  на  дух  и  природа,  Джойс 
реализира  тяхната  парадоксална  едновременност  без 
съвпадане. В този смисъл литературата е именно носителят 
на  енергията,  на  силата  на  тоталното  произведение  на 
Джойс  –  на  деформиращата  сила,  осъществяваща 
движението  в  безкрайно  много  посоки.  Благодарение  на 
несъвпадането.

Литература и политика

Политическото в „Одисей” може да бъде открито на няколко 
нива  –  най-напред,  засегнати  са  конкретни  политически 
явления, след това – третирани са проблеми с универсално 
етическо съдържание, които обаче могат да бъдат мислени 
при  едно  по-широко  разбиране  за  политическото. 
Многократно  е  изтъквано,  че  широката  етическа  задача, 
която Джойс си поставя, е да освободи сърцето от затвора, в 
който го държат различните идеологии. Разбира се, всеки от 
многобройните  политически  модели,  които  писателят 
включва  в  своята  репрезентация,  използва  различни 
средства  за  подчинение.  За  църквата  това  са  нейните 
свещеници,  които  налагат  твърд  сексуален  морал.  За 
националистите  това  са  насилниците,  които  използват 
националността  само  за  да  мотивират  проявите  на 
жестокост  към  другия.  Стремежът  на  Джойс  е  през 
произведението  на  изкуството  да  въздейства  върху 
самоосъзнаването  и  на  политическите  формации  и  на 
самите ирландци, т.е. като инструмент за активна промяна в 
сферата на мисленето и поведението на сънародниците си. 
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Ако определим функцията  на  романа  като  революционна, 
рискуваме  да  я  мислим  като  свързана  с  определен 
исторически  момент.  Тя  по-скоро  трае  във  времето,  тя  е 
критическа не само доколкото изгражда дистанция спрямо 
съответните  политики  и  се  опитва  да  мисли, 
репрезентирайки ги, да предизвика критическата рефлексия 
у читателя конкретно за тях, но и да мисли, вече в следващи 
времена,  за  механизмите  на  политическото.  В  „Одисей” 
политиката е не просто аспект от действителността, който 
трябва  с  ориентация  към  „верността”  на  художествения 
текст  да  бъде  възпроизведена  миметично  в  неговия 
фикционален свят,  тя  не  е  фикционално  повторение,  тя  е 
реалност,  към която  произведението  на  изкуството  се  съ-
отнася,  с  която  диалогизира,  към  която  ориентира 
определена  критическа  потенция,  т.е.  на  която  той 
въздейства  като  формираща  сила.  Без  да  се  ангажира  с 
реториката  на  определена  идеология  и  без  да  превръща 
произведението  на  изкуството  в  поле  на  израз  на  дадена 
политика,  Джойс   работи  с  политическото  като 
множественост на политики в своя роман.

Национализмът  стои,  без  съмнение,  в  центъра  на 
политическия  свят  в  „Одисей”.  Представяйки  епизода  в 
динамиката  на  отношението,  което  се  гради  между 
разговора  на  посетителите  в  кръчмата  на  Гражданина  и 
епическото  идилично  представяне  на  ирландската 
митология,  Джойс  поставя  в  центъра  на  внимание  един 
много сериозен и изключително актуален в ранния XX век 
проблем:  за  асимилацията  и  подмяната  на  понятието  за 
национална митология, така както то е създадено от Хердер, 
Гьоте  и  немските  романтици  и  както  е  практикувано  от 
Вагнер в националистическата парадигма. Репрезентацията 
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на  агресивния  национализъм  през  фигурата  на  циклопа 
Полифем дискредитира не националната митология изобщо, 
ирландските национални герои, митове, легенди и фолклор, 
а  конкретната  им  употреба.  Да  твърдим  обратното,  би 
означавало да приемем предварително, че обемът на двете 
понятия е един и същ. Все пак Джойс проявява много по-
силна  чувствителност  към  проблемите,  свързани  с 
националната  митология,  в  сравнение  с  Йейтс  и 
съратниците  му  от  ирландското  литературно  Възраждане. 
Той  остава  скептичен  1.  към  идеята,  че  идиличната 
национална  митология  от  Хердеров  тип  би  могла  да 
функционира като модерна митология. Тук проблемът е по-
скоро  в  ясно  очертаващата  се  невъзможност  идиличната 
поетизация  на  природата  да  бъде  разделена  от 
национализма  и  да  функционира  в  модерния  свят  извън 
модуса  на  идилията;  и  2.  към  нейната  естетическа 
реализация  като  определяща.  Напротив,  както  сам 
демонстрира  в  „Циклопите”,  въпреки  острото 
несъответствие  в  стилизацията  на  двата  дискурса,  те 
споделят  твърде  много  параметри:  нация,  автентика, 
уникалност,  универсалност.  Макар  понятията  да  имат 
различно  съдържание,  тяхното  повторение  прави  цялата 
Хердерова  идеология  опасно  трансформируема  в 
историческия контекст на XX век.    

