
 1

 

СТАНОВИЩЕ 

 

от проф. дфн Стефана Минкова Русенова, СУ, ФКНФ, шифър 05.04.06, 

член  на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и 

научна степен  „доктор” по шифър 05.04.06./литература на народите 

на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия-американска 

литература/ 

 

Кандидат №1  Искра Иванова Христова 

 

 

 

Като научен ръководител на дисертантката веднага искам да 

подчертая, че Христова извървя дълъг и плодотворен процес на работа. 

Трябва да спомена и нейната активност и инициативност при търсене на 

възможности за научна работа. Благодарение на спечелена от нея 

стипендия, част от изследванията са осъществени в Оксфорд  под 

ръководството на проф. Бътлър. 

  Дисертацията на тема „ От представата за единна към представата 

за множествена субектност в романите на Вирджиния Улф и Анжела 

Картър”  се състои от 4 глави и заключение и има обем 156 стр. и 

библиография от 127 заглавия. По темата на дисертацията има 4 

публикации. 

  Предметът на изследване засяга валиден и централен за 

съвременното литературознание въпрос: начините за представяне на 

субектността и  процеса на тяхното радикално преосмисляне  през 

последното столетие. Трябва да се отбележи и мащаба на  изследването- 

систематизиран е основен проблем и е разгледано неговото развитие през 

основни литературни течения на 20-ти век. Променящите се представи за 

„аз-а” са разгледани в сравнителен план  в творчеството на две значими 

писателки от началото и края на 20-ти век, Вирджиния Улф и Анжела 

Картър, романите са много добре подбрани и очертават   естетическия 
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преход от модерно към постмодерно писане.  Избраната методология на 

близкия прочит и индуктивния подход дават добри резултати, тъй като 

поставят фокус върху  изолиране и тълкуване на конкретни литературни 

явления, през които се пристъпва към темата за субектността..  

  В първа глава  се проследяват  схващанията за субектността въз 

основа на разнообразни теории от редица области: от философия, 

психоанализата, социологията,  лингвистиката и наративната теория до 

феноменология. Постановките за «аз-а» като «текст» у Барт, като «образ» у 

Бодрияр, като «структура на репрезентацията» у Дерида,  са особено  

полезни за по-нататъшния анализ и разкриват задъблоченото запознаване 

на авторката със съвременните теории за субектността.  

  Следващата глава, посветена на романа Мисис Далоуей, е основна за 

цялото изследване, тъй като в нея се очертават параметрите на единната 

субектност, чието подкопаване става основна линия на изследване. 

Изолират се сетивни възприятия и образи, които свързват минало и 

настояще и изграждат усещането за приемственост. Убедителна е 

интерпретацията на пространствената метафора на къщата като признак на 

стабилност и  кохерентност. Внимателно е проследена и обратната 

тенденция на бягство от усещането  за единна субектност, което се 

асоциира с улицата, движението и порива на въображението да гради 

различни версии на «аза» без да ги притежава.   

  В трета глава, върху късните романи на Улф Орландо  и Между 

действията, анализът  проследява промените в двете установени в Мисис 

Далоуей  противоположни линии на къщата и динамичното начало на 

различни повествователни нива. В Между действията се интерпретират 

функциите на театралната метафора и възприемането на различни роли  за 

отдалечаване от вътрешния живот. Интересни са разсъжденията в Орландо  

за асоциирането на къщата с публичния образ на героя  и  пренаписването 

на незавършената  поема, асоциирани с  фрагментирането на единната 
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субектност. Отчуждението на героя от къщата, тълкувано като алиениране 

от собствената субектност, призрачният вид на дома, както  и 

популяризирането на поемата в публичното пространство се разглеждат 

като стъпки в посока към  постмодерното писане, което «Орландо»,  

създаден в края на двадесетте години, антиципира. 

Четвърта глава, посветена на три романа на Анжела Картър,  

очертава различните аспекти на множествената субектност: водещото 

начало на публичното измерение на личността, ролята на 

перформативното, отсъствие на собственическо чувство към субектността, 

скриване на емоционалното и т.н. Добро впечатление прави постоянния 

стремеж да се отчитат различните функции на подобни образи у Улф и 

Картър. В Нощи в цирка,  например, жената-птица, която  е част от 

стратегията на Февърс да преразказва себе си, контрастира с образа на 

птицата в Мисис Далоуей,  която предава субективния, вътрешен живот на 

Клариса. В подобен план са интерпретирани и метафорите на стария 

часовник, огледалото, тетрадката, яйцето, които стават опорни точки за 

изграждане на репрезентации на героинята, чрез които тя самосъздава себе 

си, играе в публичното пространство и го  манипулира. Основната ми 

забележка се отнася до недостатъчното очертаване на собствените позиции 

на авторката спрямо изследваната проблематика в огромната  критическа 

литература върху Улф и Картър. Съществуват отделни препратки към 

критически мнения, но те не са обобщени, поради  което не се откроява 

ясно собствения принос на дисертацията. 

  В заключение трябва да се подчертае, че дисертацията  претърпя 

дълъг процес на съзряване. Основно нейно качество е текстовият анализ  и  

убедително доказаната теза, които разкриват задъбочено разбиране на 

спецификата на модерното и постмодерно писане. Авторефератът отразява 

верно  дисертационния труд.  Представеният дисертационен труд разкрива 
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потенциала  на  Христова за научно-изследователска работа и отговаря на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


