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Уводът,  озаглавен  „Как  да  мислим  митическото  при  Джойс“,  директно 

навлиза в проблематиката на работата. Казвам директно, защото писането 

на  Божана  Филипова  се  отличава  с  особен  тип  структурираност.  То  е 

подчинено на законите на математиката и обича да формулира „условието 

на задачата“ и след това да покаже възможните отговори. И едва след това 

идват различните доказателства,  които трябва да убедят в представените 

хипотези.  Така  и  в  увода  са  демонстрирани  различните  подходи  в 



интерпретирането  на  мита  при  Джойс,  като  веднага  стават  ясни 

пристрастията на самата Божана и пътищата, по които ще се поеме. Нещо 

повече, в писането й личи самочувствието от проученото и прочетеното, 

което й  позволява  да  спори спокойно с  авторитетите  –  това  е  видно от 

самото начало и от начина, по който Филипова коментира есето на Томас 

Елиът „Романът „Одисей”, порядъкът и митът”. Пак в увода се поставят и 

множество въпроси,  които засягат  най-вече  природата  на  модерния мит, 

неговото функциониране,  обвързаността му с времето,  разкъсаността му 

между естетическото и етическото и пр. 

Отвъд  дискусиите  и  поставянето  на  рамки,  уводът,  както  е  нормално, 

формулира  и  задачата  на  дисертацията  -  „разглеждането  на  модерната 

митология  на  Джойс  в  перспективата,  която  задава  проектът  „нова 

митология”,  разработен  от  немските  романтици  и  идеалисти  в  края  на 

XVIII и началото на XIX в.“При това не става дума за влияние,  което е 

имплицитно заявено, а за връзки, които са вторични, промислени и затова 

много  по-интересни.  Позовавайки  се  на  много  изследвания,  на  добре 

изследванафактология,  както  и  на  самите  текстове  на  Джойс,  Божана 

Филипова мотивира защо все пак тази връзка е вероятна, а и продуктивна.

Уводът демонстрира и прецизността, с която се формулира теоретичният 

апарат, както и внимателното дефиниране на понятията. В повечето случаи 

е  ясно кое  понятие  откъде  е  взето  и  към каква  традиция  отнася.  Тук е 

посочена и методологията на изследването, което се интересува най-вече от 

следите  и  затова  съвсем  закономерно  може  да  бъде  сведено  до 

интертекстуална  интерпретация.  Такъв  подход  дава  на  Филипова 

възможност да се освободи от зависимостта от биографията,  авторовото 

намерение  и  пр.,  и  да  се  отдаде  на  реконструкциите,  въобразяването, 

неочакваните хрумвания.



Първата  глава  „Нова  митология”  и  „фрагмент”:  комплементарност  и 

реципрочност“  е  посветена  на  структурните  възможности  за 

„приближаване на проекта „нова митология” и понятието „романтически 

фрагмент”, като се подчертават възможностите за съотнасяне и обуславяне, 

както и потенциалът от тази среща при четене на Джойс. В работата личи 

добро  познаване  на  просвещенската  и  романтическата  мисъл,  правят  се 

важни връзки между обществените теории и тези за аза, а фрагментът се 

разглежда  не  просто  като  жанрова  форма,  но  като  структуроопределящ 

принцип на цялото, което може да е поезията, но може да е и азът в света. 

Така имплицитно се внушава, че отличителните белизи на света и езика са 

някак  изравнени,  огледални.  В  тази  глава  се  обсъжда  и  романтическата 

представа  за  фрагмента,  оразличена  от  античната  и  класицистичната,  и 

погледната  през  теоретичните  постановки  на  Лаку-Лабарт  и  Нанси. 

Направени са и нужните за дисертацията паралели между романтическия 

фрагмент  и  модерната  фрагментаризация,  включително  на 

действителността. Главата работи с много от ключовите за романтизма и 

немския идеализъм понятия, анализира популярни и по-малко популярни 

текстове и очертава една важна картина за битието, обществото, човека и 

категорията свобода ту като битиен принцип, ту като индивидуален, ту като 

начин  за  реконструиране  на  античния  мит  и  проектирането  му  в 

съвременното изкуство. Дискутират се и връзките между философия, етика 

и  естетика  и  различните  им  прочити,  конфигурации,  обусловености. 

Акцентирано е  и върху тезата,  застъпена от Хердер за  „възможността  в 

митологията и литературата да се търси „истината” и поетическите образи 

да могат да превеждат по-дълбока истина от рационалните обяснения“.А 

новата и модерната митология са видени през призмата на тъждеството на 

индивидуалното и колективното. На този фон като цяло главата представя и 

една много плътна, многоъгълна визия за романтизма, в която се сблъскват 



различни гледни точки, идващи от поезията или философията, и в която 

среща си дават почти всички знакови имена за направлението.

