
Становище

от проф. д-р Миглена Илиева Николчина, Катедра по теория на литературата, Софийски 
университет „Св. Кл. Охридски”

за дисертационния труд на Божана Филипова Филипова

Трансформации на понятията „нова митология” и „фрагмент” в романа „Одисей” на  
Джеймс Джойс 

за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 
2.1. Филология - Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 
(Западноевропейска литература)

Задачата, която си поставя дисертационният труд на Божана Филипова Трансформации 
на  понятията  „нова  митология”  и  „фрагмент”  в  романа  „Одисей”  на  Джеймс  Джойс, 
предполага последователно събиране и съпоставяне на далечни, противоположни и трудно 
съпоставими понятия и реалии: фрагмент и митология, романтическа естетика и модернистка 
поетика, литература от една страна и музика, живопис и театър от друга. В осъществяването на 
тази задача, която първоначално ми се видя невъзможна и за която безуспешно се опитвах да 
разубедя докторантката, Филипова разчита на все още недостатъчно разгърнати, но налични 
тенденции  в  джойсоведските  изследвания,  както  и  на  тенденции  в  осмислянето  на 
модернизма през  наследяването на  романтизма,  засвидетелствани у  автори като  Манфред 
Франк. С оглед на самата трудност и необичайност на задачата, при това в ситуацията на почти 
липсващо  българско  джойсознание,  дисертацията  е  иновативна  и  с  право  е  посочена  от 
Филипова  сред  нейните  приносни  моменти.  При  все  че  името  на  Димитър  Аврамов  е 
споменато  от  авторката  само  на  два  пъти  и  втория  път  по-скоро  критично,  трябва  да  се 
отбележи  също  така,  че  трудът  на  Филипова  осъществява  своеобразна  метафорична 
кондензация и  превод-синтез  на  неговата  амбициозна  „Естетика  на  модерното  изкуство“  – 
онова, което у Аврамов е разгърнато като разказ,  тръгващ от естетическите идеи на Кант и 
немските  романтици,  за  да  стигне  до  едно  разбиране  на  модернизма  като  динамика  на 
непрестанно  очистване  едно  от  друго  и  смесване  едно  с  друго  на  различните  изкуства,  у 
Филипова се материализира в интензивното сговаряне на немския идеализъм с джойсовите 
художествени техники като тъкмо такива техники, в които абсолютно романнотто е всъщност 
срастване  със  средствата  на  други  изкуства.  Ако  Джойс  се  оказва  в  хода  на  изследването 
осъществител на визията на Фридрих Шлегел, в не по-малка степен бихме могли да твърдим, 
че трудът на Филипова е плод на проекта, заложен в труда на Аврамов. Резултатът е историко-
теоретически хибрид, родствен с хетерогенните наслагвания в самия „Одисей“.

Поставянето  на  подобна  задача  предполага  обръщането  в  дълбочина  и  с  мащабен 
обхват  към  някои  от  най-трудните  епохи  и  области  на  литературната  наука,  естетиката  и 
философията. През реципрочността и комплементарността на „фрагмент“ и „нова митология“ в 
немския романтизъм Филипова прецизира „органологията“ – виталисткотопротивопоставяне 
на органично и механично – като общо място в осмислянето на романтизма. Така работата й 
проследява сложната траектория от романтизма към реализацията в „Одисей“ на типичната за 
модернизма  раздвоеност  (която  по  такъв  начин  се  оказва  необходима  събраност)  между 



фрагментация и митология.  „Модерната митология на Джойс е модерна именно доколкото е 
фрагментарна. Модерността й е фундирана върху фрагментарността.“ (с. 15) Това е несъмнено 
най-тежката  част  от  дисертацията  както  в  теоретично,  така  и  в  литературно-историческо 
отношение; но също и с оглед на обосноваването на релевантността на връзката с Джойс. Тази 
аргументация  е  направена  възможна  през  постструктуралистките  теории  на 
интертекстуалността  и  деконстуктивисткото концептуализиране  на  следата,  като  все  пак 
основното  ударение  остава  върху  собствените  теории  на  романтизма.  Интересното  е,  че 
призмата на романтическата нова митология би могла да предложи ключ и към самообявилия 
се „антиромантик“ Т.С. Елиът, с чиито виждания дисертацията не пропуска да свери изводите 
си.

