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СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Светла Черпокова, член на научното жури, 

преподавател в Катедра по история на литературата и сравнително 

литературознание, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, 

по дисертация на тема „Трансформации на понятията „нова митология“ и 

„фрагмент“ в романа „Одисей“ на Джеймс Джойс”, 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, научно 

направление 2.1. Филология, научна специалност „Литература на народите на Европа, 

Америка, Азия, Африка и Австралия (Западноевропейска литература)”, 

дисертант: Божана Филипова, 

научен ръководител: проф. д-р Миглена Николчина 

 

Предложената за защита дисертация предлага визия към два респектиращи 

корпуса в европейската литература – теорията на немския романтизъм и романа на 

Джеймс Джойс „Одисей“, който сам по себе си е един от корпусите на литературата на 

модернизма. При това става въпрос не просто за визия към тях, обединена от диренето 

на общности, а за предлагането на солидна аргументация за връзки, общомислие и 

сходство в градежите, но и за трансформативни процеси в посока, която 

литературнотеоретическите и литературноисторическите текстове принципно 

недооценяват, или по-скоро поставят на периферията си. 

Изградена в четири части, плюс задължителните за жанра увод и заключение, 

работата превежда с лекота читателя си през една действително сложна материя, сама 

задавайки си перспектива – от теоретическото осмисляне на проблема към конкретиката 

на практическия анализ. Същевременно с това демонстрира едно много добро качество 

– в хода на сюжета си дисертацията постепенно надгражда теоретическите си концепти 

и когато е необходимо, ги коригира спрямо изследваната среда, задавайки уместните 

въпроси, които една контратеза принципно би поднесла. Тази удържаност и преданост 

на темата и същевременно критическа авторефлексивност освен добро впечатление, 

постига и много повече. Тя предлага един принципно отворен хоризонт за последващи я 

интерпретации по проблема, но същевременно ги задължава да се съобразят с 

поднесените и аргументираните от дисертационния текст построения. 

Така разбиранията за „нова митология“ и за „фрагмент“, които при първото си 

въвеждане в уводните страници на работата изглеждат на читателя малко оскъдни и 

недостатъчно сдвоени, с навлизането в проблематиката, особено в първа и във втора част, 

при това с упорита систематичност, се дефинират, за да се формулират ясно отношенията 

на „противопоставяне и комплементарност“ по между им. По този начин работата гради 

фундамента, върху който да стъпят третата и четвъртата част, които принципно са взрени 

много повече в практическите измерения на темата и в отличаването на 
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противопоставянето/комплементарността на изследваните тектове. Същевременно, 

нещо по-скоро любопитно, но не и без последствия, вероятно под влияние на обектите 

на своето изследване, работата имплицитно се е самоорганизирала отчасти по тяхно 

подобие: в теоретическите си построения – на принципа на изграждането на „една 

митология, която ще обхване всички останали“, а в анализационните си части – чрез 

натрупването на фрагменти, които обаче са отворени и донаписващи цялото. Тази 

техника на под-под-обособявания може да се види в „Блум“, „Дъблин“, „Шекспир“ и 

още. 

Трудно ми е да отлича един или друг от конкретните анализи. Освен прилежната 

вдаденост в тематичните доминанти на работата, те демонстрират и добър 

анализационен и интерпретаторски потенциал. Бих обърнала специално внимание върху 

дешифрирането на „Кирка“, което се явява лайтмотивно за работата, но е проведено най-

вече през ефекта на театрализация (Вж. „Синтезът като невъзможен опит“, с. 240-245). 

Бих привилегировала също и коментарите на „Еол“, именно поради много задълбоченото 

и аналитично аргументиране на „близостта на “Еол” с романтическия реторичен проект“ 

(с. 156). 

Разбира се, към всеки един дисертационен проект, дори и успешно изпълнен, 

могат да бъдат отправени  бележки и препоръки. Тук ще обобщя някои от тях: 

1. Бих оспорила заявката, че връзките на Джойс с „немската романтическа мисъл“ 

се установяват „през последното десетилетие, но все още са само най-общо разгърнати“ 

(с. 13). Всъщност този род изследвания имат своеобразен бум в края на 90-те години на 

ХХ век. Ще спомена само няколко заглавия: „The romantic theory of the novel: genre and 

reflection in Cervantes, Melville, Flaubert, Joyce, and Kafka“ (1997), едно проучване на Piotr 

Parlej, където специално се коментира „Одисей“ от Джойс. Самата дисертация пък се 

позовава на друго изследване от 1998 г. – „Fragments of the Feminine Sublime in Friedrich 

Schlegel and James Joyce“ от Ginette Verstraete. А с оглед на бъдеща работа по темата бих 

препоръчала книгата на Christopher A. Strathman , „Romantic Poetry and the Fragmentary 

Imperative: Schlegel, Byron, Joyce, Blanchot“ (State University of New York Press: 2006), 

вече от рамките на последното десетилетие, изследване със специален фокус върху 

фрагмента и идеята за фрагментиране на битието.  