Все пак Джойс не се отказва да репрезентира националната, 
а  и  националистическата  идеология.  Репрезентацията  на 
двата  типа  ирландска  митология  в  „Циклопите”  е 
реализирано през стилистичното отместване. Националната 
митология от Хердеров тип – тази на фолклорните образи, 
митове  и  легенди,  остава  напълно  активен  пласт  в 
конструирането  на  модерната  митология.  Представяйки 
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Блум  като  въплъщение  на  космополитната,  универсална 
човешка  идентичност,  Джойс  се  доближава  силно  до 
политическия  модел  на  една  хетерогенна  и  единна  в 
различието на отделни националности Европа, създадена от 
немските романтици. От своя страна, разбира се, те създават 
този политически идеал на основата на модела на гръцките 
полисни обединения. Вероятно сред романтическите визии 
тази на Фр. Шлегел, най-вече заради своята универсалност 
и  разтваряне  на  понятието  за  немско,  най-добре  очертава 
пътя  към  космополитната  идентичност  на  Блум.  В  своя 
контекст тя е най-малко поддържаната именно защото е най-
свободна от националнопатриотичната линия, която започва 
Хердер в стремежа си да намери рамка, която да обедини 
немските провинции, т.е. и център на новата немска нация. 
Джойс се движи точно в противоположната посока и това е 
радикално новият момент в неговия роман: той се стреми да 
децентрира,  да  проблематизира  именно  централните 
понятия  на  Хердер  за  национален  език  и  национална 
култура. Джойс обаче не остава за дълго при симпатиите си 
към подобна идея и е готов критически да се оттласне от 
нея.  Този  преход  отвъд  новомитологичния  утопизъм  се 
осъществява  през  следната  редукция:  репрезентацията  на 
идването на Бога,  ако ние вече сме приели аналогията на 
Блум с идващия Бог, е приплъзнато и дефинирано в познат 
политически и институционален режим: Блум става цар и 
папа. Редукцията е допълнително снизена през комизма на 
„Кирка”.

У Джойс сближаването на театралното с Дионисиевите игри 
очертава  възможността  за  търсене  на  ново  понятие  за 
свобода,  различно  от  идеята  за  национална  свобода  или 
изобщо свобода от нещо. Свободата принадлежи изцяло на 
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субекта  и  няма  нищо  общо  със  субкетно-обектните 
отношения.  Джойс  продължава  работата  на  Ницшевата 
философия  по  освобождаването  на  субекта  от 
трансцендентна  суверенна  власт,  като  тя  не  се  свързва 
конкретно  и  не  се  изчерпва  единствено  с  обявяването  на 
празното място на Бога и всяка негова проекция. Свободата 
е способността за действие,  за излизане отвъд себе си,  за 
проява,  из-връщане  на  себе  си.  Тя  носи  винаги 
потенциалното  преобръщане  на  властта  и  утвърдената 
парадигма.  

