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с дисертация на тема

“От представата за единна към представата за множествена
субектност в романите на Вирджиния Улф и на Анжела Картър”

Научни ръководители: проф. д.ф.н. Стефана Русенова
и проф. Кристофър Бътлър

Обща характеристика на дисертационния труд

Дисертационният труд на Искра Иванова Христова е написан на английски

език (оригиналното английско заглавие е “From Unified Selfhood to Multiple

Subjectivity in the Novels of Virginia Woolf and Angela Carter”) и се състои от

четири основни части (глави), заключение и библиографски раздел.

В първата уводна част (“Introduction, the development of the perception of

selfhood and contextualization of Woolf’s and Carter’s ideas”) докторантката

формулира основната цел на своето изследване, а именно: „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”. Към тази цел Искра Христова подхожда

със средствата на близкия прочит и на анализа на метафориката на

притежанието и собствеността, които тя определя като ключови

методологически инструменти в своето изследване. В уводната част

докторантката коректно уточнява, че фокусът в нейното изследване не е върху

формалните и чисто стилистични белези на метафоричната образност, а върху

нейните концептуални и мирогледни аспекти. Пак там тя прави опит да очертае
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взаимовръзката между аз-представите и метафориката на собствеността като

една от устойчивите концептуални схеми в западната култура.

Втората и третата част на дисертационния труд (озаглавени съответно

(“The conceptualisation of unified selfhood and the implicit self multiplicity in V.

Woolf's Mrs Dalloway” и “Woolf’s Orlando and Between the Acts: towards a

reconceptualisation of unified selfhood”) имат за предмет на анализ

трансформациите на аз-представата от сравнително единна и цялостна

субектност към една множествена и децентрализирана идентичност, маркиращи

прехода към постмодерната епоха. Тези трансформации са проследени

посредством промените в метафоричния език на Вирджиния Улф, от

емблематичния модернистичен роман „Мисис Далауей” към по-късните й

романи „Орландо” и „Между редовете”.

Четвъртата част на дисертационния труд, озаглавена “Multiple subjectivity,

narrative performativity and the importance of distinct conceptual spaces in A.

Carter’s novels”,  е съсредоточена предимно върху няколко от по-късните романи

на Анжела Картър – „Адските машини за желания на доктор Хофман”, „Нощи в

цирка” и „Мъдри деца”. В тази част, отново със средствата на близкия прочит, се

проследяват някои същностни проявления на образността във въпросните творби

на Картър, като проекции на преосмислянето на аз-представите в посока на една

множествена наративна субектност.

И накрая, в Заключението на дисертационния труд се резюмират основните

послания на разглежданите произведения на Вирджиния Улф и Анжела Картър

във връзка с начините, по които тяхната метафорика отразява трансформациите

на субекността. Прави се рекапитулация на прехода от единна аз-представа,

почиваща върху принципите на постоянно притежаване и пре-потвърждаване,

към гъвкава, множествена, не-притежаема, самоконструираща се идентичност.

Оценка на приносните моменти на дисертационния труд.

Проблематиката на аз-представите в тяхната взаимовръзка със

социокултурния и исторически контекст, която е основен предмет на изследване
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в докторската дисертация на Искра Христова, е със съществена актуалност и

значимост. Изборът на две влиятелни авторски фигури (Вирджиния Улф и

Анжела Картър), чиито произведения служат като основа за анализа на тази

проблематика, е релевантен и съдържа добър изследователски и приносен

потенциал. Заявеното в уводната част намерение да се извърши този анализ чрез

методологията на затворения прочит и чрез изследване на образната система на

разглежданите творби, е до голяма степен реализирано, чрез изследването и

съпоставката на устойчиви групи образи в текстовете на двете авторки, като

например образността на къщата, паметта, пространството, метафориката на

цялостта и множествеността, на допира и дистанцирането, на полета и

свободата, в тяхната връзка със себеусещането и трансформациите на

субектността.

И изложението, и библиографският раздел, свидетелстват за добро

познаване както на разглежданите творби, така и на редица ключови теоретични

и критически трудове, свързани с проблематика на идентичността, положена в

една постмодерна интердисциплинарна перспектива.

Критични бележки и препоръки

В общата концептуална рамка на изследването е залегнала тезата за

изследване на субектността предимно чрез метафориката на собствеността и

притежанието. Това е един от възможните подходи към проблематиката на аз-

представите, но той далеч не изчерпва нейната сложност и многостранност.

Историческият преглед на нейната еволюция се опира най-вече върху

съпоставка между картезианството, романтизма, модернизма и постмодернизма,

като са пропуснати редица други важни периоди от историята на западната

култура, без аргументирана обосновка за така избрания план на анализ. Също

така, би следвало да се отбележи, че преходът от  притежание към не-

притежание като опорни точки на субектността е само една от възможните

линии на развитие на аз-проблематиката в постмодерната литература и култура.
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Заключение

Критичните бележки, направени в настоящото становище, не променят

общото положително впечатление от дисертационния труд. В него Искра

Христова откроява някои значими аспекти на творчеството на Вирджиния Улф и

на Анжела Картър, които отразяват трансформациите на представите за

субектност, закодирани в метафориката на разглежданите произведения. Като

цяло работата отговаря на първоначално заявените намерения на кандидата,

както и на изискванията за докторантски дисертационен труд, което ми дава

основание да предложа да бъде присъдена на Искра Иванова Христова

образователната и научна степен „доктор” по специалност 050406 (English

Literature – 19th and 20th c.).
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