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Дисертационният труд e обсъден и насочен за защита от катедра „Англицистика и 

американистика” при Софийски университет „Св. Климент Охридски”. 

Изследванията по дисертациония труд са извършвани в Софийски университет „Св. 

Климент Охридски” и в Оксфордски университет, Великобритания. 

 
 
 

 

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД: ЦЕЛИ, 

ЗАДАЧИ И МОТИВИ 

 

Бързото развитие на технологиите през 20-ти век все повече разширява човешките 

граници. Само в един ден човек може да прекоси хиляди километри и да участва в много 

различни обществени пространства и събития. И дори ако си остане вкъщи, пак може 

виртуално да прекосява границите – телефонът, медиите предлагат множество 

възможности за взаимодействие и участие в различни виртуални и реални общности. Така 

скоростта и по-лесното прекосяване на физическите и културни пространства и все по-

голямата възможност за паралелно участие в повече от едно от тях неизменно води до 

необходимостта от преосмисляне на представата за субектността – необходимост от 

промяна на метафорите, които предават позиционирането на субекта във все по-

динамичното и многоизмерно настояще.  

Вирджиния Улф и Анджела Картър са влиятелни и емблематични широко четени 

авторки, тъй като неимоверно улавят определени тенденции и нагласи на своето време и 

не само. Затова представлява интерес да се разгледа как разбирането за субектност е 

отразено и се променя в творчеството на две изтъкнати писателки, едната от първата, 

другата от втората половина на 20-ти век. Целта на настоящето изследване е да покаже как 

представата за субектност се променя от Мисис Далауей до Орландо и Между действията 

на В. Улф и как бива преосмислена и придобива други измерения в романите на А. 

Картър. 

Настоящата дисертация разкрива как модернистичните романи на Улф постепенно 

трасират пътя към едно постмодерно схващане за субектността не като единна, 

собственост и притежание на субекта, а като не-притежаема, наративна и множествена, 

която се гради не върху собственическо чувство на субекта към субектността си, а върху 

дистанцирането му от всяка идентификация и представа за нея. През призмата на 

метафориката в романите на Улф и Картър, настоящата дисертация изследва променящата 
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се роля на сетивните възприятия, спомените и чувствата и как се променя тяхното 

значение за представата за субектността.  

Първата глава очертава как западните схващания за субектност многократно са 

изразявани чрез метафорика, която загатва идеята за притежание и собственост. Тя 

показва постепенното дестабилизиране на чувството за притежание на единна субектност, 

което в много постмодерни теории се трансформира в издигане на идеята, че субектът не 

притежава субектността си и преосмислянето ѝ не като единна, а като множествена. 

Задачата на тази глава е да формулира контекста на изследването, като направи критичен 

преглед на основните схващания за единна и множествена субектност и да очертае 

мястото на Вирджиния Улф и Анджела Картър сред тях. 

Втората глава се спира на централния модернистичен роман на Улф - Мисис Далауей, 

а третата на късните ѝ романи – Орландо и Между действията, с цел да се разкрие как 

промяната в метафоричния език от Мисис Далауей до Орландо и Между действията 

отразява промяна във възприемането на субектността - промяна от възприемането ѝ като 

сравнително интегрирана и единна, собственост и притежание на субекта, към 

възприемането ѝ като множествен конструкт, от който субектът се дистанцира. Разглежда 

се сблъсъка между мечтата за децентрализиране и разпръсване на субектността и нуждата 

от чувство за единна субектност в творчеството на Улф, както и колебанието между двете, 

с цел да се направи съпоставка как по-късно през 20-ти век романите на Картър подхождат 

към този сблъсък и го преосмислят. Изборът на Орландо и Между действията е 

определен факта, че те загатват много моменти в преосмислянето на субектността, които 

настоящето изследване разглежда в романите на Картър. 

Четвъртата глава изследва как романите на Картър разобличават потискащите 

ограничения, свързани с всяко прекалено силно идентифициране с която е да е 

репрезентация на субектността и с приемането ѝ като собственост, дом и притежание на 

субекта. Разглеждат се образите, които загатват дефамилиаризирането на усещането за 

единна субектност и теоризирането на субектност, основана върху не-собственическо 

отношение на субекта към субектността си чрез поддържането на отделни концептуални 

пространства. Задачата на анализа е да разкрие как Картър разтваря наративното 

пространство на субекта и преосмисля субектността като множествена, основаващата се 

на дистанциране, представление и не-собственическо отношение към нея, на множество 

концептуални пространства в ума, които субектът не се старае да притежава и които не се 

и не трябва да се сливат. Главата върху Картър разглежда главно последните творби на 

авторката -Адските машини за желания на доктор Хофман, Нощи в цирка и Мъдри деца, 



 4

тъй като те кристализират идеите ѝ. Особено внимание се отделя на Нощи в цирка, тъй 

като той подхваща и трансформира много метафори, които настоящата дисертация 

разглежда в главите върху романите на Улф.  

Методология 

Отправна точка на настоящето иззследване е идеята, че метафората не е езикова 

особеност, а присъща характеристика на мисълта. То се позовава на изследванията на 

редица когнитивни лингвисти, психолингвисти и литературни критици (Лакоф, Джонсън, 

Търнър, Гибс, Стийн и др.), които показват как възприемаме и осмисляме света чрез 

образи и концептуални метафори, които синтезират вижданията и представите ни, 

особено когато става въпрос за абстрактни понятия и идеи. Метафорите въплъщават 

начина, по който  възприемаме света, структурират мислите ни и ръководят начина, по 

който общуваме с околните и със себе си. 

Затова за настоящето изследване е избран индуктивният метод на анализ и близкият 

прочит. Анализират се образите и метафоричните закономерности, които предават 

представата за субектност в романите. Разглежда се значението и посланието на 

повторяемите метафори и се очертават концептуалните модели, които обгръщат 

разбирането на героите за субектността им и отношението им към нея. Акцентът на 

анализа пада не върху формалистичен анализ на метафорите, а върху това какви идеи 

загатват и навяват, колко последователни са тези идеи и как се променят в определен 

роман, както и как се променят в романите на Картър спрямо романите на Улф. Изследва 

се на наслагването на определени образи, повторението им, приликите и разликите между 

тях. Очертават се промените в схващането за субектността именно като се разглежда, 

какво загатват и разкриват приликите и разликите в образите, които рисуват чувствата, 

спомените и представата за себе си на героите.  
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II. СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Съдържанието на труда е структурирано по следния начин: 

Глава 1: Представи за единна и за множествена субектност 
1.1. Въведение  
1.2. Методология  
1.3. Представи за единна субектност  
1.4. Към множествена субектност: субектът не притежава субектността си  
1.5. Вирджиния Улф  
1.6. Анджела Картър 

Глава 2: Концептуализация на единната субектност и загатването за 
множественост в романа Мисис Далауей на Вирджиния Улф  

2.1. Образи, свързани с нарушението на някаква цялост 
2.2. Образи, свързани с интегрирането на субектността чрез чувство за притежаване  
2.3. Сетивните възприятия: сливане на минало и настояще  
2.4. Образи, които предават вътрешния свят  
2.5. Противопоставяне на субекта и света: приглушеното вътрешно многообразие 
2.6. Метафората за шляенето из улиците: удоволствието от разпръсването на 
единната субектност 
2.7. Метафората за субектността като къща  

Глава 3: Романите Орландо и Между действията на Вирджиния Улф: 
към преосмисляне на единната субектност  

3.1. Реализиране на фантазията за множественост на субектността  
3.2. Силата на начина на представяне 
3.3. Субектност и място: промени в метафората за къщата 
3.4. Ролята на мястото  
3.5. Постмодерното звучене на Орландо 
3.6. Двадесети век: къщата като фантом  
3.7. Разстоянията, пространствата и театралната метафорика в Между действията 

Глава 4: Множествена субектност, наративна перформативност  и 
значението на различните концептуални пространства в романите на 
Анджела Картър  

4.1. Функцията на образите  
4.2. Издигането на видимото за сметка на допира 
4.3. Поддържането на неяснота около субектността 
4.4. Паметта: дистанциране от вътрешния свят 
4.5. Метафората за яйцето: границите на представлението и важността от 
дистанциране 
4.6. Преразглеждане на метафората за допир  
4.7. Метафората за яйцата и клоуните  
4.8. Преобразуването на метафората за субектността като къща  

Заключение  
Библиография 
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III. КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Първа глава 

Представи за единна и за множествена субектност 

 

Европейското възприемане на субектността многократно е изразявано с метафорика, 

основана на идеята за притежание. Един кратък преглед на някои разпространени 

представи за субектността през вековете разкрива как в тях неизменно присъства идеята за 

притежание, която непрестанно съпътства представата за субектност. Този преглед загатва 

също и едно постепенно дестабилизиране на чувството за притежание на единна 

субектност, което в много постмодерни писания се трансформира в издигане на идеята за 

дистанциране и не-собственическо отношение към субектността - преосмислянето на 

единната субектност като множествена.  

Според картезианската теория, която оставя особен отпечатък върху критичната 

мисъл, субектът се определя от притежанието си на разум, както и от притежанието на 

следите на спомените. Спомените се възприемат като отпечатани и дълбоко залегнали в 

съзнанието на субекта, формирщи модел, който е извън неговия контрол и който определя 

всичките му по-нататъшни възприятия и идеи. При много писатели от романтизма 

представата за субектност се гради около метафората, че субектът притежава дълбочина1 - 

че всеки притежава някакъв хармоничен органичен вътрешен глас или природа, който е 

заглушен от утилитаризма на цивилизацията. Мнозина вярват, че субектът притежава 

трансцедентална вътрешна природа, територия, където цари хармония между разума и 

емоциите, но която не може напълно да достигне и докосне. 

През модернизма в началото на 20-ти век се повтаря метафората за фрагментирането 

на вътрешния свят на субекта. Тя съдържа отхвърлянето на големите наративи от 

миналото и разкрива засилено подчертаване на противоречията и многообразието във 

вътрешния свят. Разклатената вяра в религията, ярко изразена към края на 19-ти век в 

твърдението на Ницше, че Бог е мъртъв, заличава вездесъщия поглед на общия морал, 

който определя субектността според притежанието или липсата му на определени 

добродетели или пороци. Ницше представя субектността като държава, съставена от 

                                                 
1 Taylor, Charles. The Sources of the Self: The Making of Modern Identity. Cambridge University Press, 1989, p. 
389. 
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различни взаимодействащи си хора2; субектността се явява като сегментирана на различни 

пространства - множество гласове и позиции във вътрешния свят.  