Докато Ницшевия Дионис е трагична фигура, този на Джойс 
репрезентира веселието и жизнерадостта на празниците на 
виното.  Ако  политическият  залог  на  Дионисиевите 
празници  би  могъл  да  бъде  саморазкриването  на  човека, 
достигането до неговата необуздана природа, Джойс плътно 
го  следва  и  именно  това  е  центърът  на  политическата 
функционалност  на  „Кирка”.  Критическият  жест  на 
завръщане към Дионисовото, който на пръв поглед изглежда 
регресивен, всъщност поставя в центъра на модерния театър 
оголеното  човешко.  Джойс  нееднократно  настоява,  че 
именно в това състояние се проявява „истинската човешка 
природа”.  Това  докосване  до  онтологията  на  човешкото 
обаче не продължава в свръхчовешкото. Тази Ницшева идея 
не  е  подета  от  Джойс  и  именно  като  неин  контрапункт 
действа  метаморфозата  на  Блум.  Следователно 
анимализацията  не  е  само  в  най-широк  смисъл  отказ  от 
метафизика  и  трансценденция,  тя  е  и  ограничаване  на 
трансцендентното самопроектиране.  

Не  е  трудно  да  се  откроят  и  политическите  импликации. 
Експерименталната  форма  е  предизвикателство  към 
театралните  закони,  както  и  към  театрализацията  на 
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действителността.  Доколкото новата  драматургична форма 
не разчита на катарзиса, тя разкъсва връзката със зрителя. 
Театърът на Джойс работи подобно на Брехтовия епически 
театър.11 Далеч  след  Джойс  Брехт  ще  приеме,  че  да  се 
разбият  театралните  закони  е  първата  стъпка,  която  ще 
подтикне  зрителите  към  социални  действия.  Разликата 
между  Джойс  и  Брехт  е  именно  в  силата  на  подобно 
политическо послание; при Брехт има много ясен повик за 
действие,  при  Джойс  би  могло  да  се  говори  по-скоро  за 
рефлексия,  саморефлексия  и  критическа  дистанция  към 
събитията  от  политическото  пространство.  Театърът  на 
Джойс разчита на ефекта на остранението, за да конструира 
интелектуално  ангажиран  зрител.  Подобно  на  Брехтовия 
театър,  тук  остранностяването  поддържа  критическото 
съзнание на зрителя за дистанцията от произведението на 
изкуството.

Експерименталната форма поставя предизвикателство пред 
традиционната публика – изисква от нея да се подчини на 
нова  логика  и  с  това  предизвиква  у  нея  фундаментална 
трансформация,  изисква  оголване,  непосредственост  на 
реакцията  на  публиката.  Ражда  нова  публичност, 
чувствителна към собствената си оголена субективност – от 
всички  идеологии.  Така  както  Блум  сваля  една  по  една 
маските си, разкрива идеологията като театрална маска. Но 
това е една образована, немногобройна общност – общност, 
в  която  всеки  субект  може  да  бъде  активен  двигател  за 
промяна на средата около себе си. Това е възможността за 
отваряне, а не за херметизиране на театъра. Тя е възможност 

11

1

 Е.  Shookman,  „Barthes’s  Semiological Myth of Brecht’s Epic Theater”, 
Monatshefte, 81/4, (1989), 459-475.
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и за образоване извън границите на театралното. Гради се 
общност  на  основата  на  образоваността  и  вкуса  – 
естетическа  общност,  която  функционира  политически. 
Малка  общност,  която  е  много  по-активна  от  огромна 
трудно вдъхновима маса. Личното пространство е първото 
място  на  революцията.  Голямата  революция  би  могла  да 
тръгне от микропространството на личното  съзнание, през 
личния живот и оттам да се отвори към по-мащабни полета 
на социалното. Ето защо един модерен Дон Жуан, а не герой 
исполин,  въплъщение на  добродетелите  на  нацията,  е  по-
адекватната политическа фигура.

