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Като цяло, имам положително отношение към тази работа. Върху нея 

очевидно е хвърлен много труд, както по отношение на изчитането на 

съответния материал около темата, така и по отношение на 

концептуализацията му. Тезата се доказва постъпателно и целенасочено, 

на професионален (понякога прекалено професионален) език. 

Заключенията, които авторката прави при коментара си на конкретния 

материал, имат склонността да страдат от известна концептуална теснота, 

която се дължи отчасти на безкритично отношение към ползваната 

критична литература, а понякога – на свръхнапрежението, породено в 

процеса на самата концептуализация. На свръхнапрежението изглежда се 

дължат и някои композиционни недостатъци в увода. Но въпреки 

отделните недотам позитивни наличия, работата създава впечатлението, 

че е общо взето изпипана, „добре направена” в рамките на собствената си 

теоретична парадигма, и поради това заслужава да да получи, в крайна 

сметка, положителна оценка. 

Работата се състои от четири глави (една уводна и три същински) и 

заключение. Макар че е най-проблематичната част, защото само 

донякъде отговаря на предназначението си, уводът очертава ясно и 

детайлно теоретичната и методологическа рамка на изследването. В него 

авторката заявява, че основната цел, която си е поставила, е да трасира 

какъв е характерът на субектността в романите „Мисис Далауей”, 

„Орландо” и „Между действията” на Вирджиния Улф, една от най-

емблематичните представителки на европейския литературен 

модернизъм, както и да проследи как еволюира впоследствие тази 



субектност в художествената проза на Анджела Картър – писателка не по-

малко емблематична за литературния постмодернизъм на (общо казано) 

днешното време. От нея са отбрани за целите на работата произведенията 

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

деца. Методологията на изследването, от своя страна, се свежда до 

анализиране и типологизиране на повтарящи се групи от образи. По този 

начин – постулирайки метафориката в художествената литература като 

люлка на субектността – изследването фактически стъпва на 

позитивистка основа и даже добива доста класичен вид, забулен 

единствено, както вече споменах, от специфичната терминология. 

И така, как се развива, според Искра Христова, субектността (или по-

точно, представата за субектността) в полето на литературното време, 

обхващащо представителните заглавия на Улф и Картър? Тука има 

приемственост, едновременно литературна и онтологична. Накратко, 

изводът е, че „Мисис Далауей”, най-ранното произведение на Улф сред 

разглежданите, демонстрира интегрирана и монолитна, но накърнена 

субектност, която предпоставя бъдещото си раздробяване и 

мултиплициране. Субектността е повече психологическа, отколкото 

текстуална, но някак загатва за възможностите си да приеме по-голяма 

текстуализация. По-късните произведения – „Орландо” и „Между 

действията” – вече трасират очертанията на една „множествена 

субектност”, която в същото време е завишено текстуална, трудно 

дефинируема като монолитна извън публичното пространство, което 

писменият текст в естеството си въплъщава. При Анджела Картър 

субектността е на практика двуизмерна, т. е. трудно дефинируема извън 

текстуалните си очертания. В романите й (тези, които са обект на 

изследването) субектността е изначално „множествена”, дистанцирана от 

каквото и да било автопритежание или от съществени претенции за 

такова. 

Всичко това е отразено още в увода (първата глава), което го натоварва с 

твърде голям теоретичен баласт. Но това само по себе си не е голяма беда, 



още повече че донякъде го налага завишеният теоретичен уклон на 

използвания концептуален модел. По-голям проблем е (пак в увода), че 

поради липса на критическа дистанция от използваната библиография, в 

работата на Христова е налице едно постоянно прескачане на темата, а и 

на изводите от нея, от литература към философия и от философия към 

литература. Липсва каквато и да е хигиена на отграничаването им една 

спрямо друга, поради което литературните изводи често пъти имат 

склонността да се набиват в очи като онтологични изводи и обратно. 