Но много модернисти, като Вирджиния Улф в известна част от творчеството ѝ, 

виждат източниците на субектността в притежанието на вътрешен свят, който е 

своеобразно интегриран, въпреки своето многообразие. В теориите на Хенри Бергсон3, 

които оказват голямо влияние върху ранния модернизъм, този вътрешен свят е 

метафорично представен като непрестанен поток, в който отделните чувства, спомени и 

усещания се срещат, сливат един в друг и приемат определена форма. Субектността е 

представена като непрестанен поток, в който миналото, и настоящето се сливат в 

органично цяло: спомените се преливат в сетивните усещания от настоящето, сливат се с 

него и образуват неразделно живо цяло, а субектността се основава именно на това 

сливане. Така теориите на Бергсон загатват, че субектността се корени именно в 

притежанието на вътрешния свят и всичко, което се отнася към него и именно това 

чувство за притежание го очертава. Творчеството на В. Улф често загатва идеята на 

Бергсон, че миналото и настоящето се сливат в потока на съзнанието. Настоящето 

изследване проследява как представата за субектност в Мисис Далауей се основава върху 

признаването на многообразието на вътрешния свят и същевременно върху 

метафоричното представяне на субектността като своеобразно интегрирана.  

Сблъсъкът между желанието за интегриране и желанието за фрагментиране на 

субектността е особено изразен в модернистичната мисъл. Много мислители акцентират 

върху многообразието от състояния и желания във вътрешния свят на субекта и 

същевременно не могат да се откажат да търсят някакво интегриране на субектността и не 

престават да се опитват да запазят собственическо отношение към нея. Teориите на 

Фройд
4. значително допринасят за децентрализиране представата за субектността: 

субектността не е представена като нещо, което субектът неизменно притежава, както е в 

известен смисъл картезианското его. Фройд представя стремежа на субекта да запази 

чувството си за единна субектност като непрестанна борба. Егото се явява като принудено 

да „работи”, за да се справя с постоянните предизвикателства на различните вълнения или 

становища във вътрешния свят. Фройд визуализира отношението на Егото и на То като 

ездач и кон, където ездачът трябва непрестанно да се бори да запази контрол над 

                                                 
2 Cf Nietzsche, Friedrich. The Will to Power. Trans. Walter Kaufmann and RJ Hollingdale. New York: 

Vintage Books, 1968. 
3 Cf Bergson, Henry. An Introduction to Metaphysics. Trans. T. E. Hulme. London: Macmillan, 1913. 
4 Cf Freud, Sigmund. New Introductory Lectures on Psycho-Analysis. London: W. W. Norton &Company Ltd. 
1989. 
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нерационалните импулси на коня
5. Така той едновременно признава вътрешното 

многообразие и показва нежелание да се откаже от идеята за интегриране на субектността, 

нещо, което настоящата дисертация проследява и в Мисис Далауей на В. Улф.  

В теориите на Фройд паметта играе решаваща роля за формирането на субектността 

и представлява неделима част от нея. Фройд се стреми да изрази дълбоко вкоренените 

неосъзнати спомени, които оказват неумолим контрол върху субектността и я 

дестабилизират. Но изразяването на тези спомени е с цел да ги реинтегрира в централния 

дискурс за субектността, като че Фройд се старае не да освободи коня, а да засили 

контрола на ездача. Въпреки че правят важна крачка за осъзнаване съществуването на 

множество разногласни позиции и желания във вътрешния свят, теориите на Фройд все 

още силно се придържат към фокуса на единна позиция за представяне на субектността, 

базирана върху идеята за присвояване: Егото или ездачът, който според Фройд е свързан 

със самосъхранението и представлява неизменен/незаменим контролен пулт.  

Субектността през модернизма в творбите на Бергсон, Фройд и много 

модернистични писатели се явява като основана върху всепроникващата сила на паметта - 

на миналите преживявания и състояния редом с настоящите вълнения и възприятия. Така 

неразделното съжителство на миналото и настоящето служи като неотменна предпоставка 

за идеята за субектност.  

Но как може да се говори за усещане за цялост при наличието на различни спомени и 

постоянно променящи се сетивни усещания? Изглежда, че като силно се фокусират върху 

вътрешните преживявания, много модернисти загатват, че чувството за единна субектност 

се гради върху идеята, че субектът притежава вътрешния си свят, миналото си, 

преживяванията и сетивните си възприятия. Някак именно това собственическо 

отношение към вътрешния живот обгръща различните преживявания и възприятия с 

усещането за нещо общо. Общото между тях е именно идеята, че всички те са нещо свое, 

обединява ги чувството за тяхното притежание от страна на субекта. Така се поддържа 

усещането за единство, което се гради върху това кое е свое, върху мисловното 

притежание на всичко, което достига съзнанието, преживяванията и вътрешния свят на 

субекта.  

Самият акт на спомняне предполага притежание: нещо се завръща и активизира – 

нещо, което принадлежи на субекта и е винаги някъде там в него. Но спомените често се 

явяват като нещо, което човек притежава без непременно да може да контролира. Паметта 

                                                 
5 Ibid, p. 89.  
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се явява едновременно всепроникваща и непредсказуема. Тя упражнява влияние върху 

настоящето, което не може да бъде пренебрегнато. 

С напредването на 20-ти век и засилването на технологичното развитие, което 

улеснява пътуванията и увеличава скоростта им, субектът се сблъсква с все повече 

разнообразни сетивни възприятия. И някак паметта започва да се възприема като товар, 

който пречи на субекта да се адаптира в динамичното настояще. Много постмодерни 

автори започват да разглеждат паметта като фикция. Метафорично разглеждайки 

спомените и субектността като фикция или просто история субектът някак се дистанцира 

от тях и се отдръпва от чувството си, че ги притежава, за да се потопи по-пълноценно в 

настоящето. Много теоретици разглеждат субекта не като одушевен притежател, а просто 

като отразител на различни социални и концептуални рамки и модели. Субектът е 

съблечен от чувството си за притежание, той се дистанцира от себе си, лишен от 

чувството си за собственост.  

Това бележи интересна промяна. Разкалтена е вярата, че субектът може да осмисли 

света чрез собствената си артистична визия или да запази контрол над чувството си за 

единна субектност. Субектността не се възприема като крепост, която субектът брани и 

притежава. Израел Шефлер метафорично нарича хората изолирани монади6, Гадамер 

разглежда субектността като лингвистичен конструкт, който свободно и произволно се 

модифицира според външните обществени дискурси, като твърди, че субектът не 

притежава субектността си
7. Субектът се разглежда като непрестанно създаван и 

пресъздаван от външните влияния и модели. Не притежава себе си, а приема серия от „не-

собственически идентичности8.  

Но иска ли субектът да притежава себе си? Теоретиците са раздвоени по този въпрос. 

Субектността често е метафорично представяна като текст, лингвистичен продукт, 

създаван чрез езика и културата. Според тази представа не съществува една единна 

субектност като такава, а субектността се разглежда като текст, писан от различните 

символични обществени репрезентации, винаги структурирана чрез и посредством езика. 

Културният детерминизъм и поставянето на езика на първо място са особено силно 

изразени в постструктуралистичната мисъл през 1970-те, когато Ролан Барт и Мишел 

Фуко, наред с други, обявяват смъртта на субекта и невъзможността му да действа 

                                                 
6  Scheffler, Israel. Science and Subjectivity. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1967, p. 19. 
7 Gadamer, Hans-Georg. Philosophical Hermeneutics. Trans. and ed. David E. Linge. Berkeley, London: 
University of California Press, 1976, p. 55. 
8 Cf Kelly, John. ''Philip Roth, Postmodernism and the Contradiction of Cultural Property''. Claiming the Stones, 
Naming the Bones: Cultural Property and the Negotiation of National and Ethnic Self. Eds. Elazar Barkan and 
Ronald Bush. Los Angeles, Calif.: Getty, 2003. 
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автономно. Жак Лакан, от своя страна, предлага нов прочит на Фройд, като твърди, че 

представата за субектността като единна не е даденост, а нещо, което детето постепенно 

научава да приема
9. Според постструктуралистите субектът е просто продукт на 

всепроникващта обществена структура, която не му оставя особено място за избор и 

независими действия без посредничеството на обществените дискурси. Нараства 

усещането, че онова, което приемаме за естествено е просто репрезентация на културата, 

която приемаме за даденост, както твърди Ролан Барт10. Жак Дерида насърчава постоянна 

деконструкция и предефинира субекта не като център, а като постоянно променяща се 

„функция”11. Бодриар, един от най-радикалните и скептични постмодернисти, 

предупреждава, че субектността е просто образ, симулакрум, конструиран, без корени и 

свободен. Той представя субектността като „работна”12. В своята крайност се срещат и 

различни твърдения, като това на Дерек Парфит, че субектът е празно пространство, в 

което се случват поредица от последователни, отделни субектности, обусловени изцяло от 

мястото и ситуацията13.  

За да избегнат пълен релативизъм, много теоретици (Гловър, Гидденс, Уъртингтън, 

редица феминистки, постколониални и цветнокожи теоретици) в различни сфери 

разглеждат субектността не като текст, писан от културните дискурси, а като разказ, 

история, наратив, който субектът изгражда във взаимодействие с тях. Те разглеждат 

субектността като множествена и наративна, основана върху мрежа от отделни гледни 

точки, върху частично, а не пълно идентифициране (едновременно идентифициране и 

дистанциране от определена позиция) и върху чувство за не-притежание към спомените и 

разказите за себе си на субекта. Метафората за субектността като наратив цели по този 

начин да спомогне за повече гъвкавост и възможност за избор на субекта: тя насърчава 

възможността за преразказване и претворяване на представата за себе си.  

Метафората за субектността като разказ, наратив предполага необходимостта от 

дистанциране: дистанцирана от всяка позиция, от вътрешния живот и спомените, за да 

може субектът да има свободата да избира и действа гъвкаво в различни ситуации. Така 

субектността се възприема като сбор от различни позиции, множество опорни референтни 

точки, от които субектът гради наратива за себе си, без да се слива с която е да е от тях. 

                                                 
9 Cf Lacan, Jacques. The Four Fundamental Concepts of Psycho-analysis. ed. Jacques-Alain Miller. Trans. 
Sheridan. New York: W. W. Norton, 1978. 
10 Cf  Barthes, Roland. The Pleasure of the Text. Trans. Richard Miller. London: Cape, 1976. 
11 Derrida, Jacques. ''Sending: On Representation''. Trans. Peter and Mary Ann Caws. Social Research, 49.2 
(Summer 1982), pp. 172-97. 
12 Baudrillard, Jean. ''The Masses: The Implosion of the Social in the Media''. New Literary History, Vol.16, No 
3, On Writing Histories of Literature (Spring, 1985), pp. 557-589. 
13 Cf Parfit, Derek. Reasons and Persons. Oxford: Clarendon Press, 1894. 
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Това спомага да не се слее напълно с една единствена общност или културен код. Така 

фактът, че субектът се моделира отвън, от публичното пространство, в и чрез езика, се 

разглежда като основна предпоставка за възможността му да действа пълноценно в света. 

Постмодерната мисъл многократно подчертава процеса на позициониране, за разлика 

от статичната позиция, процеса на идентифициране за разлика от идентифицацията, а 

идеята за пространството става все по-важна при възприемането на субектността. 

