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Със съзнанието, че едва ли е съвсем според конвенциите на жанра „рецензия на 

дисертация“ текст, принадлежащ към този жанр, да започва с изразяване на възторжена 

оценка, няма да се поколебая да не се съобразя с тези конвенции и в самото начало на 

своята рецензия за труда на Божана Филипова ще споделя, че намирам постигнатото от 

нея  за  впечатляващо.  Като  се  тръгне  от  обхвата  на  натрупванията,  резултат  от 

респектираща начетеност, и се стигне до мащабността на изследваните полета, в които 

се  засрещат  едни  най-насъщните  проблеми  на  модерното  хуманитарно  мислене  и 

познание, написаното от Божана Филипова е безспорен пример за умение да се удържа 

една  наистина  трудно  удържима  заради  двойствеността  си  интелектуална  позиция, 

изразяваща се в пълно и дълбоко потапяне в обекта на изследване и, едновременно с 

това, съхраняване на един особен вид независимост от него, непрестанно активизираща 

се готовност за отдръпване от него и от собственото виждане за него,  подлагане на 

последното на критично преосмисляне.

Тази интелектуална позиция, която може да е израз на естествена нагласа на ума, 

но и на осъзнат избор, проличава най-напред в смелостта на авторката да си постави 

една предизвикателна и сложна за постигане цел: да построи своето изложение върху 

сблъсък на теза и контратеза и да прояви самодисциплината, която се изисква, за да 

успее  да  не  изгуби  някъде  в  хода  на  писането  паметта  за  този  сблъсък.  Не  само 

основната хипотеза на дисертацията е формулирана по този контрапунктов модел, но 

той се проявява и при всеки един от междинните етапи от изложението. Всяко ключово 

твърдение е мислено и през основанията за противоположното на него. Без опасение от 

излишна  приповдигнатост  ще  кажа,  че  писане  като  това,  което  откриваме  в 



дисертацията на Божана Филипова, е много добро свидетелство, че истината е в пътя, а 

не в една или друга от възможните спирки по него.

Дотук споделих някои от най-видимите според мен причини тази дисертация да 

оставя впечатлението за интелектуална смелост. Но няма как сред тях да не попадне и 

самият избор на изследвания литературен текст. От една страна, поради практическата 

бездънност и неизчерпаемост на романа „Одисей“ на Джойс, от друга страна, поради 

несметното количество съчинения върху него, шансът да се формулира проблем или да 

се  предложи  подход,  които  да  обещават  действителна  приносност,  наистина  не 

изглежда  особено  голям.  Да  се  погледне  на  Джойсовия  текст  през  романтическа 

призма, както и дисертантката посочва, не е напълно нова идея и все пак – тук държа да 

кажа, със сигурност и благодарение на превъзходната й научна ръководителка проф. 

Миглена  Николчина  –  нейният  труд  се  отличава  с  безспорни  и  много  съществени 

находки. Първата от тях, която трябва да се изтъкне и която и самата Божана Филипова 

извежда на преден план, е „сговарянето между романа на Джойс и немската романтика 

през  конкретен фокус  – модерната  митология“.  Всъщност,  както това е  заявено и в 

заглавието  на  дисертацията,  две  от  понятията  на  романтическата  рефлексия  и 

метарефлексия, при това мислени в тяхното преплитане и взаимодействие, са избрани 

да изковат ключа към четенето на „Одисей“ през призмата на романтическата мисъл – 

понятията „нова митология“ и „фрагмент“. Доколкото в тези две понятия, поставени 

така едно до друго, се чува класическата опозиция между универсално (митологията) и 

единично (фрагмента), става ясно, че именно напрежението между тях е призвано да 

направи толкова интригуващ и, както се оказва, продуктивен замисълът именно през 

тяхното взаимоотношение да се изведе модел за едно съвременно проблематизиране на 

Джойсовия роман като произведение, в което читателят е свидетел на конструирането 

на една модерна,  фрагментарна митология.  На почвата  на тази оценка за  романа се 

стълкновяват и споменатите теза и контратеза. Тезата гласи, че в създадената от Джойс 

фрагментарна митология понятията за „нова митология” и „фрагмент“ са реализирани в 

смисъла, в който са теоретически разработени от немските романтици и идеалисти в 

края на  XVIII и началото на  XIX век.  Според контратезата 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“. 