Втората  глава  със  заглавие  „Джойс  и  Фридрих  Шлегел“  има  за  цел  да 

покаже как работи митологията при Джойс, къде са неговите търсени или 

случайни  близости  с  теориите  за  фрагмента  и  новата  митология,  какви 

успоредявания могат да се правят и издържа ли хипотезата, заявена още в 

увода,  според  която  следите  от  немския  романтизъм  са  откриваеми  в 

„Одисей“.  За  да  отговори  на  тези въпроси,  Божана Филипова  всъщност 

отговаря на питането как Джойс чете и пренаписва Омир. Изхождайки от 

онова, което Жерар Женет определя като пародийна връзка между хипо- и 

хипертекста,  тя  търси  пародийните  трансформации,  спира  се  на 

демитологизацията, откривайки корените й в новото време. Позовавайки се 

на Фр. Шлегел и на неговото разбиране за митологизация, Филипова ни 

показва  как  паралелно  с  демитологизацията  върви  и  митологизирането, 

което е напълно съобразено със съвремието. Тя говори за „вдъхване на нов 

живот“, за адаптацияи алюзия и показва как с времето паралелите между 

Одисей  и  Блум стават  разпознаваеми,  умело  онагледявайки  и  идеята  за 

фрагментаризацията,  структурираща  и  белязваща  романа  на  Джойс. 

Анализите на отделните епизоди, с които докторантката подкрепя тезите 

си, са много точни и изчерпателни, и отделно – показват отлично познаване 

и  разбиране  на  „Одисей“.  Не  е  останало  без  внимание  и  желанието  на 

Джойс  да  мисли  романа  си  „през  възможността  да  основополага 

ирландската  култура  по  същия  начин  както  „Божествена  комедия”  – 

италианската, „Фауст” – немската, и т.н“., както и близостта му с немския 

романтически  проект  „по  линия  на  идеята  за  „поетизиране  на 

философията” и „философизиране на поезията”. Много детайлно и точно 

Филипова е показала как работи с философията „Одисей“. 



Трета  глава  „Gesamtkunstwerk  I:  Естетика“  се  занимава  с  отварянето  на 

„Одисей“ към другите изкуства и абсорбирането им в романовата тъкан, 

като  отново  е  потърсена  традицията  на  този  синтез  на  изкуствата  при 

романтиците,  както  и  при  Вагнери  Ницше.  Анализирани са  „Сирените“ 

през двойката музика-литература и следите на Вагнеровото творчество. Тук 

отново  Филипова  работи  с  хипотези,  които  стъпват  на  традиционни 

прочити на Джойс, и на базата на несъгласията си тя строи свояверсия със 

собствени  доказателства.  И  в  това  е  най-големият  успех  на  настоящата 

дисертация,  а  анализите  на  „Сирените“  и  „Навзикая”саедна  от 

реализациите  на  този  успех.  Нещо  повече,  в  тях  Божана  Филипова 

демонстрира  както  умение  за  близко  четене,  но  и  за  интертекстуален 

прочит,  така  и  онагледява  това  как  Джойс  може  да  се  чете  през 

перспективата на немския романтизъм, какви странни преобразувания се 

случват и как следите трудно се разпознават, но все пак се разпознават. 

Четвъртата  глава  „Gesamtkunstwerk  II:  Етика“  обсъжда  романтическата 

идея за  политически активно изкуство.  Специално внимание заслужават 

вглеждането  в  „Одисей“  през  политическото  и  странните  модификации, 

които то е получило, както и коментарите върху двойствения национализъм 

на  Джойс,  както  и  върху  еврейската  тема,  разширени,  разбира  се  и 

разгледани и в европейски контекст.

Обобщено може да се каже, че проблематиката, която Божана Филипова е 

избрала за дисертацията си, е слабо разработена и посвещаването на цял 

труд върху нея е  сериозен опит за  добавяне на ракурси в съвременните 

изследвания върху Джойс. Намерените интересни ключове за тълкуване на 

„Одисей“ и особено на отделни места в романасе оказват проясняващи за 

този  забулен  в  неясноти  текст  и  са  сериозен  принос  към  българските 

изследвания върху модернизма, и в частност – към слабо изследвания у нас 

Джеймс Джойс. 



Авторефератът коректно предава съдържанието на работата, а приносите 

са  ясно  и  добре  формулирани.  Статиите  са  достатъчен  брой  и  са 

публикувани в сериозни издания. 

Като  имам  предвид  показаните  от  Божана  Филипова  умения  да 

концептуализира  и  анализира,  както  и  сериозните  знания,  които  тя 

демонстрира,  убедено  гласувам  да  й  бъде  присъдена  образователната  и 

научнастепен„доктор“.


