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      Софийски университет „Климент Охридски” 

 

      Р Е Ц Е Н З И Я 

 

  от проф. дфн Весела Тодорова Кацарова, 

председател на научно жури за присъждане на образователната и 

научна степен „доктор” по научна специалност 

    050406 Английска литература ХІХ и ХХ в. 

 

Познавам Искра Христова още от бакалавърската степен като 

отлична студентка. По-късно тя посещаваше курсовете ми от 

магистърската програма, където  проявяваше задълбоченост и активно 

участие в обсъждането на проблемите. Удовлетворяващо е 

обстоятелството, че разглежданите въпроси в магистърските курсове 

по модернизъм и постмодернизъм са предизвикали силен интерес у 

Христова и са я подтикнали да ги развие в самостоятелна докторска 

дисертация. 

Важно е да се отбележи, че Христова се е вслушала в 

отправените критически бележки на вътрешната защита и е направила 

сериозна преработка на дисертацията си. Така например е внесла 

уточнение в заглавието, допълнително е разработила доста 

задълбочено романа на Вирджиния Улф „Между действията”, с което 

ясно се откроява придвижването на авторката от високия модернизъм 

към някои  характерни черти на постмодернизма. Освен това в новия 

вариант на дисертацията проличава старателната езикова и 

стилистична преработка от страна на докторантката. 

Проблемите за промените в представите за субектност, които 

Христова анализира, са извънредно актуални в съвременната 

литературна критика. Освен това тя изследва творчеството на значими 

писателки, емблематични фигури на модернизма и съответно на 
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постмодернизма – Вирджиния Улф и Анжела Картър. Тъй като не 

съществува подобно пространно съпоставително изследване върху 

двете авторки по този проблем, Христова безспорно запълва бяло поле 

с разработката си. 

Силно впечатление прави задълбоченото вникване в есетата на 

Вирджиния Улф, които са съществена част от творчеството на 

писателката. Оттам докторантката черпи интересни идеи, които умело 

вплита в анализите си. Проличава също така и познаване на цялостното 

творчество на разглежданите авторки. 

Най-силните черти на работата са ясно открояващите се 

паралелизъм и постъпателност. Във всяка отделна част от дисертацията 

се долавя  движението от чувството за притежание на единна 

субектност, което постепенно се дестабилизира, за да се стигне 

постепенно до определено дистанциране и не-собственическо 

отношение към субектността или съответно до  подмяна на единната 

субектност от множествена. По този начин дисертацията се 

характеризира с подчертана симетричност. 

Характерната постъпателност се откроява още в уводната глава, 

която служи като убедително въведение на цялата разработка. В нея  

проличават задълбочените теоретични познания на докторантката. 

Христова проследява представите за субектността още от 

картезианската теория, според която субектът се определя от 

притежанието си на разум, както и на следи от спомените. Следващата 

брънка във веригата са романтиците, според които всеки индивид 

притежава хармоничен вътрешен глас или природа. Както подчертава 

Христова, противоречията в представата за субектност започват да се 

проявяват в епохата на модернизма, когато се поражда сблъсък между 
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желанието за интегриране и желанието за фрагментиране на 

субектността. Докторантката подробно разглежда теориите на Фройд, 

който представя стремежа на индивида да запази чувството си за 

единна субектност като непрестанна борба. Христова подробно 

проследява и промените в представите за субектността в резултат на 

технологическото развитие през втората половина на ХХ в. Тук тя  

представя възгледите на множество постмодерни теоретици – Барт, 

Фуко, Лакан, Дерида, Бодриар и др. В следствие на анализа си върху 

техните теории тя убедително стига до извода, че през постмодерната 

епоха субектността се разглежда като множествена и наративна, 

основана върху мрежа от различни гледни точки. В тази част от 

дисертацията особено интересно е представен визуално възгледът за 

субектност в романите на Анджела Картър чрез картината на Доротея 

Танинг „Рожден ден”. Намирам този детайл от дисертацията за 

извънредно сполучливо попадение. За да се запази подчертаната 

симетричност в дисертацията обаче, би било чудесно да се намери и 

зрим образ, характеризиращ спецификата на Вирджиния Улф. Може би 

това е възможно, тъй като, както е добре известно, писателката е 

общувала с голям брой художници от интелектуалния кръг Блумсбъри, 

предимно постимпресионисти.  

Характерната за цялата разработка постъпателност в промяната 

на представите за субектност се наблюдава и в главите, посветени на 

творчеството на Вирджиния Улф, и по-специално романите „Мисис 

Далауей”, „Орландо” и „Между действията”. По моя преценка най-

силната част от цялата дисертация е  задълбоченият анализ на романа 

„Мисис Далауей” във втора глава, където проличава дълбоко вникване 

във всички тънки нюанси на текста. Представата за субектност в 
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творбата се изследва чрез обстоен анализ на метафориката, като 

убедително се стига до извода, че въпреки някои колебания и 

отклонения, субектността се възприема като своеобразно интегрирана. 