Субектността се представя посредством все по-пространствена метафорика, която загатва 

децентрализиране и множественост. Позиционирането става все по-важен фактор за 

изграждането на субектността и същевременно изпъква ясното осъзнаване, че то не е 

статична и недвусмислена позиция, а пресечната точка на различни културни и 

обществени пространства, които съществуват като отделни възлови точки, както ги 

нарича Лиотар14, на различните комуникационни канали или концептуални пространства. 

Много теоретици (Лиотар, Мерилин Фридман, Джудит Бътлър и редица феминистки 

теоретици) издигат именно участието в различни общности и концептуални пространства 

като възможност за съхраняване на способността на субекта да участва активно в света, 

защото то предполага, че всяко участие е следователно частично - то не е единствената 

позиция, от която субектът може да действа. Преосмислянето на субектността като 

множествена и наративна, основана върху мрежа от отделни перспективи и частични 

идентификации, както и върху не-собственическо отношение към спомените и наративите 

за себе си, цели да даде повече гъвкавост и по-широко поле за избор и действие на 

субекта. 

Творчеството на Анджела Картър се вписва до голяма степен именно в тази 

представа за субектност. То внушава твърдението на Ролан Барт, че това което приемаме 

за нормално не е нищо повече от разказ/наратив, внушен от повторението му в дадена 

среда и култура. Необходимостта от осъзнаването на това представлява основна цел на 

романите й. Но те неизменно загатват аргумента на Джудит Бътлър15, че фактът, че 

субектността се изгражда отвън, от обществената сфера, чрез и в езика, не означава, че 

субектът не може да действа автономно, а напротив - става основна предпоставка за това, 

защото му помага да развие различни гледни точки и концептуални пространства. Така 

субектът не е впримчен и ограничен само до една концептуална рамка и това му позволява 

да бъде по-независим и гъвкав, а субектността се изгражда чрез действията на субекта. 

Все повече се издига умението на субекта да се дистанцира от която и да е позиция.  

                                                 
14 Lyotard, Jean-Francois. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Minneapolis: University of 
Minessota Press, 1984, p. 15. 
15 Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. London: Routledge, 1999. 
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Подходът на Картър към субектността може да се сравни в известна степен и с този 

на нейните съвременнички и феминистки критици Глориа Анзалдуа и Дона Харауей. Те 

насърчават развитието на отделни концептуални пространства в съзнанието и говорят за 

множествена субектност като комбинация от пространства, които не се и не трябва да се 

сливат. Анзалдуа16 нарича субекта, и по-специално жената, метис, хибрид. Тя представя 

субектността като постоянен процес на ревизия, който не изхвърля напълно миналите 

позиции (както някои крайни постмодерни теоретици загатват), а просто ги префасонира и 

ги приема редом с новите. Донна Харауей17 образно представя субекта като сиборг: 

мобилен, гъвкав, прекрачващ всички граници - психологически, лингвистични и 

концептуални. Тя също описва поддържането на отделни концептуални пространства в 

съзнанието (с цел повече гъвкавост) като въпрос на оцеляване. Това предоставя на субекта 

различни гледни точки, от които да преразкаже себе си. Така Харауей разглежда 

възможността за промяна и възможност за дистанциране от конвенционалните наративни 

практики чрез приемането на гранично, не-собственическо отношение към всяка 

идентификация. Три са основните идеи, които се повтарят при много постмодерни 

феминистични представи за субектността и които творчеството на Картър също загатва: а) 

че умението на субекта непрестанно да модифицира чувството си за субектност е въпрос 

на оцеляване, б) че субектността трябва да се гради на границата между различните 

концептуални пространства и в) че да се поддържа неяснота относно своята субектност 

спомага за първото.  

Розенвалд и Ошберг18 пишат, че субектността като наратив се възприема като 

компромис, частичен и непълен - субектността не е нито пълно отражение на даден 

дискурс, нито единичен разказ за някаква индивидуална дълбочина. Тя е мястото, където 

обществените сили и желанията на субекта се срещат. Те поставят акцент на разстоянието, 

което съществува между субекта, който разказва себе си, наратива за себе си, който той 

произвежда и културно-обусловената ситуация, от която черпи своята свързаност. Именно 

тази идея, че субектът не трябва да приема себе си като ограничен до наратива му за себе 

си може да бъде проследена и в творчеството на Картър. 

При гореспоменатите теоретици субектността и паметта не са отразени в наратива, те 

се изграждат чрез и с наратива. Стойността на спомените се променя - от сила, която 

                                                 
16 Anzaldua, Gloria. ''Borderlands/La frontera: The New Mestiza''. Feminist Literary Theory - a Reader. Ed. 
Mary Eagleton. Oxford: Basil Blackwell, 1996, pp 404-408. 
17  Haraway, Donna. ''A Syborg Manifesto: Science, Technology and Socialist-Feminism in the Late Twentieth 
Century''. Simians, Syborgs and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge, 1991, pp. 149 - 183. 
18  Rosenwald, C. George and Ochberg, L. Richard. Storied Lives: The Cultural Politics of Self Understanding. 
New Haven: Yale University Press, 1992, pp. 265 – 269. 
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засилва усещането за собственост, единство и приемственост тя се превръща в сила- 

трамплин, който служи за отдалечаване, дистанциране на субекта от всяка гледна точка в 

настоящето. Акцентът в това преосмисляне на разбирането за субектността пада не върху 

субектност, кореняща се в собственическото възприемане на миналите и настоящи 

преживявания като нещо свое, а върху едно не-собственическо отношение към всички тях, 

което дава повече гъвкавост и поле за действие на субекта в зависимост от настоящите му 

нужди и намерения. Именно към това схващане се числи и представата на А. Картър за 

субекта. 

Това не-собственическо отношение позволява запазването на различни концептуални 

пространства във вътрешния свят, които улесняват процеса на преразказване на себе си. 

То включва различно отношение към себе си, отношение на постоянно дистанциране от 

наратива за себе си, а не разглеждането му като своя собственост и принадлежност. И така 

представата за субектността като основана върху стремежа към органична интегрираност 

на всички преживявания във вътрешния свят, който субектът разглежда с чувство за 

собственост, се трансформира в представа за множествена наративна субектност, базирана 

върху мрежа от отделни гледни точки и концептуални пространства, на частична 

идентификация и на не-собственическо отношение към спомените и наративите за себе си. 

Именно в нея се вписва и Анджела Картър, която набляга на значението на 

преразказването на субектността и същевременно отхвърля крайните постмодернистични 

твърдения за социален детерминизъм и невъзможността на субекта автономна изява. 

Представата за субектност в романите на Анджела Картър може да се предаде 

визуално с картината на Доротеа Танинг Рожден ден (фигура 1), превърнала се в една от 

емблемите на сурреалистичното изкуство, рисувана през 1942, две години след раждането 

на Картър. На нея е изобразена полугола жена в театрална поза, облечена в оплетени 

корени и разкопчана риза, босонога. Дрехите ѝ изглеждат несъвместими, те висят 

свободно, небрежно, готови да се свлекат на земята. Като че тя пробва да се облече в 

различни митове и културно обособени представи за това как да изглежда, но никой от тях 

не е съвсем подходящ за нея. Погледът ѝ е търсещ, отправен към някаква нейна фантазия 

или мечта, цялото ѝ тяло излъчва активен порив, а зад нея се виждат множество 

разтворени врати.  

Такива са жените и мъжете в романите на Картър - в непрестанен процес и поза на 

преход и „прераждане”. И както жената в портрета на Танинг излъчва нежелание да 

закопчае ризата си и да пристегне полата от преплетени корени, така и героите на Картър 

са изобразени като сложна плетеница от митове, традиции и очаквания, от които те се 
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опитват да се дистанцират, стараят се да ги приемат като дрехи, които могат да бъдат 

свлечени всеки един момент и често отказват да фиксират ясно своя образ и същност.  

Романите на Картър изследват и отварят различните врати на наративното 

пространство на субекта. Творчеството ѝ загатва, че възможността на субекта да действа 

пълноценно и целесъобразно се крие именно в осъзнаването на себе си като наратив, 

разказан по определен начин. То децентрализира представите за субектността на героите 

ѝ и подтиква към постоянно дистанциране от всеки един наратив и начин на представяне 

с цел да им помогне да станат движеща сила на своето представяне и да ги направи по-

силни и неуязвими. Романите ѝ не са безцелно отрицание и отхвърляне на наративи, а 

тяхното непрекъснато преосмисляне и преработване с оглед на настоящата ситуация и 

нужда. Те насърчават умението на субекта да запазва чувство за перспектива и да не се 

слива напълно и сляпо с който и да е разказ за себе си.  

Основна предпоставка за освобождаването на образа на субекта от различните 

ограничаващи начини на представяне става умението постоянно да се дистанцира дори от 

своите любими начини за представяне себе си, възможността във всеки един момент да 

поглежда на усещането и разказа за себе си с ирония, отстрани. Да се идентифицира и 

дистанцира едновременно. Да гледа на наративите за себе си като на свободно наметнати 

дрехи, които може да се свлекат всеки момент, които покриват тялото без да го задушават. 

Да осъзнава плетеницата от наративи и възможности сред които се движи и да не се 

затваря плътно в никой един от тях. Да държи отворени вратите на всеки начин на 

представяне.  

 

Втора глава  

Концептуализация на единната субектност и загатването за 

множественост в романа Мисис Далауей на Вирджиния Улф 

 

Първата задача на анализа е да разкрие представата за субектността в Мисис Далауей 

според това как метафориката в романа я предава. Затова той започва с  разглеждане на 

образите, които загатват, че субектността се възприема като своеобразно интегрирана.  

Първата група образи в тази насока са образите, които внушават рязане, драскане 

или разкъсване. Всеки път когато героите се сблъскват с друга гледна точка или 

концептуална рамка, преживяването им е описано чрез образи, които загатват 

нарушаването на някаква цялост: рязане, драскане или разкъсване. Всяка представа или 

човек, които поставят на изпитание чувството им за тяхната субектност, предизвикват 
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болезненото усещане за драскане или разкъсване - за острота, разделяне, нападение над 

нещо единно, като че героите възприемат субектността си като някаква цялост. Всички 

тези образи на рязане, драскане или разкъсване, който изобилстват в романа, когато 

героите се сблъскват с някаква противоречаща им концептуална рамка, интерпретация или 

идея, загатват презумпцията за някаква въображаема цялост на субектността, която 

героите очакват да притежават и се стараят да бранят. 

Второ, разглежда се изобилието от образи, които загатват събиране, свикване и 

прибиране на своята  субектност или на себе си. Те загатват, че поддържането на единно 

чувство за субектност изисква усилие. Как се осъществява тогава интегрирането на 

субектността и как героите го постигат и поддържат? 