Литература и религия

В  тази  част  задачата  е  да  се  очертаят  сходствата  между 
концепциите  за  религия  и  техните  творчески  реализации 
при немските романтици и при Джойс.  Интерпретирано е 
мястото  на  религията  у  Джойс  през  призмата  на 
религиозното измерение на проекта „нова митология”, като 
то  е  показано  като  комплементарно  спрямо  процесите  на 
социална фрагментация, които са валидни и за времето на 
романтиците,  и  на  Джойс.  На  базата  на  тези  сходства  е 
очертано различието на модернистката концепция на Джойс 
за религията и нейната функция, за връзката между мит и 
религия,  за  възможността  модерното  изкуство  да  поеме 
функциите на религията в един секуларен контекст, да реши 
проблема със социалната фрагментация и на модерния мит 
– да функционира като религия.

Както  е  посочено  в  първа  глава,  религиозните  и 
политическите  аспекти  на  проекта  за  нова  митология 
съвпадат в утопичния проект за обществото на бъдещето, в 
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което  вече  не  съществуват  социалните  и  религиозните 
антагонизми.  Направеният дотук анализ позволи да видим, 
че  са  налични  съответствия  в  самоконструирането  на 
Стивън  като  жрец  на  въображението  и  романтическите 
разработки  на  фигурата  на  поета  жрец,  че  той  в  голяма 
степен  остава  в  рамките  на  романтическия  модел,  който 
обаче се оказва силно проблематичен. Видяхме също така, 
че  подобно  на  Вакенродер  Джойс  използва  религиозни 
термини,  за  да  ги  превърне  в  градивни  елементи  на 
мащабните  си  естетически  теории.  За  Стивън,  както  за 
романтиците, религията е резервоар от образи и модели за 
осмислянето на неизразимото в творчеството, тайнството на 
създаването  му.  Стивън,  а  през  него  и  Джойс,  споделя 
романтическата скръб от епохата след залеза на боговете. За 
разлика от тях той не поетизира очакването на тяхното ново 
раждане, а след Хьолдерлин търси новата роля на поета и 
нови  възможности  за  неговото  свързване  с  абсолюта, 
въпреки  съмнението  в  утопичното  време  на  златното 
бъдеще,  което се свързва с новото раждане на боговете и 
което  е  централно  за  визиите  на  идеалистите.  В  своето 
време, преди установяването на това златно бъдеще, Джойс 
довежда  осъществяването  на  връзката  между  творец  и 
абсолют  до  нейната  граница,  като  съзира  в  абсолюта 
възможности за самоконструирането си като творец.

Какви  са  отместванията  от  романтическата  парадигма 
Kunstreligion?

1. У Джойс липсва проектът за нова поява на боговете: той 
се  заема  сам  да  ги  събуди  за  нов  живот,  но  само  като 
митологични фигури.
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2.  Трансформира  все  още  активната  у  романтиците 
религиозност, като десакрализира религиозното съдържание 
–  употребявайки  го  по  същия  начин,  както  употребява 
литературния  материал  –  именно  като  материал  без 
сакралност

3. Идеята за Бога като абсолют присъства като „безформена 
духовност”,  като призрак (ако си позволя референция към 
„Призраците  на  Маркс”,  може  би  аналогично  религията 
преследва подобно на призраците на Маркс), но е въведена 
през Аристотел в една материална актуалност.

4. Съхранена е идеята за сакрализация, но сакрализацията е 
изцяло фокусирана върху идеята за  изкуството и в нея са 
ангажирани множество религии, сред които християнската 
не  като  солиден  католицизъм,  а  в  множествеността  и 
еретичната  съблазън  на  различни  религиозни  секти.  Така 
християнското е показано в едно екзотично, луциферовско-
фаустовско преобръщане.

