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Увод 

 

Идеята за дисертационния труд възникна от наблюдението, че в романите „Портретът 

на Дориан Грей“ на Оскар Уайлд и „Портрет на художника като млад“ на Джеймс Джойс 

портретът играе ключова роля, която не е лесно обозрима. В романа на Уайлд понятието се 

отнася преди всичко към конкретна живописна картина, чиито разнородни функции са 

определящи за повествованието. В романа на Джойс портретът придобива изцяло преносно 

значение и актуализира металитературния потенциал на заглавието. Разликите между 

означаемите в двата случая разкриват широкия обсег на означаващото, действайки 

същевременно като сигнал за неговото проблематизиране. Така като изходна хипотеза на 

дисертацията се извежда твърдението, че в литературата на модернизма портретът се отърсва 

от предугадимите си, тривиални значения, за да разгърне богатите си смислови възможности.  

С оглед на по-голямата представителност на анализираните в труда произведения в по-

общия контекст на европейския модернизъм към първоначалните два романа, принадлежащи 

към англоезичната литературна традиция, бе добавена и новелата „Доня Инес (любовна 

история)“ на испанеца Хосе Мартинес Руис, по-известен под псевдонима си „Асорин“. В 

творбата липсва един централен за повествованието портрет, но затова пък присъстват няколко, 

изработени с различни средства – дагеротипия, живопис, скулптура, слово. В разработката се 

таи надеждата, че включването на това относително непопулярно произведение ще бъде 

оправдано с алтернативността на Асориновия поглед към портрета и с предоставената 

възможност за открояване на различията в интерпретациите между избраните две разноезични 

разновидности на европейския модернизъм.  

Дисертационният труд си поставя за цел да изследва портретите в  „Портретът на 

Дориан Грей“ на Оскар Уайлд, „Портрет на художника като млад“ на Джеймс Джойс и „Доня 

Инес (любовна история)“ на Хосе Мартинес Руис „Асорин“: да регистрира различните им 

проявления, да посочи и анализира функциите им, да установи отношенията помежду им и да 

определи проблематиката, която портретите задават. 

Различните разбирания за модернизма в критическата литература налагат някои 

предварителни уговорки.  

Модернизмът обикновено е определян времево като период, чиито по-широки граници 

се разполагат от средата на XIX до средата на XX в., а по-тесните – между 1890 и 1930 г. В 

дисертацията обаче се споделя убеждението, че става въпрос не толкова за времева, колкото за 

мирогледна категория, умонастроение.  

Основна характеристика на това умонастроение е острото усещане за криза в множество 

житейски сфери, породено от съзнанието за неадекватността на утвърдените практики спрямо 

качествено новата ситуация. Все по-бързите темпове на индустриализацията и навлизащите 
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нови технически изобретения се отразяват осезаемо на бита. Възникването и развитието на 

работническите и феминистични движения поставят на дневен ред сериозни обществено-

политически въпроси. В същото време, значимите научни открития през периода, сред които се 

открояват радиоактивността, теорията на относителността на Айнщайн и началата на 

квантовата механика, главоломно преобръщат представите за устройството на материалния 

свят. В областта на човешкото самопознание настъпват сходни преобразования. Теориите на 

Дарвин за еволюцията и за естествения отбор подкопават вярата в божествения произход на 

човека, а антропологическите трудове на Фрейзър дискредитират допълнително 

християнството, сродявайки го с езически практики. Изследванията в областта на психологията 

на Уилям Джеймс, Фройд и Юнг, на свой ред, разкриват човешката природа като 

фундаментално нестройна и неконтролируема. Към всичко това трябва да се добави и 

катастрофалният конфликт на Първата световна война, ненадминат дотогава по мащабност и 

опустошителност. 

Щрихираните по този начин промени са драстични, а Западна Европа не е подготвена за 

тях. Предишният предвидим, подреден и сигурен свят се сгромолясва, за да остави след себе си 

хаос, несигурност и уязвимост. Важно е да се има предвид, че изживяването на кризата е 

индивидуално: всеки сам се сблъсква с новопоявилите се проблеми и сам търси изход от тях. 

Затова и човешкият индивид в своята уникалност придобива нова значимост. 

