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Научна област: Хуманитарни науки 

Професионално направление: 2.1 Филология (Франкофонски литератури) 

Факултет по класически и нови филологии 

Катедра „Романистика“ 

„Транспозицията на живописта във френскоезичната белгийска 

литература от XIX век“ 

Становище за дисертационния труд на Елена Николаева Динева 

За присъждане на образователна и научна степен „доктор“ 

 

Предложеният на нашето внимание дисертационен труд представлява обзорно 

изследване на връзката между живопистта и френскоезичната белгийска литература от 

XIX в. разглеждана като основополагаща на идентичността на френскоезичната 

литература в Белгия и съществена отправна точка в утвърждаването на белгийската 

литература като автентична и равноправна по отношение на френската литература.  

 

Трудът се състои от увод, три части, заключение, библиография и индекс на картини 

използвани при съпоставителния анализ с общ обем от 197 с. Авторефератът (56 

страници) е добре структуриран, изтъква приносните моменти на изследването и дава 

сведение за публикациите на авторката по темата на дисертацията. Към него е приложен 

и индекс на картините. Дисертационният труд е представен във вид и обем, напълно 

съответстващи на изискванията. 

 

Елена Динева бе редовен докторант под мое научно ръководство. Работата по 

дисертацията премина през различни етапи, колебания, промяна на темата на 

дисертационния труд през месец ноември 2012 г. и това доведе до забавяне на неговото 

депозиране. 

 

Завършеното изследване показва много добро познаване на белгийската литература, към 

която докторантката прояви интерес в рамките на магистърската програма по 

Франкофонски изследвания и първото си изследване в тази посока беше магистърската 

й теза посветена на Роденбах и Мемлинг. През годините тя участва активно в семинари 

и конференции и задълбочи своите познания. Запознаването с доста богат корпус от 

теоретични текстове и литературни произведения изправи Елена Динева на моменти 
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пред затруднението да систематизира прочетенето и да избере най-правилния подход, с 

оглед на целите на своето изследване. Така първоначалният проект да се проследи 

връзката между живопис и литература в исторически аспект от XIX до края на XX в. бе 

променен, с цел да бъде представено едно по-стегнато изследване, което да не 

претендира за изчерпателност, но да се съсредоточи върху ключови автори и творби от 

различни жанрове, сред които се откроиха Шарл дьо Костер, Камий Льомоние, Йожен 

Демолдер, Роденбах, Метрелинк, Верхарн...  

 

Елена Динева изтъква много точно различията в транспозицията на живописта у 

френските писатели като Теофил Готие, който си поставя предимно естетически цели и 

белгийските писатели, за които този подход е в основата на изграждането на тяхната 

литературна идентичност чрез постоянно преосмисляне на миналото. Тази теза се 

разгръща умело и убедително в целия труд.  

 

Първата част разкрива много точно значимостта на литературата за 

консолидиране на нацията и нейното политическо измерение, особеното място на 

кръстопътя на различните културни традиции, ролята на френския език, проблемната 

връзка на белгийските автори с френските писатели и столицата на литературния живот 

– Париж. Докторантката показва как белгийците се стремят да изразят своята 

идентичност на френски език черпейки вдъхновение и от културата на германските 

народи белязана едновременно от жизнерадост и меланхолия.  

В главата посветена на „Митовете и литературната идентичност“ се проследява 

развитието на Хорациевата фраза Ut pictura poesis от трактата „Поетическо изкуство“ 

през ключовата творба на Лесинг „Лаокоон или за границите между живописта и 

поезията“ до създаването на националните митове за „белгийската душа“, за Севера, 

митове създадени от самите белгийци за белгийците, с които се утвърждава усещането 

за принадлежност на единна нация. Този подход позволява на авторката да изведе умело 

необходимостта да се обвърже словото с живопистта. Намирам за много сполучлива 

главата „Въображаемият музей на белгийските автори от XIXв.“, с която завършва 

първата задълбочена теоретична част на изследването. 

 

Втората част изгражда типология на транспозициите на живописта във 

френскоезичната белгийска литература от XIX век., разделени на тематични и 
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естетически. Безспорна е уместността на подобно деление, което е онагледено с 

множество примери, доказващи обвързаността между предпочитаните теми и 

зараждането на нова литературна естетика. През теорията на Ролан Барт за „ефекта на 

реалното“ се проследява тази категория в живописта и литература. Използвани са като 

теоретична рамка и трудовете на Панофски и Даниел Арас. Литературната теория 

позволява на докторантката да проследи развитието на реализма, натурализма и 

символизма като неразривно свързани с живописта и преминаването към литература на 

погледа, която изправя читателя пред ново предизвикателство, превъщайки го в зрител. 

 

Третата част е посветена на стилистичните ефекти и модуси на функциониране на 

транспозициите на живописта в литературния текст. Убедително е изведена идеята за 

смесването на жанровете и предпочитанията към кратката форма. Не дотам обаче е 

убедителна главата за тоталната творба изведена през романтизма и онагледена по оста 

Брьогел – Де Костер. Тя се нуждае от допълнително философско изясняване, каквото е 

по своята същност понятието за „тотална творба“. 

Редом с безспорните качества на изследването на Елена Динева не можем да не 

отбележим и някои негови слабости. Бях препоръчала на авторката да посвети една глава 

на рецепцията на белгийските френскоезични автори в България, която би 

представлявала безспорен приност към бълграското литературознание. Притисната от 

сроковете докторантката не успя на този етап да направи подобно изследване, но би 

могла впоследствие да обогати труда си с подобна глава.   

Бих препоръчала на докторантката да се оттласква от прочетената критика и да 

подхожда по-диалогично и полемично към нея.   

В заключение искам да подчертая, че дисертацията е написана на много добър 

френски език, представлява сериозно, самостоятелно изследване показващо много добро 

познаване на белгийската френскоезична литература от XIXв. и съпътстващата я 

критика.   

Приносният характер на предложената дисертация може да бъде обобщен в три 

основни посоки: 

 Обзорно, оригинално, културологическо и интердисциплинарно изледване на 

съществен проблем, позволяващ да се вникне в изграждането на белгийската 

идентичност. 
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 Задълбочено изследване на интересен и богат корпус от текстове и картини. 

 Създаване на тематична и естетическа типология на транспозициите на 

живописта в литературата. 

 Въз основа на гореизложеното дисртационният труд на Елена Динева отговаря на 

всички изисквания за научен оригинален труд с приносни моменти в значима научна 

област. Предлагам членовете на Научното жури да присъдят на Елена Николаева Динева, 

авторка на дисертационния труд “Транспозицията на живописта във френскоезичната 

белгийска литература от XIX век”, образователната и научна степен степен “Доктор”. 

 

София, 13/01/2016 г. 

Доц.д-р Рени Йотова 