Засиленото чувство за притежание, което образите на събиране, свикване и 

прибиране на себе си предполагат, показва, че именно идеята за притежание е онова, 

което често служи за подсилване на чувството за единство на съзнанието. Клариса 

многократно преодолява предизвикателните идеи или присъствия като извиква у себе си 

засилено чувство за притежание на всички свои действия, предпочитания, близки хора, на 

притежание на чувството ѝ за своята субектност. Близкият прочит разкрива как тя се 

вкопчва в идеята за „моето” и изгражда концептуално чувство за притежание, като го 

повтаря. Процесът на събиране на себе си в едно интегрирано чувство за своя субектност 

се явява като процес на въоръжаване с всички неща, които човек притежава, въоръжаване 

със засилено собственическо отношение към тях. Това преднамерено концептуално 

присвояване се явява като една от основните предпоставки за единна субектност. 

Героите подхождат със собственическо отношение към миналото и към вътрешния 

си живот и това играе интегрираща роля. Въпреки че много е писано за Улф, не е отделяно 

особено внимание на тази решаваща предпоставка за представата за единна субектност в 

творчеството ѝ. В Мисис Далауей миналото и настоящето са еднакво присвоени в 

съзнанието. Гледките и сетивните възприятия приковават и сливат миналите и настоящите 

чувства и състояния във вътрешния свят на героите. Така сетивните възприятия създават 

усещането за приемственост, като извикват спомени за минали състояния и ги сливат с 

настоящите възприятия. Така осъзнатото чувство за притежание и повторяемите сетивни 

възприятия и визуални образи, които предизвикват усещането за приемственост и 

едновременното присъствие на миналото и настоящето в съзнанието, спомагат за 

поддържането на чувството за единна субектност. 

Сетивните възприятия и гледки, които помагат на Клариса да преодолее определено 

разкъсващо влияние са обикновено познати: възрастната жена, небето в провинцията, 
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цветята в магазина, предметите в къщата ѝ. Когато ги възприема, миналото и настоящето 

ѝ и може би дори и бъдещето биват приковани в една точка, сливат се и стават 

неразличими, което ѝ помага да събере сили и да засили чувството за единство на 

субектността си. Субектността се явява като изкована именно от сливането на минали и 

настоящи преживявания, фокусирани чрез сетивни възприятия и образи, които 

предизвикват спомени от миналото и същевременно принадлежат към настоящето. В 

целия роман миналото и настоящето често са неразличими в съзнанието на героите и се 

синтезират от определени силно запомнени гледки или възприятия (напр. луната, терасата 

в лунна светлина). Сетивните възприятия и гледките служат за своеобразни котви на 

емоциите и на приемствеността, те синтезират преживяванията на героите. Сливането на 

миналите и настоящите преживявания, на спомените и настоящите възприятия, вплетени в 

сложен и непрестанно движещ се и същевременно своеобразно интегриран поток, не са 

просто в съзнанието на героите - те представляват самите герои, изграждат и очертават 

субектността им и ги правят различн. 

Метафорите, които предават вътрешния свят на героите, чувствата и спомените им 

разкриват възприемането на вътрешния свят. Повечето от образите в Мисис Далауей 

предават чувствата, емоциите и спомените на героите. Чувствата и спомените са 

предадени чрез органични, пространствени образи, които загатват полет и движение - 

нагоре и надолу, приближаване и отдалечаване. Тези образи често внушават и идеята за 

допир и докосване. Тази образност загатва чувствено възприемане на света: героите 

изживяват чувствата и спомените като нещо осезаемо, което на практика ги докосва. 

Загатването за допир визуализира контактната точка на субекта със света, осъществявана 

чрез спомените, чувствата и емоциите. То предполага, че света и субектността са отделни, 

противопоставени. Света докосва субекта чрез спомена за определено събитие или като 

предизвиква определена емоция. 

Общо за много от образите, които предават вътрешния свят, е, че принадлежат към 

органичната природа. Спомените и чувствата са визуализирани като изпълнени със 

собствен живот - те растат, живеят, движат се, което загатва, че вътрешния свят е 

възприеман като естествен и жив. Мисис Далауей предава вътрешния свят на героите си 

чрез образи от органичната природа и така отчасти споделя търсенето на поетите 

романтици на дълбочина в индивидуалните преживявания, като загатва за връзка между 

природата и героите на едно по-дълбоко ниво. Но за разлика от много романтици романът 

на Улф не търси някакъв автентичен вътрешен глас в субекта, който чака да бъде открит. 



 17

Всички образи, които рисуват вътрешния свят, загатват идеята за постоянно 

движение и полет. Полетът и пърхането на птицата, разцъфването на дървото, подсказват 

неограничения свободен поток на чувствата и усещанията. Вътрешният свят е представен 

не просто като нещо естествено и живо като дървото и цветята, а и като разстилащ се и 

гъвкав, в непрестанен процес на движение като полета на птицата и непрестанното 

издигане и спадане на вълната. Идеята за движение, чрез която са предадени мислите и 

чувствата на героите, загатва, че субектността е процес, а не някаква статична и 

неподвижна даденост.  

Но образите, които описват вътрешния свят, внушават също и идеята за нещо извън 

контрол. Силата и неограничената мощ на емоциите помита субекта като вълна и го 

издига и сваля през цялото време. Клариса не се стреми да контролира вътрешния си свят: 

тя позволява на тази вълна да я залее и преживява света чрез контактната точка на 

емоциите си с цялото си същество. Спомените са представени като цветя, които разцъфват 

неочаквано, емоциите - като птици, които докосват субекта и отлитат, вътрешният свят 

често е представен като огромна, всепоглъщаща вълна, огромна двигателна сила, която е 

нещо органично, естествено и живо. Именно вътрешният свят носи и залива субекта. 

В Мисис Далауей субектността е представена чрез образност и метафори, които 

подсказват определена интегрираност във вътрешния свят, която субектът утвърждава 

чрез засилено чувство на притежание. Но близкият прочит на потока на съзнанието на 

всички герои показва, че зад засиленото чувство за притежанието на единна субектност, се 

крият множество противоречащи си гледни точки. Основен фокус на романа е как героите 

се справят с многообразието във вътрешния свят и за невъзможността им да изразят 

цялата тази палитра от вътрешни противоречия. 

Това неумение е най-болезнено изразено при Септимус, който не може да установи 

единно чувство за единна субектност. Човекът, който околните настояват той да бъде, 

няма нищо общо с фрагментираните му представи за себе си като престъпник, жертва, 

беглец и Бог, които той изживява едновременно. Въпреки че всички тези идентификации 

изглеждат противоречиви и несъвместими, те просто разкриват една засилена 

чувствителност, засилено многообразие и раздвоеност във вътрешния свят, провокирано 

от крайно несъвместимите и противоречиви ситуации, които е преживял - война и мир. 

Септимус е смятан за луд, защото отказва да слее многообразието от гледни точки в 

себе си и да поддържа кохерентно чувство за единна субектност. Близкият прочит и 

стилистичният анализ на ясно изразения паралел между вътрешния монолог на Септимус 

и Клариса разкриват как вътрешните противоречия и многообразие присъстват също 
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толкова силно и при Клариса, героинята, която винаги успява в усилията си да събере себе 

си и да запази интегрирано чувство за единна субектност. Повторенията при вътрешните 

монолози и на двамата и диалогичния им характер разкриват как съжителството на 

множество противоречиви позиции и гледни точки е характерно не само за Септимус, 

който обществото приема за луд, а и за Клариса и другите „нормални'” герои в романа. 

Така многообразието и съжителството на противоречиви идентификации се явява не като 

лудост, а като естествено състояние на съзнанието.  

Повтарящата се метафора в творчеството на Улф за субектността като къща отразява 

и изтъква, както нуждата на субекта да изпитва чувство на притежание към субектността 

си, така и желанието му да я разпръсне и децентрализира. В преживяванията на Клариса, 

Питър и Елизабет собствената къща се явява като метафора за стабилността и 

кохерентността на тяхната утвърдена единна субектност, на които се противопоставя 

въодушевлението от напускането на къщата и излизането навън на (непознати) улици. 

Чуждото пространство се свързва с непозната къща, непозната субектност, която 

едновременно привлича и смущава субекта. Къщата се явява като фиксираното 

пространство на единна субектност, такава каквато хората я познават, докато разходката 

по улиците е метафорично свързана с желанието за движение и разпръсване на единната 

субектност в страничните улички на различните желания на героя, в много от които той не 

се осмелява открито да навлезе.  

Както в есето на Улф Street Haunting, така и в Мисис Далауей обикалянето на 

улиците съдържа усещането за освобождаване на героите от субектността, с която 

околните ги познават. То загатва желанието за впускане в безкрайна игра със своята 

субектност без задължението да я притежават - готовност да срутят границите и стените 

на всяка къща и позициониране. Но това обикновено остава само фантазия. 

Чувството за единна субектност е метафорично представено като подслон, докато 

желанието за разпръсване на субектността се сравнява с удоволствието от обикалянето на 

улиците - просто временно отдаване на фантазии. Въпреки очарованието от обикалянето 

на улиците и разпръсването на субектността, в Мисис Далауей чувството за единна 

субектност се възприема като необходим и удобен подслон. То съдържа удобството на 

дома, на нещо свое, комфортно чувство за притежание.  

Метафоричното представяне на субектността като къща ярко показва това, което и 

другите образи разкриват: собственическо отношение към субектността (приемана като 

собственост и притежание на субекта); желание за разпръсване на субектността и за 

освобождаване от това чувство за собственост; и признаване колко е важно да се 
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поддържа чувството за единна субектност, заради защитното му удобството. Вкопчена в 

идеята за „своето”, сливайки миналото и настоящето си чрез сетивни възприятия и образи, 

Клариса едновременно се изкушава да фрагментира субектността си и прилежно свиква и 

интегрира чувството си за единна субектност. 

 

Трета глава 

Романите Орландо и Между действията на Вирджиния Улф: към 

преосмисляне на единната субектност 

 

В третата глава настоящето изследване се спира върху това как представата за 

субектността като единна, собственост и притежание на субекта се поставя под въпрос и 

се променя в по-къснияте романи на Улф Орландо и Между действията. Тези романи се 

превръщат в предвестник на много постмодерни идеи за субектността като множествена, 

идеи, които придобиват основно значение в творчеството на А. Картър. Трета глава покава 

как промяната в метафоричния език по отношение на начина, по който героите 

възприемат субектността си, разкрива промяна в представата за субектност в Орландо и 

Между действията спрямо Мисис Далауей. Метафората в Орландо за субектността като 

къща и промените в нея (в сравнение с Мисис Далауей) отразяват интересни промени във 

възприемането на субектността. Начинът, по който Орлнадо възприема къщата си през 

вековете, отразява промените във възприемането ѝ/му на своята субектност.  

Първоначално Орландо вижда единна идея в дизайна на къщата си и поддържа 

единна представа за своята обществена субектност, но се оттегля в уединението на стаята 

си, за да пише и пренаписва поемата за субектността си, която никога не завършва. Така в 

целия роман поемата на Орландо се превръща в метафора за вътрешния му живот като 

заседателна зала на различни гласове. Незавършеността на поемата му редом с 

кохерентния образ на величествената му обновена къща, метафорично загатва значително 

несъответствие между личния и обществения му образ. Обществената му субектност е 

дълбоко свързана с мястото, което заема, голямата наследствена къща. Поддържането на 

кохерентена обществена субектност има приоритет пред многообразието във вътрешния 

му свят, което изглежда незначително и маловажно в сравнение.  