Безрезултатността на утвърдените практики води до преразглеждане и преосмисляне на 

фундаментите, до шеметно търсене на нови алтернативи. В областта на литературата тези 

процеси се изразяват в отхвърляне на установените традиции – преди всичко на реалистичното 

повествование, в настойчиви призиви за обновление, в разнородни формални експерименти, 

във фокус върху субективността и в засилена авторефлексивност.  

В контекста на изложеното, определението „модернистични“, отнесено към трите 

избрани за анализ произведения, означава, че те са ангажирани с описаната криза на 

модернизма.  

Фактът, че в подбора участва и творба от испански автор, обаче налага допълнителна 

уговорка за испанския модернизъм.  

Испанската литература от края на XIX и първата половина на XX век традиционно се 

разглежда изолирано от общото течение на европейския модернизъм. Причината се дължи на 

тясното обвързване на испанската литература с конкретно събитие от национална величина: 

загубата на последните испански колонии Пуерто Рико, Куба и Филипините през 1898 г. 

Събитието се приема като национална катастрофа и предизвиква широки дискусии, които целят 

да предложат изход от „проблема на Испания“, преосмисляйки испанската национална 

идентичност. Творците взимат активно участие в дискусиите и в действителност серия ключови 

литературни произведения от периода са ангажирани пряко с възникналата 

общественополитическа криза.  
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Вторачеността на испанците в собствените им национални проблеми не означава обаче, 

че те остават незасегнати от общите модернистични умонастроения на Западна Европа, които 

бяха описани. Двете кризисни ситуации влизат в особен синхрон една с друга, при това не само 

заради неизбежните взаимни влияния, а и заради иманентно общото помежду им, което се 

оказва в крайна сметка определящо: както в останалата част на Западна Европа, така и в 

Испания настъпилият обрат прави традиционните подходи нефункционални, предизвиква 

отчаяние и ентусиазъм, подлага на преосмисляне фундаменталните положения в множество 

житейски сфери и подтиква към експериментаторство във формално отношение. В този смисъл 

катастрофата от 1898 г. задава не различна, специфично испанска, насока на литературата в 

Испания, а й придава специфичен национален колорит, без да я отклонява от руслото на 

западноевропейския модернизъм.  

Изложеният възглед за модернизма дава основание на изведената по-рано изходна 

хипотеза на изследването: ако именно през модернизма портретът се проблематизира, то това 

естествено се вписва в по-общите модернистични тенденции на ревизия на понятията и 

пренасочване на вниманието към нови теми, въпроси и идеи. Може да бъде изказано и 

предположението, че нарасналата функционалност конкретно на портрета се дължи на 

модернистичния фокус върху човешката индивидуалност, с която портретът е тясно обвързан. 

С цел да поставят в контекст проблематиката на портрета в литературата на 

модернизма, първите две глави на дисертацията са посветени на автономния живописен 

портрет и на различните видове портрети в литературата. Направените изводи функционират 

като ориентир и допринасят за конкретизирането на обекта на изследването. Те обаче не се 

прилагат автоматично към избраните за анализ произведения, тъй като в труда се отстоява 

разбирането, че художествените творби не могат да бъдат вписвани в предварително зададени 

рамки. В съгласие с това, в останалите три глави на разработката към портрета в романите на 

Уайлд и Джойс и новелата на Асорин е подходено чрез близко четене (close reading) на самите 

литературни текстове. Важно е да се подчертае, че близкото четене не е затворено – в помощ на 

произведенията са привличани и други съчинения на авторите, свързани с проблематиката на 

портрета. 

 

I. Портрет. Културно-исторически бележки 

 Първата глава на дисертацията си поставя за цел да открои неизменните черти на 

портрета и да посочи онези културно-исторически натрупвания, които се оказват важни в 

контекста на модернизма. Тъй като всички трансформации на понятието „портрет“ 

произхождат от буквалното му значение на специфичен жанр в изобразителното изкуство, 

главата се съсредоточва изцяло върху живописния портрет. 
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1. Етимология 

Първият раздел на главата проследява етимологията на думите, означаващи „портрет“, 

на езиците на произведенията, които са обект на изследването, – английски и испански. 

Данните свидетелстват за различни разбирания за портрета, които наблягат върху 

способностите му да оставя следа от изобразения, да го задържа, да показва негови черти; 

представят портрета като определящ се от приликата си с модела или като имитация на модела. 