И така,  „Одисей”  е  един  от  примерите  за  политически  и 
критически  активно  изкуство  в  епохата  на  модернизма: 
изкуство, което осъзнава ясно, след Хьолдерлин, че боговете 
са се оттеглили и че задачата и стремежът към „златното 
време”  на  новата  митология  е  силно  проблематично.  Не 
само  заради  „смъртта  на  боговете”,  но  най-вече  заради 
ясното осъзнаване,  че  светът не  се  гради според идеални 
представи.  В  „Одисей”  този  момент  на  критично 
оттласкване  се  осъщесвтвява  в  „Кирка”,  в  постоянното 
движение на утопични проекти. Ако такава крайна точка на 
постигане на идеалност в политическата и изобщо в сферата 
на  човешките  взаимоотношения  излбеднява  до  пълното  й 
изчезване,  етическата  функция  на  изкуството  се 
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трансформира по посока на настоящето и възможностите за 
активност  в  него.  Изкуството  на  Джойс  не  въздейства 
политически, както лявото изкуство. Доколкото работи и се 
съотнася  с  конкретни  идеологии,  то  е  критически 
ориентирано  към  тях.  Т.е.  не  през  понятия  и  логически 
операции,  но  изключително  въздействащо  –  през 
литературни  образи,  –  то  предизвиква  читателя  да  търси 
собственото си място в очертаната широка перспектива и да 
се усъмнява в своята сигурност, полага го пред него самия, 
обективира го пред собствения му поглед, като го разкъсва 
отвътре.  Няма  завърщане  от  тази  обективация  назад  към 
абсолютния Аз на  идеалистите,  а  започва  едно безкрайно 
роене на  фрагменти в  рамките  на  личността  на  читателя, 
което му позволява да се съмнява, тласка го към промяна. 
Оттам  нататък  би  следвало  да  работи  динамиката  на 
политическата  сфера  като  ефект  на  въздействие  на 
произведението  на  изкуството  върху  индивидуалното 
съзнание.  Идеалът  на  идеалистите  за  единна  общност, 
израснала  до  съзнанието  на  гения,  или  на  абсолютния 
субект-обект  се  оказва  невъзможен  в  практиката.  Геният 
обаче  продължава  да  бъде  началната  точка  на 
трансформацията на света.

Заключителни думи 

В рамките на настоящото изследване се опитах да отговоря 
на два основни въпроса, като ги обвързах: 1. Романтик ли е 
Джойс,  възможно  ли  е  вписването  му  в  традицията  на 
модернистите  постромантици?  и  2.  Що  е  модерна 
митология? 

Действието  на  митологията  у  Джойс  се  развива  сякаш 
напълно  по  модела  на   такава  концепция  за  динамична 
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прогресивна митология. Митологията при романтиците (по-
конкретно при Фр. Шлегел) не е ограничена до работата с 
митическия  материал.  Тя  се  определя  от  въможността  за 
всмукване  на  света  от  митическото,  което  довежда  до 
двойна поетизация: от една страна, митическото поетизира 
съвременния разказ, дарявайки го със смисъл, който то не 
притежава до този момент. От друга страна, старият мит се 
завърта около модерния разказ наред с други стари митове. 
Тогава  митологическата  функция  на  модерния  разказ  е 
възможността  му  да  пренарежда  фрагментите  на  света. 
Възможността  за  конструиране  на  картина  на  света,  за 
разкриване  на  система,  в  която  хаотично  заливащите 
субективния поглед фрагменти се оказват увлечени в даден 
порядък.  От  тази  гледна  точка  не  само  изкуството,  но 
изобщо  експериментите  на  модернистите  са  опит  и 
безкрайно  осъществяване  на  мита  за  модерно  изкуство, 
създаден от романтиците.

Отказът  от  идентификация  с  колектива  и  от  идеята  за 
колективна идентичност, както и от идеята за създаване на 
национален  епос  на  Ирландия  е  само  едната  страна  на 
отстъпа  на  Джойс  от  идеалистическия  синтез,  от 
идеалистическата идея за тъждество.

