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СТАНОВИЩЕ 

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) 

от проф. дфн Владимир Едуардо Сабоурин-Дренска 

 

 

Дисертацията на Божана Филипова „Трансформации на понятията „нова 

митология” и „фрагмент” в романа „Одисей” на Джеймс Джойс” впечатлява с амбицията 

да се захване едновременно с два свръхобекта: немския романтизъм и един от 

парадигматичните магнум опуси на високия модернизъм. Колкото и добре да е обоснован 

теоретически, дисциплинарно и научнополитически, този избор на обект на изследване 

сам по себе си съдържа нещо ексцесно, методологически туширано от интертекстуалното 

обрамчване, но несводимо до него. Дисертабилността на тема, която изхожда от 

констелирането на подобни обекти, предполага и изисква намирането на много прецизна 

интерпретативна траектория, разчитаща на импулса на теоретичен наратив, достатъчно 

мощен и вдъхновяващ, за да избегне възможната буриданова парализа между 

гравитационните полета на двата свръхкупа. Филипова извървява този очевидно избран 

като труден път, изрично оттласквайки дисертационния си проект, от една страна, от 

изследването на „извори и влияния в традиционното им значение” (стр. 19), силно 

застъпено в текстологически ориентираното джойсознание. Същевременно тя държи, от 

друга, на едно недвусмислено отграничаване от деконструктивистки насочените прочити, 

разположени в противоположния край на спектъра от подходи към Одисей. Водещ при 

Филипова е залогът на безкрайните поливалентни потенции – естетически, етически, 

религиозни и политически – на една „протеична форма” (стр. 78), която тя открива в 

схващанията на немския романтизъм и в романа на Джойс като тяхна „радикална версия” 

(стр. 295). Ключовото за изследването понятие за трансформация концептуализира в 
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крайна сметка една фигура – Протей – и една вяра в гения като „началната точка на 

трансформацията на света” (стр. 324), които да свържат в един компаративистичен наратив 

теоретично най-софистицираната разновидност на Романтизма и един от най-

софистицираните романови опуси на високия модернизъм. 

Ако се съгласим, че 66 фрагмент на Новалис, определящ „всички случайности на 

нашия живот” като „начало на един безкраен роман”, задава „същинската формула” (Карл 

Шмит) на Романтизма, концептуалните изгледи за сговаряне на немската Frühromantik и 

Одисей изглеждат многообещаващи. Дисертационният труд дискурсивира този сугестивен 

типологически афинитет в рамките на историята на наследяването на романтическите идеи 

на Манфред Франк, следвайки неговата теза за „европейския модернизъм като радикална 

версия на немския романтизъм” (стр. 13), в чиято светлина да изпъкне модерността на 

романтическите концепции и да се осветли реализираното от Джойс като тяхна „радикална 

версия”. Доколкото тезата на М. Франк е разгърната върху немскоезични модернистични 

автори, прилагането й към Джойс може да се разглежда като един от приносните моменти 

на дисертационния труд, въпреки че самата авторка не го изтъква в Справката за 

приносите към Автореферата. В Увода на дисертационния труд Филипова предпочита 

методологически (авто)рефлексивно да определи прилагането на тезата на Франк към 

творчеството на Джойс като нейна „проверка” и нейно „по-детайлно прецизиране” (стр. 

13-14) върху „необразцов” с оглед на една експлицитна вкорененост в романтическата 

традиция автор. Изборът на Одисей изпълнява в изследователския проект на Филипова не 

на последно място функцията на контратеза към прилаганата от нея теза на М. Франк, 

откривайки перспектива към въпроси с екзистенциален залог: „дали и как е възможно 

романтизирането на света след постромантическата епоха, както и обратното: доколко и 

как е възможно пълното скъсване с романтиката” (стр. 15). Екзистенциалната антитетика 

на тези въпроси захранва методологическата авторефлексивност на проекта на Филипова. 

Добър пример за умението на дисертантката да мисли контрадискурсивно лежащата 

в основата на изследването теза за континуитета (и комплементарно отговарящия му 

дисконтинуитет) между Романтизъм и модернизъм, представлява композиционната и 

концептуална роля, отредена в дисертацията на радикалния антиромантик Т. С. Елиът. 

Визията му за мита в Одисей като „трансформативна сила, даряваща порядък на 

действителността”, способна да „въздейства отвъд границите на естетическото” (стр. 7), 
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служи на Филипова не просто като начална точка на изследването й, както се твърди на 

стр. 11, но и като вездесъщо в работата интуитивно средоточие, около което кръжи и се 

завръща нейното мислене. Самото понятие „нова митология” вълнува Филипова преди 

всичко като „поле на сечение между религия, изкуство и политика” (стр. 55), 

кондензиращо и потенциращо „трансформативната сила на литературното произведение, 

която не е затворена в неговата естетическа функция” (стр. 153). Привижданата в Одисей 

радикална реализация на идеята на Фридрих Шлегел за романтическия роман като „нова 

митология” предполага превръщането му в парадигма на едно „рефункционализиране на 

естетиката като трансформативна сила на действителността” (стр. 65), възхождащо към 

ранния немски идеализъм и романтизъм. В този ред на мисли постулираното от Новалис 

контингентно „начало на един безкраен роман” намира сякаш своя закономерен завършек 

в „новата митология” на Джойс в качеството му на радикален „наследник” (стр. 245) и 

изпълнител на „същинската формула” на немската романтика, ако използваме 

формулировката на друг неин смъртен враг. 