Предстои да се спра на основните етапи, през които минава проверката на тези 

две  взаимооспорващи  се  предположения,  но  преди  това  ще  си  позволя  още  едно 

заключение в аванс и то е, че, както подобава на всеки висок теоретичен замисъл, поне 

в областта на хуманитарното познание, какъвто е този, на който е подчинено писането 

на Божана Филипова, той се реализира като еднакво убедително доказване и на своята 

теза, и на нейната контратеза, а не като изключително надделяване на едната за сметка 

на другата. 

В първата част, озаглавена “Нова митология“ и „фрагмент“: комплементарност и 

реципрочност“  са  изложени  и  подложени  на  критичен  (в  Кантовия  смисъл  на 

„критика“)  анализ възгледите за тези понятия на ключови романтически мислители и 

техни  предходници.  Възшествието  на  фрагментарността  в  разглежданата  епоха  е 

мислено в съгласие с тезата на Манфред Франк за това, че дълбинният механизъм на 

разпада трябва да се търси в просвещенския култ към аналитичността. Показано е как в 

идеите на Хердер и в тези от анонимния фрагмент „Най-старата програма за система на 

немския идеализъм”, намерен сред ръкописите на Хегел, изкристализира понятието за 

„нова  митология“  като  възможно  противодействие  срещу  разграждащия  ефект  на 

анлитизма и като средства за конструиране отново на целостта. От важно значение е 

подчертаното  от  дисертантката  различие  на  Хердеровата  концепция  за  мита  като 

съчетаващ  естетическите  с  етически  и  национални  ценностни  измерения  спрямо 

кантианското  разделяне  на  естетиката  от  етиката.  Колкото  до  „Най-старата 

програма…“, друг важен текст, на който изследването се спира в тази си част, в него 

новата  митология  е  видяна  като  философски  конструкт,  призван  чрез  синтеза  на 

изкуство  и  философия,  да  се  противопостави  на  дехуманизиращото  действие  на 

държвната  машина  и  да  зададе  един  вдъхновен  от  идеята  за  свободата  на  човека 

хоризонт  на  смисъла  в  човешкия  свят.  Разбрана  то  този  начин,  митологията   се 

очертава като свързана с тоталността, която, според една класическа схема на мислене, 

е противоположна на фрагмента. 

По-нататък,  в  задълбоченото  си  проследяване  на  промените  в  отношението 

между митология и фрагмент в историята на романтическата мисъл, авторката се спира 

на своеобразното вписване на фрагмента в един възможен модел на цялост, какъвто е 

този  на  Шелинговата  органология.  От  теорията  на  фрагмента,  развита  от  Фридрих 

Шлегел,  е  изведена най-решаващата разлика между античния и моделния фрагмент, 

именно  от  гледна  точка  на  отношението  му  към  целостта: „Античният  фрагмент  е 



липсваща  цялостност,  която  се  предполага.  Модерният  фрагмент  е  цялост  в  своята 

незавършеност. Незавършеността е въображението на фрагмента.“

Наред с романтическия фрагмент, разбиран не като антипод, а като потенциал на 

целостта,  другото  обновено понятие,  което романтическата  мисъл включва в  своята 

програма за избавяне от разпадните тенденции на модерността, е това за религията като 

изкуство. Чрез него и свързаните с него понятия за чувство и интуиция автори като 

Шлайермахер, Хьолдерлин и Шелинг се стремят, както подчертава дисертантката, да 

примирят религиозното преживяване и духа на рационализма.

Цялата  първа  част  на  дисертацията,  посветена  на  реконструирането  на 

мисловния контекст, в който възникват ключовите за нейната изследователска задача 

понятия „нова митология“ и „фрагмент“, е не само изключително стройно изградена, не 

само свидетелства за завидни познания, но преди всичко за една тънка способност да се 

виждат  връзките,  влиянията,  взаимодействията  и  напреженията,  съставляващи 

същинския  живот  на  идеите  в  сложното  и  противоречиво  пространство  на 

романтическата  мисъл.  Бих добавила тук  и  ярко проявеното умение  да  се  улавят  и 

синтезират най-съществените черти на изследваните явления и текстове. За пример ще 

посоча само начина, по който е представен проектът „нова митология“ според „Беседа 

върху митологията“ на Фридрих Шлегел.  Авторката успява да обхване същината на 

този проект в три пропозици, формулирани така, че оригиналността и значимостта на 

този проект да изпъкнат с пределна яснота. Новата митология трябва да продължи да 

бъде мястото,  принадлежността  към което  да  гарантира  свързаността  между всички 

произведения  на  изкуството  –  тя  може  вече  да  се  състои  единствено  като  акт  на 

интелектуално усилие – в интегриращата си роля тя всъщност покрива самото понятие 

за романтическа литература,  метафорично описана като „венец от фрагменти“.