Доколкото  няма  идеалистически  синтез,  няма  синтез  на 
изкуствата - не може да се настоява върху синтеза на звук, 
образ  и  смисъл,  подобно  на  Вагнер,  в  модернистичната 
творба.  В  този  смисъл  тя  не  работи  и  със  символи. 
Следователно  модернистичната  митология  вместо  това 
работи с алегорията, позволява постоянни метаморфози на 
едни  форми  на  изкуството  в  други.  Целта  тук  не  е 
съвършенството,  а  чистият  художествен  експеримент.  На 
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мястото  на  възвишеното  в  митологията  идва  абсолютната 
изкуственост на произведението.

Модерната  митология  на  Джойс  не  е  идеалистическа, 
доколкото  не  разкрива  абсолют  и  не  трансцендира,  не 
отпраща към алтернативна действителност отвъд материята, 
с която работи. На отказа от идеализъм е посветена цялата 
сюжетна линия на Стивън Дедалус.  Модерната митология 
работи през материализацията и естетиката на тялото. Тя е 
митология на материята на тялото. Тя не само е основана на 
тематизация,  но  се  осъществява  и  на  нивото  на 
несъзнаваното  възприемане,  чрез  експлоатацията  на 
материалните  аспекти  на  езика  –  звукът,  сетивността, 
перформативната функция. Това е най-мощното изместване 
от концецията на романтиците, което отваря всички други 
планове на трансформацията. 

 „Одисей” продължава да носи вярата на романтиците, че е 
политически и етически  активно.  Той е мощен фактор в 
критиката на настоящето. Но то не губи революционната си 
омая,  като  проектира  политическите  си  послания  към 
определена  доктрина,  а  представя,  в  своето  естетическо 
затваряне,  естетическа  алтернатива  на  политическите 
доктрини,  редуцирайки  техния  центризъм.  Безспирното 
движение  на  хетерогенните  форми  подкопава 
абсолютността на всяка идеологическа система и превръща 
само  себе  си  в  идеология.  Естетическата  идеология  на 
Джойс е отказ от единичността, от самодостатъчността на 
всяка  политическа  доктрина,  в  този  смисъл  тя  е 
политически  активна  естетика,  която  разчита  на 
педагогическите  си  възможности  за  установяването  на 
политическа свобода, на естетически основана политическа 
автономия  на  субекта.  Тогава  романът  „Одисей”  като 
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политическо  изкуство  споделя  Шелинговото  настроение 
към  гения  като  създател  на  политически  функционална 
митология, но политическата естетика, която предлага, не се 
основава върху тъждествеността на индивидите в човешкия 
род и възпитанието на човешкия род до степента,  в която 
твори  като  индивид,  а  стои  по-близо  до  Шилеровата 
естетическа  държава  на  рефлектиращия  критичен  субект, 
субект, който е най-напред идеален читател. Каква би била 
политиката  в  подобна  държава  –  един  лесен  отговор: 
идеалната  демокрация  на  единство  в  различието;  но 
едновременно  с  това  отказ  от  нея  тогава,  когато  тя  се 
абсолютизира.

Възможността за фрагментарна митология, от своя страна, 
отваря в работата на митологията режима на иронията. При 
немските  романтици  връзката  на  новата  митология  с 
иронията  е  опосредствана  –  през  фрагмента.  Ироничната 
дистанция  се  явява  на  мястото  на  епическата  дистанция: 
това  е  интервалът  между  патоса  на  модерното 
митотворчество  и  критическото  отместване  от  мита, 
валидизирано от Просвещението.
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Справка за приносите на дисертационния труд:

1. За първи път е аргументирана тезата, че Джойс 
реализира в романа „Одисей” романтическите 
понятия „нова митология” и „фрагмент”

2. Изследват се общите места на проекта  „нова 
митология” и понятието „фрагмент” в 
теоретизациите на немските идеалисти и романтици

3. За първи път митическият метод на Джойс се 
разглежда през Шелинговата триада схема-алегория-
символ

4. За първи път модерната митология на Джойс се 
изследва отвъд полето на традиционни митове и 
митологии, като понятието мит се отваря към 
изкуствата
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5. Разработват се оригинални анализи на „Сирените” и 
„Навзикая”
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