Най-типичен пример за това е тенденцията да се представя развитието на 

субектността от романите на Улф към романите на Картър като развитие 

на субектността изобщо в прехода от модерно към постмодерно общество, 

който преход е сам по себе си теоретичен конструкт. Категориите на 

изкуството с лекота биват проектирани върху категориите на обществото 

и живота – най-малкото, разсъждението е построено така, че 

непрекъснато внушава едно подобно тълкувание. За сметка на това, 

остава непроблематизиран самият избор на Вирджиния Улф и Анджела 

Картър като обекти на изследването. Защо точно те? Дали не е защото 

най-точно отговарят на изводите, които биха могли да се очакват 

вследствие налагането на наличния концептуален модел? Не са ли те на 

входа и на изхода на тезата в разсъждението – подбрани, за да потвърдят 

крайните изводи? 

Не казвам всичко това, за да оспоря легитимността на темата и тезата, а 

за да покажа това, което го няма в увода – ограниченията, които правят 

академичното проучване валидно, границите му, всичко онова, което то 

не е. Иначе, уводът внушава уважение с извънредно разграфената си 

тематизираност. Но част от точките и подточките, които той анонсира 

като разработени, възпроизвеждат реторични вариации върху все едно и 

също – основната теза. За сметка на това липсва (освен коментираното 

по-горе) уводна информация за двете писателки и литературния им 

контекст, което би могло както да обогати, така и евентуално да 



релативизира изводите от текстуалния анализ. Липсва още, с една дума, 

така нужният заден план в разгръщането на темата. 

Същинските глави в работата на Христова създават по-малко проблеми, 

поради това, че просто изпълняват зададеното в увода. Те съдържат и 

голяма част от положителното в работата. Глава втора (първа?), която е 

посветена на „Мисис Далауей” на Улф, подлага на подробен анализ групи 

от образи и метафори в текста, откроявайки различни симптоми за 

накърненото наличие на субектността: такива, които изразяват 

„нарушение на целостта” и са свързани с рязане, драскане и разкъсване, 

други, които изразяват „прибиране в себе си”, и още няколко с по-ниска 

потенция за генериране на обобщения. Анализът е прецизен – бих казал 

дори, „невротично прецизен”, сякаш уплашен, че ако излезе дори за 

момент от тематичното си русло, ще се разлее и никога няма да може да 

се върне обратно. Недостатъците и липсите не са присъщи на главата, а са 

резултат от зададеното в увода. 

Трета глава разглежда съответно „Орландо” и „Между действията” на 

Улф. Целта й е да покаже, че промяната в образността от „Мисис 

Далауей” към тях отговаря на хронологичния им ред, а също така и на 

еволюцията на субектността в литературния/буквалния свят. Специално 

при „Орландо” Христова се спира подробно върху образите и метафорите 

за „къща” като стар символ на аза (странно защо не разглежда в тази 

връзка психоаналитичната теория на съвременника на Улф Карл Густав 

Юнг – споменава го само мимоходом, в една бележка под линия) и стига 

до извода, че субектността като единна и цялостна е подложена тук на 

принципно съмнение: „From seeing the house as a massive building raised 

with a single idea in mind, Orlando goes on to seeing it as a phantom and an 

unreal castle, mutable, fleeting, with many windows which acquire a magic 

appearance.” Което в следващите произведения на Улф се засилва 

допълнително. 



Четвърта (трета?) глава се прехвърля на Анджела Картър. Субектността в 

анализираните произведения е проследена с голяма детайлност и е 

дефинирана като „множествена” и „наративна”. Героите на Анджела 

Картър, показва анализът, са някак странно отстранени от вътрешния си 

свят, което е изтълкувано като пример за постулираната „множествена 

субектност”. „Събирането” и „притежанието” при Улф, колкото и да са 

симптоми за една проблематична азовост, тук просто отсъстват. 

Субектността е вече нещо, спрямо което собственическото отношение не е 

изразено, тя е само възможно препятствие за участието в света. 

Трите същински глави до голяма степен „умиват лицето” на 

изследването, генерирайки в рамките поне на литературния материал 

валидност на изводите и обобщенията. Разбира се, върху тях остава да 

тегне разлятата теоретична обхватност, зададена от увода. Но те от своя 

страна демонстрират, че теоретичната парадигма има основание, ако не 

другаде, то при всяко положение в границите на творчеството на 

Вирджиния Улф и Анджела Картър. Ето защо, претегляйки плюсовете и 

минусите на работата на Искра Христова, аз смятам, че тя заслужава една 

противоречива и уклончива, но все пак положителна оценка.  

 

 