В следващите няколко реда ще се задоволя да спомена още два момента от тази 

първа  част,  която  е  фундаментална  за  изследването,  тъй  като,  образно  казано, 

проектира  и  сглобява  окуляра,  през  който  ще  бъде  погледнат  романът  на  Джойс. 

Единият от тези моменти се отнася до анализа на различията във възгледите за целостта 

у  Шлегел  и  Шелинг,  онагледени  чрез  противопоставянето  между  Шлегеловата 

„гирлянда от фрагменти“ и Шелинговата концепция за синтез на противоположности. 

Другият засяга въпроса индивидът или колективът е създателят на новата митология.

Името на главния герой на изследването – Джойс, се появява в заглавието на 

втората част редом до това на Фридрих Шлегел, чиито идеи са разпознати от авторката 

като най-близки до това, което прави Джойс за конструирането на модерния разказ, 



доколкото  този  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“. Тази част прояснява също така в какъв план понятията 

схематизъм и алегоризация, изведени от теорията на Шелинг, са подходящи да назоват 

някои от най-характерните за романа „Одисей“ „митизиращи стратегии“. Подчертана е 

разликата между представата за отношението между общо и особено в Шелинговата 

концепция за символа и у Джойс.

В тази втора част на дисертацията конструктивните черти на произведението на 

ирландският  писател  са  интерпретирани  чрез  съотнасяне  към  първообраза  на 

Омировото  повествование.  Например,  привидно  случайната  последователност  на 

епизодите се оказва сюжетно мотивирана, но не от съвременния, а от Омировия разказ. 

Важна анализационна  стойност  има наблюдението  на  авторката  върху начините,  по 

които сюжетите на отделните Омирови епизоди са пренесени в романа на Джойс. Един 

от  тези  начини  е  „абстракцията  на  структурата  на  отношенията  на  персонажите“, 

другият  е  тематичното  пренасяне.  Изводът е,  че  „митът  се  разподобява  на  отделни 

ситуации, на структурни отношения, на теми, на цветове, на изкуства, на образи – на 

минимални  единици-фрагменти,  всяка  от  които,  доколкото  присъства  у  Омир,  е 

митема“. Оттук произтича и една от многото трудности, които необозримата творба на 

Джойс  поставя  пред  анализатора,  от  когото  се  изисква  огромна  наблюдателност  и 

познаване до най-дребни подробности както на Омировия, така и на модерния текст, за 

да може да разпознае в последния всяка от въпросните митеми, тъй като често пъти те 

са  трансформирани  почти  до  неузнаваемост.  Само  един  пример:  формално 

отсъстващият  от  повествованието  на  Джойс   мотив  за  морското  пътешествие,  е 

разтворен  в  него  чрез  множеството  появи  на  синия  цвят.  Както  по  отношение  на 

теоретизирането,  така  и  на  практическата  работа  с  текста,  при  това  възможно най-

сложния текст,  дисертацията  на Божана Филипова свидетелства  за  качества  на  ума, 

които са залог за сериозни постижения в научната област, на която тя се е посветила. 

В частите от дисертацията,  представляващи близко четене на едни или други 

епизоди от романа, това четене е подчинено на главната цел да се отговори на въпроса 

доколко основателен е опитът механизмите на модерното разказване у Джойс да бъдат 

изведени  от  определени  романтически  концепции.  Така  например,  постановки  от 

теоретичната  част  на изследването са  приложени в конкретния  анализ на ролята  на 



алюзиите в романа „Одисей“, дефинирани през Шелинговото схващане за алегорията 

(с. 102). 

Друга много важна посока,  в която дисертацията изследва съизмеримостта на 

Джойсовия  текст  с  романтическата  парадигма,  отвежда  до  романтическия  идеал  за 

единение  на  литература  и  философия.  Философията  присъства  в  романа  или  под 

формата на преки цитати и препратки към философски съчинения, или като пародия на 

философски  модели.  Неговата  индивидуална  философия  възниква  в  резултат  на 

включването  на  отделни  елементи  от  различни  чужди  философски  системи.  Тук 

авторката  провижда една  от  точките  на  близост  между Джойс и  Новалис:  „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“ (с. 128). Проблемът за философизирането 

на  литературата  у  Джойс  получава  задълбочено  осветляване  и  благодарение  на 

сравнението между двата романа – „Портрет на художника като млад“ и „Одисей“ от 

гледна точка на присъствието и начините на функциониране в тях на два модела на 

философизиране – логическия и реторическия.  Опирайки се на много внимателни и 

тънки анализационни наблюдения, в раздела си, озаглавен „Философия и литература“ 

дисертационният труд разкрива механизмите за метафоризиране и олитературяване на 

философемите, вградени в романа. В резултат от действието на тези механизми, дори и 

„верните“ на оригиналния си смисъл философеми, се отклоняват от него по посока на 

други,  не  собствено  философски  значения:  „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“ (с. 142).