2. Определение 

Вторият раздел на главата се заема със задачата да предложи определение на портрета. 

Изхождайки от началната формулировка „портретът е произведение на изкуството, което 

изобразява човек”, се прави уточнението, че портретът изобразява конкретно, 

индивидуализирано човешко същество; именно това изобразяване стои в центъра на портрета, 

то е неговата цел.  

Постановката има няколко важни импликации. Първо, необходима предпоставка за 

портрета е разбирането за човека като индивид, подплатено от убеждението, че именно в 

качеството си на индивид човекът е значим и следователно, достоен да бъде изобразяван. На 

второ място, изобразяването на човека като индивид предполага открояване на онези негови 

черти, които го правят уникален, различен от всички останали. От трета страна, поставянето на 

изобразяването на индивида за център и цел на портрета изтласква всички останали 

характеристики на произведението на заден план и ги подчинява. Твърдението има отношение 

както отначало към композирането на портрета, така и впоследствие към възприемането и 

тълкуването му. И в двата случая трябва да се вземат под внимание размерите на картината, 

използваната палитра, пропорцията на изобразеното тяло, позата на изобразения, облеклото, 

прическата, фонът, заглавието и др. Специфичните решения по отношение на изброените 

характеристики следва да се интерпретират като знаци, рефериращи към портретирания 

индивид. 

Първостепенната роля на изобразяването на индивида в портрета рефлектира най-вече 

върху самото него. За да привлича и задържа зрителското внимание към себе си, то трябва да 

отговаря на известни условия. Въз основа на постановките на Нанси в Le regard du portrait1 в 

дисертацията тези условия са определени по следния начин: портретът трябва да излага лицето 

на изобразения индивид и да се организира около погледа му; портретираният не бива да бъде 

гол; той трябва да създава впечатлението за безизразен субект; може да бъде отдаден на 

каквато и да е дейност, която да му е дотолкова присъща, че да не отклонява вниманието от 

собствената му личност. 

Друга отличителна черта на портрета е връзката между изображението и изобразения 

индивид. Тази връзка е основана на приликата, т.е. на наличието на общи качества между 
                                                 
1 Jean-Luc Nancy. Le regard du portrait. Paris, Galilée, 2000. 
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изображението и изобразения. Общите качества трябва да са релевантни за портретирания 

индивид, а критерият за наличието на прилика е разпознаваемостта на индивида. Тук се 

разкрива крайната проблематичност на понятието, защото релевантността на качествата на 

портретирания по необходимост се определя субективно. Всяко индивидуално произнасяне по 

отношение на приликата между даден портрет и изобразения на него човек ще е еднакво 

валидно и ще изразява индивидуалното възприятие за изобразения. Разпознаваемостта, от своя 

страна, дава практически инструментариум за установяването на прилика.  

Необходима предпоставка за всеки въпрос, касаещ  приликата, е контактът и с двата 

обекта на сравнение – портретът и изобразеният на него индивид. 

Изложеното дотук показва, че ключова роля по отношение не само на 

функционирането, а и на самото определяне на портрета като такъв, играе зрителят. Портретът 

трябва да бъде гледан, и то от светска, човешка, земна публика. 

Последното уточнение, което следва да се направи, е че няма ограничения по 

отношение на средствата за изработването на портрета, нито на материалните му носители.  

Горните наблюдения водят до следното определение за портрет: портретът е 

произведение на изкуството, което представлява изображение на човешки индивид, има за свой 

център и цел именно изобразяването на този човешки индивид, изисква прилика с него, гледано 

е от светска публика и може да бъде изработвано с различни средства и на различни 

материални носители.   

3. Две легенди за произхода на портрета 

1) Линии около сянката 

 Произходът на портрета се свързва с древна легенда, която гласи следното: дъщерята на 

грънчаря Бутад била лудо влюбена в млад мъж, който се готвел да замине на дълго 

пътешествие. Тя очертала профила на лицето му, хвърлен на стената от светлината на лампата, 

създавайки по този начин първия портрет и първото произведение на живописта. 

 Историята е забележителна в много отношения. Най-напред тя позиционира портрета в 

самото зараждане на живописта, с което му придава висок статут. На второ място, тя прокарва 

връзка между сянката и портрета, а тази връзка ще присъства неизменно в историята на 

живописния жанр. Заслужава отбелязване и фактът, че очертаването на сянката на 

портретирания може да се тълкува като определяне и затваряне, улавяне на неговата същност. 