Възприемането на Орландо на къщата му/ѝ обаче се променя след дългото ѝ 

изгнание в Турция и живота ѝ в азиатските планини. При завръщането ѝ видът на 

наследствената ѝ къща вече не предизвиква у нея мисълта за единен архитектурен дизайн. 

Вместо това, тя вижда отделните ѝ комини, като изпълнени със собствен живот. 
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Възприема къщата си по-скоро като град, отколкото като къща и това подчертава 

възприятието ѝ на различни отделни пространства в онова, което допреди е виждала като 

единна конструкция, поддържаща единната ѝ субектност. Това възприятие на къщата ѝ 

(и метафорично на субектността ѝ) разкрива усещането ѝ за субектността ѝ не като нещо 

интегрирано и единно, а като нещо, в което съществуват отделни различни 

(концептуални) пространства. Изгнанието ѝ я е дистанцирало от предишната ѝ представа 

за единна субектност и е сегментирало вътрешния ѝ свят на различни принадлежности и 

пространства.  

В Мисис Далауей промяната на мястото, например обикалянето на улиците, 

стимулира субекта да си представи себе си като различен човек и да излезе от рамките на 

единната субектност. В Орландо под влиянието на скоростта и бързо променящите се 

сетивни възприятия през 20-ти век субектът развива отделни концептуални пространства 

и гледни точки. Близкият прочит показва как скоростта на движение разделя Орландо 

между различни гласове и субектности, прекъснати и незавършени, като променящата се 

гледка от прозореца на колата ѝ. Всички те съществуват не толкова линейно във времето, 

не един след друг, а по-скоро съжителстват едновременно, някои от тях по-активни от 

други, и я дърпат в различни посоки. Идеята за фрагментиращата роля на скоростта 

намира отражение и в много от есетата на Улф от периода на написване на Орландо.   

Докато пътуването и скоростта са метафорично сравнени с фрагментирането на 

чувството за субектност, то завръщането към познато място има обратния ефект - то 

засилва определено чувство за субектност, което се явява като водещо. Това е чувството ѝ 

за субектност, което се очаква от нея на това място и което тя очаква от себе си. То се 

базира на повторяемостта, на навика на притежава определена субектност на определено 

място. 

Физическото присъствие на субекта на определено място става основна предпоставка 

за определено единно чувство за себе си. Но въпреки това, след завръщането си в старото 

си имение Орландо изпитва отчуждение към него. Тя осъзнава, че къщата, чувството ѝ за 

субектност на това място, вече не ѝ принадлежи напълно, а принадлежи на определено 

време и на определен исторически наратив. Усещането ѝ за дистанциране е съпроводено 

от не-собственическо отношение към къщата и субектността ѝ. Субектността все повече 

се възприема по пространствен начин: Орландо живее в повече от едно място 

едновременно, мястото, което е напуснала продължава да живее в нея и да кара 

предишното ѝ чувство за  субектност или дом да изглежда по-нереално и празно. 
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Орландо загатва много идеи за субектността, които излизат на преден план в 

постмодерния дискурс. Метафората как Орландо изважда поемата от пазвата си, където 

винаги дотогава я е носела, и я предава на експерт като така я пуска в публичното 

пространство, за да я популяризира, загатва приемането на субектността като текстуална, 

дебатирана, конструирана и рекламирана в публичното пространство, идея, която излиза 

на преден план в романите на Картър. Този образ загатва за желанието за дистанциране от 

чувството за своята субектност, нещо, което става от основно значение при героите на 

Картър. 

Паметта е метафорично представена като капризна шивачка, която изненадва и 

завладява субекта. Единният конец, с който тя тъче обаче не е точно конецът на 

намеренията на субекта. Тя е значително некопнтролируема и своенравна. Тя изненадва и 

завладява субекта. Паметта е представена не само като шивачка, а и като рушителка, която 

влиза в крепостта на единната субектност и я атакува с нова гледна точка. Тя 

дестабилизира чувството за кохерентна субектност и го дефамилиазира. Именно тази 

функция на паметта да дава възможност за дистанциране излиза на преден план в 

творчеството на Картър. 

Начинът, по който Орландо възприема къщата си през 20-ти век в края на романа 

отново сочи променената представа за субектността и загатва много моменти, които 

стават основни при постмодернизма. Орландо не вижда вече къщата си като масивна 

сграда, построена с единен замисъл - тя я вижда като призрак и неясен дворец, променящ 

се, мимолетен, с много прозорци, които придобиват магически вид. Субектността също се 

превръща в призрак, собственическото чувство към нея постепенно намалява, чувството 

за субектност става неуловимо, фриволно под влиянието на скоростта и пътуванията.  

Представата на Орландо за субектността ѝ през 20-ти век се явява като къща, която е 

загубила своята масивност и чиито стени са загубили значението си като крайни граници 

и отстъпват място на магическото, фантастично свойство на нейните множество прозорци 

и перспективи. В творчеството на Улф прозорците метафорично внушават идеята за 

бягство от единната структура на единна субектност. Орландо наблюдава къщата си и 

себе си от разстояние и ги вижда като призрачна, въображаема структура. Но това е 

съпътствано и от силно приземяване от историческото време и Орландо осъзнава 

илюзорната страна на своята фантазия. Приказната ѝ история и визия са нестабилни и 

мимолетни - те предизвикват нуждата от иронично дистанциране.  

Описвайки различните начини, по които Орландо възприема къщата си през 

вековете, романът загатва, че начинът на възприемане на своята субектност е до голяма 
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степен определен от историческите дискурси. Представата за субектността като къща или 

укрепен подслон - собственост и принадлежност на субекта, която Мисис Далауей 

внушава отчасти, ловко е поставена под въпрос в Орландо. 

В последния роман на Улф Между действията фрагментацията и дстанцирането от 

субектността са още по-ясно изразени. Героите често възприемат себе си и другите чрез 

театрални метафори, които предават субектността като играене на различни роли. 

Фрагментацията е изразена и на нивото на спомените. Героите не приемат миналото и 

настоящето си като сливащи се; настоящите възприятия не винаги се преливат в 

спомените от миналото. Подчертани са пространствата, празнините и интервалите между 

различните състояния, преживявания и моменти. Метафората за къщата също присъства, 

но къщата често се наблюдава отвън и отстрани, което е съпроводено и от известно 

дистанциране на субекта от собствената му субектност и мисли. Героите често възприемат 

стаите и пространствата като прази, като че ги виждат като кулис и сцена, които очакват 

да бъдат запълнени с техните действия. 

Промяната в метафоричния език в Орландо и Между действията разкрива 

засилващо се отчуждение от идеята за единна субектност. Тя загатва зараждане на не-

собственическо отношение към субектността, която все повече възприема като определена 

репрезентация и представление, както и определено дистанциране към което и да е 

усещане за себе си. Орландо и Между действията загатват много идеи за субектността, 

които излизат на преден план в романите на Картър: идеята, че е важно субектът да се 

дистанцира от субектността си и да я разглежда от разстояние, представянето на 

субектността като маскарад и представление, реализирането на желанието за опознаване 

на света чрез различни перспективи и субектности и преосмислянето на ролята на 

спомените. 

 

 

Четвърта глава 

Множествена субектност, наративна перформативност  и значението на 

различните концептуални пространства в романите на Анджела Картър 

 

Четвъртата глава разглежда как творчеството на Картър засилва идеята за 

поддържане на не-собственическо отношение към своята субектност, нещо, което е 

загатнато в Орландо и Между действията. Близкият прочит и метафоричният анализ 
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разкриват представата за множествена наративна субектност в романите на Картър и 

предпоставките за нея. 

Различната употреба на образността в романите на Улф и Картър е показателна за 

различният им подход към субектността. В Мисис Далауей най-често повтарящите се 

образи описват начина, по който героите преживяват света. Те загатват движение и допир 

и визуализират вътрешните им преживявания, спомените и усещанията им. В Нощи в 

цирка на Картър най-честите образи са метафори, които се превръщат в символи на 

наратива на Февърс, символи, в които тя се вкопчва, лансира и повтаря. Те въплъщават 

любимите ѝ наративи за себе си, така както тя иска да се представи пред другите: 

часовника, образа ѝ на птица, предполагаемото ѝ притежание на криле, сабята ѝ. 

Приложението и функцията на всяка от тези метафори разкриват как субектността в 

романите на Картър започва да се възприема като наративна. Близкият прочит и анализът 

на метафората за часовника в Нощи в цирка разкриват как Февърс се опитва да избегне 

болезнено противопоставяне между себе си и света, като гради себе си и обстановката си 

чрез действията и наративите си. Вместо да преживява околния свят и да го изстрадва в 

душата си, тя прилага стратегии да го създава и манипулира. Старият вече неработещ 

часовник се превръща в символ за Февърс за възможността ѝ да преразкаже себе си. Пред 

журналиста тя твърди, че постепенно се е научила да лети, заемайки позицията на 

часовника и скачайки от нея – научила се е да преодолява сковаността на пространството 

и на представянето на образа ѝ като се стреми да налага своите разкази/наративи на света. 

Февърс символично започва да се учи да лети от позицията на часовника - от позицията на 

принципа, който въвежда ред в околния свят.  

Тази история за възможността ѝ да лети се превръща в централна опора на наратива 

ѝ за самата себе си. Тя въплъщава желанието ѝ да надмогва ограниченията на всяко едно 

място и начин на представяне. И докато в Мисис Далауей образите на полета и пърхането 

на птица, които внушават идеята за свобода и неспокойство, рисуват вътрешния свят на 

героите, в Нощи в цирка метафорите за полет символизират идеята за неспокойството и 

свободата на Февърс в наративен план - да разказва и преразказва себе си по по-

убедителен и целесъобразен начин.  

Февърс се стреми да разглежда себе си не в парадигмата: субект - околен свят, 

където субектът изстрадва в душата си сблъсъка си с външния свят. Напротив, романът 

внушава идеята, че всичко е малко или много начин на представяне, разказ, текст, което 

предполага удар от вътре навън: известна възможност за манипулиране на околния свят 

чрез начина, по който субектът представя себе си. В Нощи в цирка най-честите образи са 
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израз на определена наративна стратегия, която Февърс се опитва да поддържа. Образът 

на птицата е използван като метафора за неспокойство, движение и свобода. Но тази 

метафора за движение и свобода не рисува вътрешния свят на субекта, както метафората 

за птицата в Мисис Далауей, а начина му на представяне на себе си пред другите. В целия 

роман Февърс се представя като жената-птица в публичното пространство. Тя изважда 

себе си на показ като превръща в приказка предполагаемото си притежание на криле. 

Субектността се явява изцяло публична - в погледа на другите, който тя умело се опитва 

да манипулира. 