Проследяването на модернистичното наследяване на ранната немска романтика  в 

Одисей предполага в основата си една преоценка на определящите й понятия като 

„ключови маркери” на естетическата модерност. Направената в дисертацията детайлна 

реконструкция на праисторията на естетическата модерност, утаена в понятията 

„фрагмент” и „нова митология”, демонстрира отлично познаване на немската философско-

естетическа традиция и умение за ситуирането й в полето на актуалните теоретически 

дебати. Особено изтъкване заслужава чувствителността на Филипова към генеалогията на 

романтическата абсолютизация на сферата на естетическото, към онова „избледняване на 

връзката между романтическия фрагмент и модерната фрагментация на действителността” 

(стр. 43), при което „фрагментът престава да бъде място на болката и разкъсването” (стр. 

42). Тази генеалогическа чувствителност е водеща и при разглеждането на понятието 

„нова митология”, призвано също така да преодолее модерната фрагментация, извеждайки 

на преден план характера му на „политическа утопия” (стр. 285). По този начин 

изследването удържа отвореността на ключовите понятия на ранния немски романтизъм 

към „отвъдестетическото (и в частност политическо)” (стр. 247), осигуряваща решаваща 

трансмисия между праисторията на естетическата модерност и „централното схващане в 

епохата на модернизма, че изкуството може да коригира действителността” (стр. 22). 
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Вниманието, което Филипова отделя на „романтическите политически теории”, важни за 

разбиране на естеството на „естетическата революция” (стр. 325), завещана от Романтизма 

на модернизма и авангарда, прави особено осезаема липсата на вземане на отношение 

спрямо Политически романтизъм на К. Шмит. Конфронтирането с тезите му за 

политическите теории на немската романтика ми се струва задължително за всеки, който 

вярва в трансформативната сила на литературното произведение, която не е затворена в 

неговата естетическа функция – и във възможността за „отказ” от междувременно 

абсолютизираната „идеална демокрация на единство в различието” (стр. 331), в която все 

повече се налага да живеем. Критиката на Шмит е със сигурност най-мащабната, но със 

сигурност не е капан. 

Респектиращата солидност на дисертационния труд, който с еднаква суверенност 

борави със свръхнатоварена философско-естетическа и литературоведска проблематика, 

принуждава към едно бавно четене, при което неволно изпадаш в ролята на педантичен 

редактор на ръкопис, на който предстои да влезе в печатница. Ето някои предложения в 

посока издаването на дисертацията като книга: 1) „битката между древните и модерните” 

(стр. 57) – „спора/кавгата на древните и модерните”; 2) „защото нашият дух ще е станал 

вечен” (denn unser Geist hat entbehrt) (стр. 114) – „защото нашият дух е търпял лишения”; 3) 

„немската дума das Bild,(от която и Bildung) имплицира едновременно образ и понятие” 

(стр. 126) – да се поясни, не е етимологически очевидно, че Bild имплицира понятие; 4) 

„През ХVІ и ХVІІ в. в Европа Бах отива отвъд буквалното значение на думата” (стр. 179, 

бел. 185) – всъщност през ХVІІІ в.; 5) „Chips, picking chips off one of his rocku thumbnails” 

(стр. 190) – rocky; 6) „"Der Ankor", "Krenz and der Ostsee", "Nachtliche Hafen"” (стр. 214, 

бел. 211) – „Der Ankеr” (вероятно се има предвид картината на Фридрих Abend, на чийто 

преден план има котва), „Das Kreuz an der Ostsee”, „Nächtlicher Hafen”; 7) „Darstellung der 

Undarstellenbaren” (стр. 224) – „des Undarstellbaren”; 8) „Майерхолд” (стр. 243) – 

„Мейерхолд”; 9) „да се говори за „Одисей” като за нова митология и религия отвъд 

понятието за сетивна религия” (стр. 297) – неясно, вероятно се има предвид „видима” в 

смисъла на Карл-Шмитовото понятие за „видима Църква” (sichtbare Kirche), още една 

причина да се погледне Политически романтизъм. 

Дисертацията на Божана Филипова оставя у мен усещането за едно търсено като 

трудно постигане на солидност във все по-протеичното поле на литературознанието, за 
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своеобразна консервативна революция, изхождаща от вярата в усилието на понятия от 

преди смъртта на литературната теория, от времето на раждането й от духа на немската 

Frühromantik, както си я представя Бенямин в мълчалив спор с Шмит по време на 

излизането в подлистник на Одисей. Дисертационният труд притежава качествата на 

автентично извървян изследователски път, който може да бъде защитен като убедителен 

докторат. С вътрешна убеденост ще гласувам на Божана Филипова Филипова да бъде 

присъдена научната и образователна степен „доктор”.  

 

 

 

 

21.01.2016 г.       проф. дфн Владимир Сабоурин 

София 