Легендата полага любовта и предстоящото заминаване на любимия мъж като първопричина за 

портрета: портретът възниква като компенсация за липсата на любимия човек, като своеобразен 

негов заместник в негово отсъствие. 
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2) Образи в паметта 

 Още една древна легенда хвърля светлина върху схващанията за портрета. Историята е 

следната: на вечеря в къщата на тесалийския благородник Скопас поетът Симонид от Кеос бил 

извикан навън; когато излязъл, таванът на помещението, където се провеждал пирът, се срутил 

и причинил смъртта на Скопас и сътрапезниците му; приятелите им поискали да ги погребат, 

но не могли да ги разпознаят, понеже телата им били обезобразени; на помощ дошъл Симонид, 

който помнел кой на кое място седял, и така мъртъвците били идентифицирани. 

В случая понятието портрет има преносно значение – това са „мисловните образи“ в 

паметта на Симонид, благодарение на които сътрапезниците биват разпознати. Така легендата 

откроява една от основните функции на портрета: да идентифицира портретирания. Прави 

впечатление, че и тук портретът се появява в обстоятелства, породени пряко от отсъствието – в 

случая дори смъртта – на портретирания; мъртвите портретирани продължават да живеят чрез 

портретите си, осигурявайки си по този начин своеобразно безсмъртие. Фактът, че мисловните 

образи на сътрапезниците се пазят не другаде, а в паметта на Симонид, насочва вниманието 

към възпоменателната им функция: портретът напомня за живота на портретирания след 

неговата смърт. 

4. Исторически бележки, конвенции, практики 

 Четвъртият раздел на първа глава се спира на един ключов момент от историята на 

портрета – възникването му, както и на някои по-важни, трайно наложили се конвенции и 

практики в портретирането.   

В изследването си Éloge de l'individu. Essai sur la peinture flamande de la Renaissance 

Цветан Тодоров обръща внимание на появата на портрета в европейската живопис. Наложеният 

с обявяването на християнството за официална религия в Римската империя светоглед, че 

плътта се подчинява на духа, е противник на изображенията. Едва през XIV и XV в. 

благодарение на сериозни трансформации в мисловните нагласи в Западна Европа се възвръща 

достойнството на видимото и значимостта на всяко отделно човешко същество. Индивидът в 

изображението вече може да се появи и той се появява първо в илюстрирането на ръкописи. 

Илюстраторите започват да описват онова, което виждат: конкретните обстоятелства, 

индивидуалните черти, белезите на времето. Няколко фламандски художници, най-вече Робер 

Кампен и Ян ван Ейк, прилагат откритията на илюстраторите в областта на живописта и ги 

систематизират. От средата на XV в., заключава Тодоров, „движението е всеобщо и 

необратимо: индивидуалният свят и най-вече човешките индивиди масирано навлизат в 

картините“2.  

                                                 
2 Цветан Тодоров. „Изобразяване на индивида в живописта” във Фокрул, Бернар, Робер Льогро и Тодоров, 
Цветан. Зараждането на индивида в изкуството. С., Кралица Маб, 2006, с. 20. В статията Тодоров резюмира 
книгата си Éloge de l'individu. Essai sur la peinture flamande de la Renaissance.  
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Посочените начални характеристики на портрета – конкретиката, положеността във 

времето и пространството – остават отличителни за жанра в по-нататъшното му развитие. 

Конвенциите и практиките в портретирането се свеждат до следното: портретите се 

създават в резултат от срещи между художника и модела; те са продукт на композиция; 

резултат са от договорка между художника и поръчителя, който, съучаствайки по този начин в 

произведението, става фактически негов съавтор.  

5. Функции на портрета 

Функциите на портрета са предопределени от множеството му физически форми и 

размери.  

Преди всичко като произведение на изкуството портретът има естетическа функция. Тя 

се изразява в това, че той е ценен сам по себе си, в собствената си уникалност. Като 

естетически обект портретът не препраща към нищо вън от себе си, т.е. нехае за отнесеността 

си към каквото и да било, включително към портретирания.  