Разширената метафора за издигането на „видимото” за сметка на „допира” загатва, че 

една от предпоставките за реализирането на субектността като наративна е маскарад и 

игра с образа за себе си и с неяснотата около него. Близкият прочит установява две 

основни предпоставки при подхода на Февърс към субектността ѝ. Първо, тя има нужда 

хората да я гледат, да приковава и обработва погледа на другите, да реализира 

субектността си чрез начина, по който кара другите да я виждат и възприемат. 

Преразказването на наратива за себе си изисква активно взаимодействие с другите и света, 

смело градене на наратив в публичното пространство. Тя трябва да брани и защитава 

променения разказ за себе си като прелъстява и вербува погледа на околните, да го 

манипулира и да превръща другите в омагьосани наблюдатели на нейната игра.  

Втората предпоставка обаче е същевременно да се дистанцира от другите. Въпреки 

активната си игра за примамване на погледа им, тя не допуска никой да я докосне. 

Въпреки желанието ѝ да привлече вниманието на другите, не позволява близък контакт и 

отхвърля възможността за допир и доближаване до нея. Непозволяването на допир се 

превръща в основна повторяема метафора в романа. То включва едновременно 

дистанциране от себе си и дистанциране от другите. Това е парадоксално положение: 

силното ѝ взаимодействие със света и погледа на другите води до по-силно дистанциране 

от тези, чиито поглед тя така усилено се старае да привлича. Тя позира като най-голямата 

„недосегаема” (intacta), пътешества по целия свят, но не позволява близък допир, показва 

себе си като непозната и непознаваема.  

Mетафората за огледалото и тетрадката представя субектността като текстуална, 

оспорвана, конструирана – като наратив. Въпросът за репрезентацията придобива основна 

значение. Субектността, т.е. наративът за себе си, става публичена, тя не принадлежи на 

субекта напълно. Тя е пространство на непрестанни преговори, героинята не я разглежда 

със собственическо чувство. Опитва се да се дистанцира от нея и да я манипулира. 
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В Нощи в цирка Февърс поддържа съзнателна поза на неяснота около себе си като 

защитен механизъм, за да си позволи повече пространство за игра с образа си. Близкият 

прочит на автобиографичния наратив на Дезидерио в Адските машини за желания също 

разкрива опит за поддържане на неяснота около себе си - Дезидерио внимава да не 

признае никакво чувство за принадлежност или емоционална привързаност. Стратегията 

на Клариса в Мисис Далауей да поддържа единно ясно изразено чувство за своята 

субектност и да подтиска противоречията в душата си отстъпва пред почти обратната 

стратегия при героите на Картър - да се дистанцират от себе си, да заявяват безразличие и 

да поддържат неяснота за себе си, доколкото е възможно, за да избягват да бъдат 

фиксирани към една и съща представа за единна субектност и да си позволят повече поле 

за отпор, неуловимост и гъвкавост. 

Близкият прочит разкрива отношението на героите на Картър към вътрешния им 

живот. Той показва как те се опитват да се дистанцират от вътрешния си свят, от 

чувствата, спомените и миналото си, дори и когато са сами със себе си. Това отчуждаване 

и дистанциране от себе си се превръща в друга основна предпоставка за множествената 

субектност. 

Романите на Картър издигат една по-пространствена логика - логика на 

дистанциране и разделяне, а не на сливане и допир. Първата част на Нощи в цирка показва 

как Февърс се опитва да манипулира другите, играейки си с разстоянието между нея и 

автобиографичния ѝ разказ пред журналиста. Отхвърля идеята за „допир'” и поддържа 

аура на неяснота около себе си. В последната част на Нощи в цирка се оказва, че Февърс се 

опитва да манипулира и да се дистанцира също и от своите чувства и спомени дори когато 

е сама със себе си. Тя постоянно отхвърля допир и контакт дори и с вътрешния си свят 

като се старае да се отдалечи от него и да контролира определени спомени и миналото си. 

Близкият прочит на Мъдри деца, Нощи в цирка и Адските машини за желания на д-р 

Хофман показва как героите непрестанно се дистанцират от спомените си. Спомените не 

се възприемат като свои, нито като естествени, невинни и непосредствени - те притежават 

манипулативни влияния и дори придобиват заплашителен вид. Видимото и настоящето са 

издигнати над всичко останало и това е своеобразен защитен механизъм срещу 

обременяващите спомени и чувства. Творчеството на Картър загатва нежелание да приеме 

идеята, че миналото и настоящето се сливат в безвремието на съзнанието. То се опитва да 

разплита моделите на спомените чрез текстуално преразказване и насърчава умението на 

субекта да твори историята си в настоящия момент на изявяване на себе си чрез гъвкавост 

в наративното пространство. 
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Паметта също се приема като текст, определен начин на представяне на нещата. 

Романите на Картър я разглеждат като наратив, който може да бъде променян. Те 

внушават идеята, че субектът може да контролира, манипулира спомените и да ги 

преразказва, а не да се оставя те да властват над него и настоящето му - да се опитва да 

приеме спомените просто като разказ, който може да бъде предаден и по друг начин.  

Героите съзнателно фрагментират вътрешния си свят и миналото си и се дистанцират 

от него с цел да могат по-лесно и гъвкаво да приемат по-изгодна позиция и образ. Не 

приемат вътрешния си свят с чувство за собственост и не позволяват на чувствата и 

спомените да ги завладяват безпрекословно. Стараят се да се изграждат и преизграждат в 

публичното пространство чрез действията си в дадения момент и чрез отношението си 

към субектността си като към определен начин на разказване и представяне на себе си. 

Макар романите на Картър да внушават необходимостта субекта да гради себе си 

като текст, като разказ, който може да бъде преразказан, те насърчават критично 

дистанциране към различните стратегии за преразказване на себе си, които героите 

прилагат във всеки един даден момент. Това личи от разширената метафора за 

излюпването на Февърс от яйце, която се превръща в лайтмотиф на Нощи в цирка. В 

интервюто си с журналиста Февърс твърди, че не е родена, а се е излюпила и метафората 

за появяването ѝ от яйце разкрива желанието ѝ да се дистанцира от всякакво наследство, 

да се представя като независима и самосъздаваща се. Метафората за излюпването на 

Февърс може да бъде проследена в целия роман чрез образа на яйцето. Романът разглежда 

различните „яйца” или възможности за изграждане на себе си и иронизира 

пристрастяващите илюзии, до които всяко едно от тях може да доведе, ако героинята го 

вземе твърде на сериозно. 

Творчеството на Картър иронизира всяко силно идентифициране с даден начин на 

представяне на себе си и даден наратив, дори и с най-любимите наративи на героите за 

субектността им. Умението да се дистанцират от всеки наратив, дори и от най-хубавия и 

любимия си, умението да продължат дори и когато някой от наративите им за себе си бъде 

накърнен, се явяват като основни качества за оцеляване в света. Те предполагат две 

предпоставки: героите да избягват да се отнасят със собственическо чувство към 

представата за себе си и да не се идентифицират твърде силно дори и с най-любимите си 

наративи. 

Нощи в цирка разобличава опасностите на това субектът да заложи цялото си 

усещане за себе си само на един определен наратив или образ. Към края романа Февърс 

загубва любимите символи на подобреното представяне на себе си и се налага да се научи 
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да живее без тях: тя губи часовника, сабята, възможността ѝ да лети е накърнена. След 

като разказа на Февърс за независимостта ѝ е накърнен и символа за него, сабята - счупен 

и загубен, Февърс се чувства уязвима, по-малко прекрасна и значима. Именно срещу това 

чувство на уязвимост се бори творчеството на Картър. Романите ѝ се стараят да го 

избегнат като внушават непрекъснато дистанциране дори и от най-положителните 

наративи за себе си. 

Загубата на сабята на Февърс показва как истинската сила се крие в това субектът да 

се научи как да живее без да изпитва собственическо чувство дори и към най-

предпочитаните си наративи за себе си. В един силно ироничен епизод Картър описва как 

Великият херцог изобличава образа на Февърс като топяща се ледена скулптура. Образът 

на субекта, начинът му на представяне на себе си се явява като скулптура от лед, предмет 

с изплъзваща се стабилност. Затова романът непрекъснато внушава колко важно е той да 

се дистанцира, да запазва усещане за перспектива и да не възприема собственическо 

отношение към собствените си разкази, наративи и представяния на себе си. Той разкрива 

опасностите от това субектът да се идентифицира твърде силно и твърде сериозно със 

наративите си за субектността си. 

От къде черпи субектът сили за развитието на множествена наративна субектност? 

Промяната към края на Нощи в цирка в метафората за къщата и в метафората за допира, 

които остават сравнително незабелязани в критиката върху Картър, дава отговор на този 

въпрос. Той разкрива как основна предпоставка за множествената субектност е развитието 

и поддържането на отделни концептуални пространства, които дават възможност на 

субекта да запази чувство за перспектива и да се погледне критично отстрани.  

Нощи в цирка насърчава деконструкцията на задушаващите представи за себе си, но 

не се впуска в самоцелна деконструкция. Февърс се дистанцира, както от плътното 

затваряне в определен начин на представяне на себе си, така и от идеята за тотално 

отхвърляне на миналото или на определено общество. Това изпъква при метафората с 

клоуните, която разобличава всяка крайна деконструкция на субектността. 

Преосмислянето на субектността като наративна се основава не на категоричното 

отхвърляне, а на постоянното чувство за перспектива и критично дистанциране.  

В Мисис Далауей на Улф субектността се свързва с и е метафорично възприемана 

като къща, собственост и притежание на субекта, която му осигурява комфорт, стабилност 

и подслон. Орландо и Между действията ловко подриват тази представа и през 20-ти век 

Орландо възприема къщата и субектността си като призрак, фикция, която тя наблюдава 

от разстояние. В творчеството на Картър метафората с къщата също силно присъства при 
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предаването на субектността - отношението към идеята за къщата отразява отношението 

на героите към субектността им и промените в нея. 

В Адските машини за желания на д-р Хофман домът или дадена стабилна 

концептуална система са свързани с клаустрофобия и невъзможност на субекта да избира 

и да изразява себе си. Както в Адските машини за желания, така и в Нощи в цирка всяко 

стабилно чувство за единна субектност се свързва с опасност, тъй като то слива субекта с 

определен начин на представяне и не му позволява да се адаптира към друго общество, 

където друг начин на представяне на себе си би бил по-полезен.  

В Нощи в цирка образът на къщата/дома многократно навява асоциацията за 

потискане в най-общ смисъл, за затваряне в един единствен задушаващ начин на 

представяне на себе си. Къщата като затворено пространство метафорично предава как 

Февърс е заловена в определена репрезентация, която отнема виталността ѝ. Тя разказва 

как я надмогва чрез умението си да отлети и да избяга. Разказът ѝ за отлитането ѝ от 

всяка къща се превръща в метафора за отърсване от репрезентациите, които те 

представляват, отърсване, което е предадено чрез пространствена метафора, като издигане 

и излизане, опит да разкрие по-широки хоризонти отвъд ограниченията на стените на 

къщите като промени позицията си във физическото и наративното пространство.  