2. За мене беше изненада липсата от дисертацията на Лорънс Стърн, най-малкото 

като споменаване. Друг е въпросът доколко Стърн е свързан с фундаментите на градежа 

на „новата митология“, но в построението за разбирането за „фрагмент“ със сигурност 

има установено присъствие. При това ако не генетически, то онтологически немският 
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романтизъм има своята контактология с Английския сантиментализъм. В това 

отношение посоченото по-горе като качество на дисертацията – „удържаност и 

преданост на темата“ – в някои случаи има негативни последствия. Впечатлението е, че 

всичко, което не цитира пряко темата, е изхвърлено зад борда. Така един читател, 

непрофесионално запознат с джойсознанието, е лишен от въможността да разбере, че 

има и нещо друго, освен общности с немския романтизъм. Също така пък един 

джойсовед не би могъл да добие представа какво е нивото на значимост на тези 

„вливания“, понеже не са в съпоставка с други (от Стърн например). При условие че 

самата дисертация работи с опозиции като „Просвещение – Романтизъм“, най-естествено 

е да бъдат посочени и процеси, съзряващи още в недрата на Просвещението, както е с 

процеса на преформатирането на фрагмента в рамките на Сантиментализма. Тогава 

твърдения като: „Романтическият фрагмент е сякаш създаден като особен жанр, който 

миметично фигурира фрагментарността като модерна ситуация“ (с. 23), вече няма да 

могат да бъдат изказвани с подобна категоричност, тъй като за този „особен жанр“, 

фрагментът, миметично фигуриращ „фрагментарността като модерна ситуация“, работи 

още Сантиментализма и най-вече Лорънс Стърн. 

3. Струват ми се недостатъчно аргументирани твърденията, свързани с 

отношението на Новалис и Вакенродер към католизизма, а също и вменяването им на 

„идеята за възраждане на католицизма“ (с. 53). Цитираният като подкрепящ коментар на 

Шелинг за отношението им към католицизма всъщност е изваден от контекста. А  

„идеята за възраждане на католицизма“ до голяма степен е в напрежение с 

езотерическото осмисляне на митологията у Новалис (преминало и през Якоб Бьоме) и с 

възприемането от Вакенродер на Ренесанса като един вид модерна артикулация на 

древната митология. Всъщност в „Сърдечните излияния на един влюбен в изкуството 

монах“ на Вакенродер зад „фигурата на монаха с неговата средновековна скромност“, 

която от Божана Филипова е видяна като вписана в „парадигмата на католицизма“ (с. 53) 

и като нейно потвърждение, стои Джорджо Вазари, ренесансовият мислител и историк 

на изкуството, към който немските романтици имат особен пиетет. Текстът на 

Вакенродер носи достатъчно податки и очаквания в посоката Вазари да бъде разпознат 

от съвремения му читател, като се търсят общности с моделите на Ренесанса, а не в 

парадигмите на католицизма. Що се отнася за заглавието на Вакенродер – то идва в 

много по-голяма степен по линия на пародирането на сантименталистките 

озаглавявания, отколкото от „идеята за "сърдечни излияния", т.е. отново за чувство - с 

едно естетическо, субективно преживяване на религията“ (пак там). Но това можеше да 



4 
 

 
 

бъде забелязано, ако в един пунктирен план в дисертацията беше отчетено и наличието 

на Сантиментализъм. 

4. Едно много добра и благодатна за целите на изследването находка – за 

метемпсихозата – остава недоразгърната. За анализа би помогнало, ако се отчете модата 

по текстове, посветени на метемпсихозата, от края на ХVIII и началото на ХIХ, особено 

на германска територия, мода, към която немските романтици не остават безразлични. И 

това може да се види особено при късните романтици (Е.Т.А. Хофман например). 

5. Бих препоръчала прецизирането на някои понятия. Признавам си, че за мене 

лично употребата на „романтика“ вместо „романтизъм“, е не толкова дразнеща, колкото 

внасяща объркване в установени на български език значения, при което прилагането на 

думата „романтика“ винаги носи риска на двусмисленото разбиране или по-скоро на 

подмяната на смисъла. Давам си сметка обаче, че това е спор, който не от порядъка на 

диалога между настоящото становище и дисертацията на Божана Филипова, и едва ли 

може да катурне постмодерните употреби на това понятие и въобразяванията, които 

произтичат от тях. 

По-настоятелна обаче ще бъда за презицирането на употребата на друго понятие 

– „адаптация“, което също така в българска среда отдавна има установени граници и 

основно се свързва с жанрово образование. Бих препоръчала използването по-скоро на 

„адаптиране“.  

6.  Вариациите върху синия цвят също биха могли да бъдат прецизирани и 

обогатени, чрез допитването до малко повече помощна научна литература по въпроса. 

7. По-скоро като идея. Бих препоръчала на Божана Филипова да потърси 

присътвието на един много интересен образ при романтиците – „Еоловата арфа“ 

(наличен и във фрагментите им). Мисля, че той би ѝ дал допълнителни ключове и към 

тълкуването на Джойсовия „Еол“, и към проблематизирането на теми като музика и 

литература, поезия и музика, и към „романтическия реторичен проект“ и възможните му 

интерстектуализации у Джойс. Още повече, че арфата като музикален инструмент в 

дисертацията е коментирана (с. 213-214). 

В заключение смятам, че предложената дисертация на Божана Филипова носи 

всички необходими качества да бъде успешно защитена и я препоръчвам на почитаемото 

жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. 

                                          

02. 02. 2016                                       Изготвил становището:  

Фрайбург                    (доц. д-р Светла Черпокова) 