Естетическата функция твърде рядко е самостоятелна. Съзерцаването на портрет 

обикновено предизвиква въпроса: „кой е това?“, а съждението „това е хубав портрет“ означава 

едновременно „това е добре изработен портрет“ и „това е наистина моделът“. Портретът винаги 

стои в пресечната точка между изкуство и неизкуство. Като обект на изкуството той се 

разглежда предимно в художествените музеи и галерии. От принадлежността му към 

неизкуството произтичат останалите му, неестетически, функции. А те са свързани най-общо с 

идентичността на портретирания.  

На установяването на тази идентичност, възможно чрез разпознаване, разчита най-вече 

документалната функция на портрета. Разпознаването е необходимо и за други функции на 

портрета, в които обаче на преден план излиза способността на изображението да напомня за 

живота, качествата и делата на изобразения. Предполага се отсъствието или дори смъртта на 

портретирания, а функцията на портрета може да се определи най-общо като заместваща и – в 

зависимост от конкретните случаи – обезсмъртяваща, възпоменателна, прославяща, 

пропагандна, фетишистка и др.  

Портретът има функцията и да конструира идентичността на изобразения. Тази функция 

важи най-вече за случаите, при които портретираният е непознат за зрителя.  

В качеството си на нечие произведение портретът е знаков и за сътворилия го, за 

художника. В по-малка степен той определя и зрителите си, почитателите си, противниците си.  

Като част от интериора портретът се включва в проекта на притежателя си да 

конструира собствената си идентичност и може да служи като маркер за родова 

принадлежност, социален статус, икономически просперитет, вкус и др.  

Отново от кореспонденцията на портрета с изобразения, но вече в друг режим на 

съотнасяне, произтича функцията на изображението, да „разкрива и подчертава 
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репрезентативната природа на самия субект“3. Портретът пренася собствената си 

свръхреференциалност и композираност върху модела си, а оттам и върху човешките индивиди 

изобщо, и тласка към възприемането им в модуса на художествените произведения. По този 

начин портретът разкрива собствения си автореференциален потенциал, естеството си на mise 

en abîme.  

6. Проблематика 

Портретът се занимава с индивидуалността като категория, с различното съдържание, 

което се влага в нея в зависимост от конкретните културни, социални и исторически условия и 

личните възгледи на творците. Централен въпрос за портрета по отношение на 

индивидуалността е дали, доколко и как тя е податлива на визуално изобразяване, като тук се 

включва и подвъпросът за връзката между видимата човешка външност и душевността. 

Свързан с разбирането за идентичност е и проблемът за отношението между ситуационността 

на изображението, положеността му в определен момент и на определено място, от една страна, 

и личността на портретирания, от друга. 

От своя страна, фактът, че портретът изобразява конкретен индивид, обуславя най-вече 

питането „кой е той?“, т.е. портретът се занимава и с идентичността на изобразения. 

Предпоставени от тази идентичност са въпросите за предназначението на портрета, функциите 

му, предизвиквания от него ефект и др. 

Важна част от проблематиката на портрета са и метаестетическите търсения, с които 

той се ангажира. Като произведение на изкуството той насочва интереса към собственото си 

естество, към композирането, създаването, възприемането и тълкуването си. А бидейки на 

пресечната точка между изкуство и неизкуство, предлага интересни казуси, полемизира 

границите и преосмисля  наличните понятия. 

 

II. Портретът в литературата. Видове 

 „Портрет в литературата” може да бъде наречено както живописно (или по-общо 

визуално), така и словесно изображение в литературното произведение. На свой ред 

живописните изображения могат да бъдат физически инкорпорирани в произведението под 

формата на илюстрации или снимки, или словесно описани. Втора глава на дисертацията 

разглежда посочените видове портрети в литературата, наблягайки върху разликите между тях 

и живописния портрет. Целта й е да очертае и разграфи най-общо територията на портрета в 

литературата, за да може да положи обекта на изследването в нея. 

  

                                                 
3  Клео Протохристова. „Портретите на Анна Каренина и портретът на Дориан Грей (място в интериора, 
екфрастична ефективност и смислопораждане)“ в Интериорът във фолклора,  литературата, изкуството. УИ 
„Епископ Константин Преславски“, 2007, с. 11.  
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1. Живописният портрет, физически инкорпориран в литературното 

произведение 

Най-буквалното значение на словосъчетанието „портретът в литературата“ се отнася 

към живописни портрети, физически инкорпорирани в литературни произведения. То обхваща 

всички поместени в тялото на литературното произведение живописни портрети, каквито са 

портретите на автора, портретите на героите, и портретите, изпълняващи определена роля в 

сюжета на творбата.  