В метафората за къщата акцентът е поставен на прозорците. Те въплъщават идеята за 

различна перспектива, за дистанциране от спомените и навиците. Те се явяват като 

решаващи за възможността на субекта да се адаптира в света и да види нещата по-друг 

начин, за да оцелее. В Мисис Далауей прозорецът често загатва мечтата за разпръсване на 

субектността. В романите на Картър прозорецът се превръща в метафора за неотложната 

нужда от действие, друга перспектива, възможност за надмогване на който и да е начин на 

представяне. В Нощи в цирка Февърс не отива до прозореца, за да мисли; тя периодично 

отива там, за да действа, да избяга и да промени живота си. Тази промяна в метафората за 

прозореца показва основна промяна в подхода към субектността в романите на Картър. 

Героите ѝ не се впускат във вътрешния си живот, те не вкореняват чувството си за 

субектност във вътрешните си преживявания. Субектността се възприема като 

обществена, променяща се наративна стратегия - просто наратив за себе си. 

И докато в Мисис Далауей спомените и емоциите метафорично са представяни като 

издигащи се във вътрешния свят на героите, Нощи в цирка завършва с метафората на 

надигащия се смях на Февърс, който прониква във всички къщи в света навън. Смехът - 

ироничното дистанциране, е поставено на преден план пред представата за субектността 

като къща и интегриран подслон. Ударението е поставено върху пукнатините и пролуките 
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на къщите, пролуките, през които се процежда смехът. Смехът въплъщава чувството за 

перспектива и умението за дистанциране (едновременно идентифициране и 

дезидентифициране).  

Но Нощи в цирка не предизвиква карнивалистично, релативистично отношение на 

произволна деконструкция. Къщата като метафора за чувството за сравнително стабилна 

единна субектност не е отхвърлена напълно, тя е преосмислена чрез не-собственическо 

отношение на субекта към своето позициониране и субектност. Възможността за активно 

участие в света не се разглежда като коренящо се в умението на субекта да се укрепи в 

къщата на кохерентна когнитивна система и единна субектност. Напротив, способността 

на субекта да участва активно в света се явява като резултат от развитието на различни 

отделни концептуални пространства и (когнитивни) системи, които спомагат субекта да 

поддържа чувство за перспектива без да се слива напълно с която и да е 

репрезентация/начин на представяне или гледна точка. 

Изгнанието, контакта с различни общества и различни начини на представяне 

подтикват Уолсър в Нощи в цирка да развие умението си да се дистанцира от всеки 

наратив, в който участва, и да поставя под въпрос наративните модели на различните 

места и обществата, в които се намира. Именно това умение се разглежда като основна 

предпоставка за субектността му и възможността му да участва активно в света.  

Нощи в цирка се опитва да преосмисли идеята за субектността не като постоянно 

усилие на субекта да поддържа кохерентна позиция за себе си, която да разглежда като 

своя собственост и притежание, както е до известна степен при Мисис Далауей, а да 

развива не-собственическа множествена наративна субектност. Миналото и настоящето не 

се възприемат като сливащи се в органично интегрирано цяло. Миналото се цени като 

възможност за отваряне на друго концептуално пространство и за поддържане на чувство 

за перспектива. Отхвърля се всепоглъщащото влияние и власт на спомените - Уолсър се 

сдобива с нова гледна точка само след като временно губи паметта си. Когато я възвръща, 

тя просто му помага да развие чувство за перспектива и по-лесно да се дистанцира.  

Възможността на субекта да участва активно в света не се възприема като кореняща 

се в органичното сливане на спомените и настоящето във вътрешния свят. Тя се 

възприема като резултат от развитието на субекта на различни концептуални пространства 

и гледни точки, които му позволяват критично да се дистанцира във всеки един момент и 

да не позволи да бъде завладян от една единствена идентификация.  

Мечтата на Февърс в края на романа търси компромис между нуждата да преразказва 

себе си и нуждата от стабилност и дом, между нуждата да потиска някои емоции и 
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желанието да общува емоционално в света. В началото на романа тя разказва как е 

отлитала от различните къщи и домове, в края му тя възкликва, че ще отлети у дома. Но 

има една основна предпоставка за завръщането ѝ у дома - тя го прави като се издига над 

всичко. Метафорично погледнато, тя може да се завърне у дома само като поддържа 

чувство за перспектива, като се издигне над много места и като ги наблюдава от различни 

гледни точки, отстрани. Именно умението ѝ да се дистанцира дори и от най-любимите ѝ 

начини за представяне на себе си (като това, че е силна и недосегаема, например) я прави 

по-силна, по-уверена и по-неуязвима. 

Така романите на Картър загатват едно по-не-собственическо отношение към 

субектността и именно в него се корени възможността за избор, сигурност и действие. 

Отношението към субектността като към своя собственост и принадлежност се приема 

като пречка за активно участие в света, защото не позволява чувство за перспектива и 

ограничава полето на действие на субекта. Метафората за къщата от Мисис Далауей, която 

представя субектността като затвореното пространство на своя собственост и 

принадлежност, е трансформирана в творчеството на Картър. Къщата се възприема като 

отворен конструкт с акцент на различните ѝ прозорци и пукнатини, които позволяват 

дистанциране, перспектива и преразказване. 

  

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ: ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

В Мисис Далауей многократната употреба на образи, които загатват идеята за рязане 

и драскане всеки път, когато героите се сблъскват с чужда концептуална рамка или идея, 

показва как субектността се възприема като нещо единно. Тя е представена като 

плетеница от спомени, подсилени от сетивните възприятия и формиращи едно цяло.  

Сетивните възприятия извикват спомени от миналото и ги сливат с преживяванията в 

настоящето, като така засилват чувството за интегрираност във вътрешния свят. Те 

спомагат за сливането на миналото и настоящето на героя, като предизвикват чувство за 

приемственост и единство на субектността. Именно спомените и сетивните възприятия 

очертават субектността. Усещането за това, че са част от вътрешния свят и принадлежат 

към него изпълва субекта с чувството за нещо свое.  

Единството на субектността се поддържа чрез засилено чувство за притежание. 

Анализът на образността в Мисис Далауей показва, че усещането за единна субектност се 

основава до голяма степен на собственическия подход на субекта към нея. Клариса 

извиква и засилва чувството си за единна субектност чрез образи, които предизвикват и 
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засилват чувството ѝ за притежание. Представата за субектност е предадена и 

възприемана чрез образи, които загатват и акцентират интегрирането на вътрешния свят, 

което се поддържа чрез собственическо отношение към него.  

Повечето образи в Мисис Далауей представят именно вътрешния свят на героите. 

Метафорите, които рисуват спомените и чувствата на героите, внушават идеята за 

органична свързаност, движение и допир. Образите, които внушават идеята за рязане и 

драскане и така загатват възприемането на субектността като единна, също принадлежат 

към концептуалната идея за допир. Освен чрез идеята за допир, вътрешния свят 

метафорично е предаден и чрез идеята за свобода и за всепоглъщаща сила. Чувствата и 

спомените са предадени главно чрез образи, които загатват полета на птица, свобода или 

издигането и спадането на морската вълна. Те са представени като завладяващи субекта, 

като естествена и неограничена сила. 

Субектността метафорично се възприема като къща, дом, подслон, удобно 

притежание на субекта. В Мисис Далауей и в някои от есетата на Улф тази метафора е 

разширена чрез идеята за удоволствието от шляенето по улиците, което въплъщава 

копнежа на героя за децентрализиране и разпръсване на субектността - за издигане на 

въображаеми къщи и субектности без нуждата да ги притежава. Но този копнеж почти не 

се реализира и остава в сферата на въображението, докато усещането за единна 

субектност метафорично е предадено като завръщане в удобството на собствения дом.  

Мисис Далауей се фокусира върху потока от преживявания, спомени и фантазии във 

вътрешния свят, който в творчеството на някои модернистични философи като Хенри 

Бергсон, са представени като органично интегрирани и сформиращи субектността. Но 

докато при Бергсон вътрешният свят е представен като органичен поток, където сливането 

на състоянията просто се случва, в Мисис Далауей на Вирджиния Улф интегрирането на 

субектността често се явява като съзнателно усилие на субекта чрез засилено чувство за 

притежание на себе си. В Мисис Далауей героите се разкъсват между две противоречиви 

желания: желанието да забравят за единната си субектност и нуждата, почти 

задължението, да я поддържат и притежават -  да съберат в едно усещането за себе си. 

Субектността и светът са противопоставени: романът разкрива невъзможността на героите 

да предадат и споделят онова, което преживяват. Стилистичната съпоставка между 

вътрешния монолог на „нормалната” Клариса и „лудия”, „ ненормален” Септимус разкрива 

как романът загатва, че вътрешните противоречия и многообразие са обичайно състояние 

за човека, но съзнателното усилие на субекта да поддържа единна и интегрирана 

субектност е въпрос на оцеляване. 
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Метафоричното представяне на субектността в Мисис Далауей като дом или къща, 

нещо лично, което принадлежи на субекта, негова собственост и притежание, е поставено 

под въпрос в по-късните романи на Улф Орландо и Между действията, които загатват 

много постмодерни тенденции в представата за субектността. Анализът разкрива как 

Орландо и Между действията загатват много идеи за субектността, които излизат на 

преден план в романите на Картър: идеята, че е важно субектът да се дистанцира от 

субектността си и да я разглежда от разстояние, представянето на субектността като 

маскарад и представление, реализирането на желанието за опознаване на света чрез 

различни перспективи и субектности и преосмислянето на ролята на спомените. 

В метафориката на Орландо и Между действията се наблюдава задълбочаваща се 

връзка между пространството, мобилността и субектността. Метафориката загатва 

развитието на отделни концептуални пространства, всяко свързано с дадено място. 

Промяната във възприемането на чувството за субектност се явява до голяма степен 

резултат от засилената мобилност и скорост. В Орландо субектността многократно е 

представяна като конструирана - романът загатва невъзможността на субекта да устои на 

децентрализиращото влияние на увеличената скорост, участието в различни общества и 

пътуванията, които фрагментират и умножават не само сетивните възприятия, но и 

чувството за единна субектност. Паметта е представена едновременно като шивачка и 

рушителка -  едновременно обединяваща разпокъсаните възприятия в някаква история и 

неочаквано внасяща нова гледна точка, амбиция или желание. Пътуването е свързано с 

отчуждаване от предишното чувство за субектност, а скоростта играе децентрализираща 

роля.  

В Между действията фрагментацията и дистанцирането от субектността са още по-

ясно изразени. Героите често възприемат себе си и другите чрез театрални метафори, 

които предават субектността като играене на различни роли. Фрагментацията е изразена и 

на нивото на спомените. Героите не приемат миналото и настоящето си като сливащи се; 

настоящите възприятия не винаги се преливат във спомените от миналото. Подчертани са 

пространствата, празнините и интервалите между различните състояния, преживявания и 

моменти. Промяната в метафоричния език в Орландо и Между действията разкрива 

засилващо се отчуждение от идеята за единна субектност, зараждане на не-собственическо 

отношение към субектността, която се явява като репрезентация и представление, и 

определено дистанциране към което и да е усещане за себе си.  