Връзката  между  Фридрих  Шлегели  Шелинг,  от  една  страна,  и  Джойс  от  друга  е 
централна  за  изследването,  но  тя  е  поставена  в  много  по-обширния  контекст  на  немската 
философия и литература в епохата на романтизма. Тази връзка е внимателно артикулирана 
като  напрежение  между  близост  и  раздалечаване:  „Одисей“  е  колкото  осъществяване  на 
романтическия проект за нова митология, толкова и негово „префигуриране“ по начин, който 
прави този проект неузнаваем. Втората половина от дисертацията е посветена на конкретиката 
на  това  префигуриране,  уловено  в  мрежата  на  „трансмедийна“  компративистика,  която 
разглежда романа на Джойс през музиката, живописта, театъра и концепцията за тоталната 
творба. Филипова при това прави уговорката, че тя не предлага „ново знание“ за Джойс. Тази 
уговорка  е  обяснима  в  контекста  на  преобладаващите  изследвания  върху  Джойс,  тежко 
обременени  от  собствената  му  игрива  (и  бих  казала:  пакостлива),  напълно  преднамерена 
страст да твори не само желязно контролирани от авторския замисъл творби, но и архиви, 
скриващо-разкриващи  този  замисъл.  От  другата  страна  на  доминираната  от  архивите 
емпирична насоченост стои постструктуралистката героизация на Джойс като квинтесенция на 
литературен  революционер.  Изследването  на  Филипова  проправя  трети  път,  като  вписва 
творчеството му в големия разговор на литературата с философията и другите изкуства,  но 
също  така  с  политиката  и  с  политическия  и  естетически  утопизъм.  Тази  панорамност  на 
мисленето  за  литературата  отново  бих  обвързала  с  най-доброто  от  наследството  на 
българското  литературоведско  и  естетическо  мислене  от  1960те  насетне,  с  неговата 
„надредност“  (по  Никола  Георгиев),  трансмодалност  (по  Радосвет  Коларов)  и  неговите 
незавършени проекти (по Цветан Стоянов).

Несъмнен  принос  в  дисертационното  изследване  са  анализите  на  „Сирените“  и 
„Навзикая“, които разтварят „Одисей“ към музиката и живописта. Въпреки че Филипова не е 
посочила сред приносите си анализа на „Кирка“ и връзката на „Кирка“ с театъра на жестокостта 
наАрто, както и връзката на Арто с Вагнер и с проблема за тоталната творба; въпреки че по 
такъв начин тя е омаловажила връзката на анализа на „Кирка“ с анализите си на „Сирените“ и 
„Навзикая“ – аз бих посочила и частта й върху „Кирка“ като принос. Филипова навярно е била 
смутена  от  усещането,  че  нещо  й  се  изплъзва  в  нощната  страна  на  „Одисей“,  неслучайно 
любимият на постструктуралистите монолог на Моли не е сред избраните за по-внимателен 
прочит.  Тази  нощна  страна  очевидно  й  убягва  и  в  контекста  на  романтизма,  а  с  това  и 
богатството на „нощни“ резонанси между романтическото наследство и Джойс, което така или 
иначе е темата на дисертацията й. Този смут личи в изказвания като „Няма търсене на себе си, 
налице е единствено насилствено, наложено външно откриване на себе си като тяло, върху 
което  се  въздейства  чрез  силата  на   ритуалното  насилие.“  (с.  268)  В  този  цитат,  който 
противопоставя търсенето на себе си и повторителното насилие над „себе си като тяло“,  е 
очевидно  изгубена  следата  на  романтическата  обсесия   с  кукленското,  грозотата, 
осакатеността, уродството, белязаността и пр. редукции на индивида до гола пасивност. (Един 



пример от немския романтизъм би бил разчленяването на Олимпия на Хофман.)При все това в 
самата си озадаченост от редуцирането на субекта до обект в съня, халюцинацията и най-вече 
в еротичното преживяване, прочитът на „Кирка“ е важна и успешна част от осъщественото от 
Филипова  разтваряне  на  романните  техники  на  „Одисей“  към  средствата  на  музикалното, 
визуалното и театралното.

Моята основна бележка и основен проблем, останал не до край разрешен, се отнася да 
стила.  Добре  би  било  наследството  на  българското  хуманитарно  мислене,  положило  своя 
отпечатък в този многостранно ерудиран труд, да бъде усвоено и с най-добрите страни на своя 
жив и естествен език. Публикуването на дисертацията като книга, което се надявам да се случи 
в близко бъдеще, би спечелило много от по-сериозна работа върху стила.

В  заключение:  дисертационният  труд на  Божана  Филипова  Трансформации  на  понятията  
„нова  митология”  и  „фрагмент”  в  романа  „Одисей”  на  Джеймс  Джойсе  задълбочено  и 
мащабно  изследване  със  сериозни  приносни  моменти.   Убедено  препоръчвам  на  Божана 
Филипова Филипова да бъде присъдена научната и образователна степен “доктор”.

Проф. д-р Миглена Николчина

31.01.2016