Христова умело анализира няколко групи образи, за да докаже тезата 

си – образи, загатващи за посегателство спрямо интеграцията на 

субекта като рязане, драскане, разкъсване, а също така образи, свързани 

с чувството за собственост, образи, олицетворяващи вътрешния свят, 

различни сетивни възприятия и т.н. В тази глава  умело е използвано 

есето на Улф “Street Haunting” като доказателство за приглушения 

стремеж към децентрализиране на субектността. Особено убедителен е 

и анализът на къщата като метафора за интегрираната субектност. По-

нататък в дисертацията систематично се акцентира върху образа на 

къщата, за да се докаже промяната в представите на Улф за 

субектността, както и да се изтъкнат отликите между модернистичните 

и постмодерните възгледи по въпроса. Така например се подчертава, че 

в „Орландо” къщата през ХХ в. губи своята материалност и ясни 

очертания, като с множеството си прозорци и перспективи придобива 

едва ли не магическо, фантастично свойство. В анализа на романа 

„Между действията” се изтъква, че метафората на къщата отново 

присъства осезателно, но обикновено е наблюдавана отвън и отстрани, 

което загатва за известна дистанцираност на индивида от собствената 

му субектност и мисли. В тази част на дисертацията вниманието се 

насочва и към театралните метафори, които внушават идеята за 

субектността като игра на различни роли. Акцентът, който Христова 

поставя върху обрисуването на субектността като маскарад и 

представление, е всъщност мостът, който докторантката хвърля, за да 

премине плавно към разглеждане творчеството на Анжела Картър. 
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Паралелът, който се прави между творчеството на Улф и Картър, 

е извънредно уместен, тъй като е широко известно огромното 

въздействие на великата модернистка от първата половина на ХХ в. 

върху съвременните британски писателки. В четвъртата глава на 

дисертацията  Христова показва как очерталото се в последната творба 

на Улф не-собственическо отношение на индивида към субектността се 

засилва извънредно много в творбите на Картър. Христова изтъква 

различията в употребата на образността в романите на Улф и Картър, 

които са твърде показателни за различния им подход към субектността. 

Така например докторантката подробно разглежда някои основни 

метафори в романа „Нощи в цирка” на Картър като часовника, образа 

на птица, предполагаемото притежание на криле, сабята и т.н., които 

показват, че субектността в романите на Картър започва да се 

възприема като наративна. Чрез тях жената-птица в творбата прилага 

стратегията да създава и манипулира околния свят вместо да го 

изстрадва като героините на Улф. По начало историята за 

възможността да се лети се превръща в опорна точка на наратива на 

Февърс за самата себе си, който тя представя в публичното 

пространство, придавайки му по този начин конструиран, текстуален 

характер. Христова изтъква, че и метафората за огледалото и 

тетрадката  представят субектността като наративна. Спомените също 

се възприемат като текст, начин на представяне, предоставящ 

възможност за контрол и манипулация. Както уместно се подчертава в 

дисертацията, образът на субекта, презентацията на самия себе си се 

проявява като ледена скулптура с променяща се стабилност.  

В тази част на дисертацията образът на къщата отново се 

разглежда подробно. Сега къщата се възприема като затворено 
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пространство, което подрива жизнените сили на героинята. Именно 

поради това отлитането от всички поредни къщи в романа се откроява 

като метафора за откъсване от ограничените репрезентации, които те 

представляват. С подробното си изследване на образността Христова 

убедително показва как идеята за субектността като кохерентна и 

интегрирана постепенно преминава в представа за не-собственическа 

множествена наративна субектност. 

Както вече се спомена, основният принос на дисертацията е, че 

Христова разглежда недостатъчно добре изследван проблем и предлага  

задълбочена съпоставка между идеите за субекност на значими 

писателки като Вирдижиния Улф и Анжела Картър, видни 

представители съответно на модернизма и постмодернизма. Прави 

впечатление, че предложеният автореферат  на български език има 

доста завършен вид и може да се публикува като отделна студия. 

Необходимо е обаче да се отстранят някои буквализми в превода като 

„близък прочит”, „събиране на себе си”, „разпръсване на субекността” 

с по-свободно предаване като например „подробен стилистичен 

анализ”, „съсредоточаване в себе си”, „децентрализация на субекта” и 

т.н.  

Въз основа на високата ми оценка за научните качества на 

разглежданата дисертация уверено гласувам за присъждането на Искра 

Христова на образователната и научна степен „доктор” по посочената 

специалност и приканвам уважаемото жури също да подкрепят 

кандидатурата й. 

 