Анализът показва как творчеството на Улф постепенно преминава от частично 

бергсоновата идея за единна субектност в Мисис Далауей (основана върху органично 
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интегриран вътрешен живот, където миналото и настоящето се сливат и припокриват, 

както и на собственическо отношение към него) към една по-постмодерна идея за 

конструирана, текстуална, множествена субектност в Орландо и Между действията. 

Наблюдава се промяна от нуждата субектът да зависи от ясни обществени роли и ясна 

представа за себе си към желанието да развива по-гъвкава субектност, претворявана отвъд 

рамките на една единна позиция. 

Творчеството на Анджела Картър продължава и засилва тази тенденция. Различната 

функция и приложение на образността, както и метафоричните закономерности в 

романите на Картър, разкриват преосмислянето на субектността като множествена. В 

творчеството на Картър образите не рисуват вътрешните състояния, както е при Мисис 

Далауей на Улф. Най-честите образи представляват символични метафори, които 

въплъщават наративните стратегии на героите за представяне не себе си. Метафорите, 

свързани с идеята за полет, които загатват идеята за свобода, не предават вътрешния свят, 

чувствата и спомените на героите. Те предават перформативната, наративна свобода на 

героите да преразказват себе си.  

Романите на Картър издигат една по-пространствена логика – основните 

метафорични модели загатват логика на дистанциране и разделяне, а не на сливане и 

допир. Те поставят акцент на преразказването на себе си чрез дистанцирането от 

спомените и вътрешния свят. Разширената метафора за издигането на видимото за сметка 

на допира в Нощи в Цирка на Картър загатва активно повърхностно общуване със света 

чрез инсцениране на субектността в публичното пространство, което включва постоянно 

иронично дистанциране от всяка позиция и чувство за себе си, както и от емоционална 

ангажираност и „допир”. Субектността се  конструира в общественото пространство като 

наратив в постоянен процес на преговори и стремеж към овладяване на погледа на 

другите.  

Предпоставките за субектността, които в Мисис Далауей представляват сливането на 

миналото и настоящето във вътрешния свят и собственическото отношение към 

субектността, се променят в творчеството на Картър. Предпоставките при Картър стават 

умението за преразказване на себе си чрез дистанциране от спомените и вътрешния живот 

и не-собственическо отнощение към тях. Паметта не се възприема като напълно своя - 

отхвърля се пълното затваряне във вътрешния свят. Тя е преосмислена като текстуална, 

нестабилна, наратив, който може да бъде преразказан според настоящата ситуация, части 

от нея се ревизират или заглушават. Субектът се опитва да разплита моделите на 

спомените чрез текстуално преразказване и вярва в умението си да твори историята си в 
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настоящия момент на изявяване на себе си чрез гъвкавост в наративното пространство. 

Субектността не се разглежда като кореняща се във вътрешните преживявания, тя се 

преосмисля като фикция, история, определен маскарад в публичното пространство, от 

който героите трябва неизменно да се дистанцират.  

Докато Мисис Далауей на Улф само загатва многообразието във вътрешния свят, 

романите на Картър подчертават колко е важно субектът във всеки един момент да 

поглежда на усещането и разказа за себе си с ирония, отстрани. Да се идентифицира и 

дистанцира едновременно, за да поддържа чувство за перспектива. Да не се затваря 

плътно в нито една концептуална рамка и да пресъздава себе си. Поставен е акцент върху 

развитието на множество отделни перспективи и пространства у субекта, които му дават 

възможност да се дистанцира от всяко чувство за своя субектност и от всяка ситуация. 

Критичният подход, който произтича от ироничното дистанциране, е представен като 

основна предпоставка за възможността на субекта да участва активно в света. 

Представата за субектността като къща - дом, собственост и принадлежност на 

субекта, която Мисис Далауей внушава отчасти и която е ловко поставена под въпрос в 

Орландо и Между действията, претърпява значителна промяна през втората половина на 

20-ти век в романите на Картър. В творчеството на Картър топосът на къщата или 

определено чувство за субектност се превръща в метафора за затвореното, често 

потискащо, пространство на определен начин на представяне/репрезентация, който трябва 

да бъде преодолян. На преден план се извежда не-собственическото отношение към 

субектността, идеята субектът да не се идентифицира твърде силно със субектността си. 

Ироничното дистанциране и чувството за преспектива придобиват първостепенно 

значение. Героите на Картър не разглеждат субектността си като своя собственост и 

принадлежност (както е отчасти в Мисис Далауей). Те разобличават потискащите 

ограничения, свързани с всяко прекалено силно идентифициране с дадена представа за 

себе си. Иронията в разширената метафора за яйцата (различните яйца - стратегии за 

самосъздаване, които Февърс се старае да си присвои в Нощи в Цирка) разкрива как 

романът загатва значението на не-собственическо отношение и дистанциране спрямо 

всеки един от наративите за себе си на героите.  

Поддържането на неяснота около себе си се превръща в съзнателна поза при героите 

на Картър в опита им да запазят повече гъвкавост и възможност за преразказване на себе 

си. Те се опитват да създават света като текстуален конструкт вместо да го преживяват във 

вътрешния си свят, с цел да надмогнат болезненото противопоставяне на себе си и света. 

Но романите на Картър загатват и опасностите и самотата, до която може да доведе 
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прекаленото поддържане на неяснота за себе си. Промените в метафората за къщата, както 

и в метафората за допира към края на Нощи в Цирка, подсказват колко е важно развитието 

на множествена субектност. Те подчертават значението на развитието на различни 

концептуални пространства, които дават чувство за перспектива на субекта и му 

позволяват да погледне се критично отстрани.  

В творчеството на Картър метафората за субектността като текстуален наративен 

конструкт става особено важна за активното участие на субекта в света, защото тя не 

предполага основно сливане на субекта с определено чувство за субектност, която той 

приема като своя собственост и принадлежност. Поддържането на не-собственическо 

отношение към наративите за себе си позволява множество перспективи и гледни точки - 

множество опорни точки за противодействие и така допринася за по-голяма автономност. 

То предоставя повече възможности за преразказване на субектността и по-голяма 

гъвкавост на субекта за създаване и пресъздаване на субектността си чрез действията си в 

света. 

В творчеството на Картър акцентът се променя от вътрешния свят като източник на 

субектността към репрезентацията на субекта в публичното пространство и как тя да бъде 

променяна по-удобно и практично. Представата за субектност се преосмисля, с цел да 

отговори на нуждата не просто да се признае вътрешното многообразие и противоречия 

(както прави Мисис Далауей), а да позволи промяна на репрезентазията на себе си 

възможно най-бързо с оглед на настоящата ситуация и пространство.  

Основна предпоставка за това става умението за дистанциране от вътрешния свят, от 

спомените, чувствата и наративите за себе си. Докато Мисис Далауей на Улф се фокусира 

върху изследването на спомените, усещанията и възприятията и това как те се сливат и 

интегрират във вътрешния свят, романите на Картър акцентират върху поддържането на 

различни отделни концептуални пространства, които позволяват иронично дистанциране. 

Те се фокусират върху повърхността на представлението и действията на субекта в 

настоящето, тук и сега. 

И Картър и Улф са доста балансирани в подхода си към субектността. Мисис Далауей 

се придържа към идеята за единна субектност, но това не ѝ пречи да изтъква и признава 

вътрешното многообразие. Романите на Картър подчертават стратегията за постоянно 

преразказване на себе си с цел по-добро позициониране, но не приемат крайните 

постструктуралистични твърдения - те търсят възможност за активно участие на субекта в 

света именно в идеята, че субектността е наративен конструкт. 
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Промяната в метафориката от Мисис Далауей към Орландо и Между действията на 

Улф и промяната й по-късно в романите на Анджела Картър разкрива развитието на 

представата за субектността от единна и кореняща се в целенасочено интегриране на 

вътрешния свят към публична, множествена и наративна, основана върху развитието на 

отделни концептуални пространства у субекта, които не се и не трябва да се сливат. 

Изследването разкрива как романите на Улф постепенно трасират пътя към едно 

постмодерно схващане при Картър за субектността не като нещо единно, собственост и 

притежание на субекта, а като не-притежаема, множествена субектност, която се гради не 

върху собственическо чувство към своята субектност, а върху дистанцирането от 

вътрешния живот, спомените и чувствата, дистанцирането от всяка идентификация и 

представа за себе си.  

 

V. КРАТКА СПРАВКА ЗА ОСНОВНИТЕ ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 

 

– прави се подробен анализ на представата за субектност в творчеството на Улф и 

Картър чрез близък прочит и през призмата на метафориката в избраните романи 

– проследява се значението на промяната в метафоричния език в романите на Улф и 

Картър и промените във възприемането на субектността, които тя разкрива  

– разкрива се как някои от романите на Улф постепенно се приближават към едно 

постмодерно светоусещане и в известна степен се явяват предвестник на явлението за 

множествена субектност  

– разглежда се зараждането и развитието на идеята за не-собственическо отношение 

към субектността от късните романи на Улф към романите на Картър 

– очертават се предпоставките за единна и за множествена субектност в творчеството 

на двете авторки и творчеството им се поставя в контекста на схващанията за субектност и 

критичните дискурси от тяхното време 

– разглеждат се редица метафори, свързани с възприемането на субектността, които 

не са разглеждани или са останали сравнително незабелязани в критиката върху романите 

на Улф и Картър 
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Христова, Искра. „Отваряне на наративното пространство на жената в романите 

на Анджела Картър”. Vox litterarum, Култура, комуникация, критика. София: 

България Интернешънъл АД, 20 стр. (под печат). 

 

Христова, Искра. „Субектността на героя през призмата на визуалната 

образност в Мисис Далауей на Вирджиния Улф и Злодеи и герои на Анджела 

Картър” . Втора конференция на млади учени във ФКНФ май 2004. ред. Весела 

Кацарова и др., София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, стр. 

126-134. 

 

Hristova, Iskra. “The Use of Visual Imagery for Character Portrayal in Virginia 

Woolf’s To the Lighthouse and D. H. Lawrence’s Women in Love”. Gaps, Spaces, Borders: 

Papers of the 8th International Conference of the Bulgarian Society for British Studies held 

in Sofia, 24-26 October, 2003. Volume I, Literature and Cultural Studies. Ed. Vesela 

Katsarova and Svetlin Stratiev. Sofia: Sofia University Press, 2006, pp. 111 - 119. 

 

Hristova Iskra: Identity Constructed/Deconstructed. Conference paper at the 

University of York Chevening Mid-Year Conference, UK, 2005. 
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Фигура 1. Tanning, Dorothea. Birthday, 1942, oil on canvas, 40.25 x 25.5 inches. 
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