Модерният разказ в „Одисей“ на Джойс си изработва специфични употреби и на 

реторичността в литературата. Те са във фокуса на вниманието в раздела „Литература и 

реторика“ от втора част на труда. Конкретен обект на анализ е епизодът „Еол“, където 

реториката е тематизирана от самите персонажи.  Анализирана е тяхната реч с цел да 

бъдат  изведени  различни  функции  на  реториката  и  да  се  проблематизира  такива 

отношения като тези между реторика и идеология, реторика и журналистика, реторика 

и ирония. Добре обоснована е тезата на авторката е, че може да се установи съществена 

близост  между  начина,  по  който  Джойс  и  романтиците  вграждат  идеологически 

послания  в  творбите  си  така,  че  художественият  текст  да  се  превърне  в  място  на 

съсъщесвуване на различни идеология, а не на налагане на една определена идеология. 



Така идеологията на самата творба „вече не е политическа идеология, а е идейна визия 

за трансформативната сила на литературното произведение […] Както романтическият, 

така  и  модернистичният  опит  са  революционни,  доколкото  се  противопоставят  на 

разбирането  за  „високо  изкуство”  и  разработват  алтернативни  възможности  за 

изкуството.“ 

След  проблематизирането  на  присъстващите  в  романа  „Одисей“  връзки  на 

литературата  с  философията,  реториката,  идеологията  и  др.,  в  трета  част  на 

дисертацията под заглавие „Gesamtkunstwerk“ вниманието се насочва към връзките с 

другите изкуства по модела на тоталната творба на Вагнер. Най-напред, основно праз 

епизода  „Сирените“  е  разгледано  отношението  между  литература  и  музика,  което, 

както  убедително  показват  предложените  анализи,  присъства  на  всички  нива  на 

романовия  текст.  Подчертано  е  значението  на  повторението  и  вариациите  за 

префункционализиране  на  литературната  композиция,  както  и  сближаването  й  с 

музикалната чрез похватите на комбинаторния анализ. Тезата на авторката е, че Джойс 

осъществява идеята на Новалис за пряка връзка между музика и математика и в същото 

време се противопоставя на Хегеловото разбиране за абсолюта в музиката.

По-нататък,  въз  основа  на  епизода  „Навзикая“  са  поставени  важни  въпроси, 

засягащи възможните употреби на живописни техники в литературата, пак с оглед на 

глобалния  проблем  за  възможността  или  невъзможността  за  синтез.  Изпробвана  е 

хипотезата, че Вагнеровият синтез е осъществен в театралния епизод „Кирка“, където 

„несъвпадането на литература и театър“, уловено от авторката, е изтълкувано от нея 

като доказателство за невъзможността за абсолютен синтез, който бе позволил на една 

творба на изкуството да претендира за тоталност. Нейното твърдение е, че за Джойс „не 

синтезът,  а  безкрайната  трансформация  и  движението  на  формите  на  изкуството 

определят координатите на изкуството на бъдещето.“ Наблюденията й над отношения 

като  литература  и  политика,  литература  и  религия  в  романа  пък  я  водят  до 

заключението, че „Одисей“ е един от примерите за политически и критически активно 

изкуство в епохата на модернизма.

В заключението на дисертацията отново са формулирани двата основни въпроса, 

задвижили нейното написване: 1. Романтик ли е Джойс, възможно ли е вписването му в 

традицията  на  модернистите  постромантици?  и  2.  Що  е  модерна  митология? 

Следващите няколко реда дават ясна представа и за главната посока, в която са търсени 

и намерени отговорите: „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.“

Настоящата  рецензия  по  неизбежност  представи  твърде  непълна  картина  на 

огромното разнообразие от съществени въпроси и задълбочено обмислени отговори, 

които дисертацията на Божана Филипова предлага. Спазвайки приетите стандарти, ще 

отбележа и това, че тя е успяла много ясно и точно да я синтезира в своя автореферат и 

адекватно да формулира приносите на своя труд. 

След  всичко  казано  дотук,  няма  да  е  изненада  за  никого  това,  че  с  пълно 

убеденост  ще  гласувам  на  Божана  Филипова  да  бъде  присъдена  научната  и 

образователна степен „доктор“.

Подпис: /……………/

М. Янакиева