При инкорпорирането си в литературното произведение живописният портрет приема 

физическите характеристики на текста, поради което се лишава от собствената си независима 

предметност и от произтичащите от нея функции.  

Измежду всички живописни портрети, инкорпорирани в литературното произведение, 

най-интересни са портретите на литературни герои. При тях моделът е фикционален индивид, 

т.е. изисква се прилика между съществуващо във фикцията лице и реалното му живописно 

изображение. Основавайки се единствено на изображението на героя, дадено в творбата – т.е. 

на литературния портрет на героя, – художникът рисува живописния. Аналогично читателят, 

основавайки се единствено на литературния портрет на героя, може да се произнася по 

отношение на приликата на живописния. Важна импликация на тази постановка е, че за да 

съществува състоятелен живописния портрет на героя, литературното произведение трябва да 

съдържа негов литературен аналог. 

Фикционалността на модела при портрета на литературен герой рефлектира и върху 

функциите на изображението. Портретът е възпрепятстван да изпълнява онези функции, които 

изискват двата члена на корелацията – моделът и изображението – да обитават обща 

подвселена на реалност (по Алфред Шютц). 

Като произведение на изкуството портретът на литературен герой има естетическа 

функция. От гледна точка на кореспонденцията си с фикционалния персонаж функциите му са 

също естетически, тъй като става въпрос за корелация, която излиза извън границите на 

живописта, но не и на изкуството изобщо.  

С оглед на литературната фикция индивидуалността на изобразения персонаж излиза на 

преден план и така в рамките на естетическите си функции портретът на литературен герой има 

основно заместваща роля: той напомня на читателите за описаните в литературното 

произведение приключения, възгледи и характер на персонажа. Същевременно участва и в 

конструирането на идентичността му.  

Изложените наблюдения предопределят и проблематиката на разгледания вид портрет в 

литературата, в центъра на която стои отношението между живописния портрет и 

литературното произведение. 

 

 13 



2. Литературният портрет 

Жанрът на портрета лесно може да бъде транспониран интерсемиотично (по Якобсон) 

от живописта в литературата. Така живописният портрет ще се превърне в литературен, а 

словосъчетанието „портретът в литературата“ ще означава литературен портрет в литературата. 

Тъй като „спецификата и уникалността на визуалния външен вид се изплъзват на 

езика“4, при преноса литературата обичайно отклонява вниманието от визуалния външен вид 

на героя, за да го насочи към характера му. Преплитайки се с физическите черти, характерът 

неизбежно става централен за литературния портрет. 

От описанието на темперамента обаче литературата с охота преминава към описание на 

постъпките на героя, на неговата реч, отношения, минали преживявания, с една дума, на 

живота му изобщо.  

Изложените наблюдения показват, че съществуват две значения на понятието 

„литературен портрет“, които е редно да бъдат разграничавани. В съответствие с разликата, 

която постановява Женет между описание и повествование5, те могат да бъдат наречени 

описателен и повествователен литературен портрет.  

Описателният литературен портрет обхваща всички характеристики на изобразения 

индивид, които се приемат като устойчиви за дълъг период от време, т.е. като статични – 

външен вид, професия, семейно положение, социален статут, характер, възгледи, интереси, 

вкусове, навици и др. Повествователният литературен портрет обхваща всички характеристики 

на изобразения индивид, които се променят осезаемо във времето, т.е. които са динамични – 

реч, действия, мисли, чувства и др.  

Спецификата на двете разновидности на литературния портрет определя и 

позиционирането им в жанровата система. Описателният литературен портрет не предполага 

сам по себе си да е прицел на внимание, поради което заема сравнително скромен обем и често 

е част от по-голяма белетристична творба. За повествователния литературен портрет с пълна 

сила важи обратното – той е сам по себе си прицел на внимание, заема значителен обем и 

съществува автономно. Повествователният литературен портрет е повествование, центрирано 

около изобразяването на човешки индивид и проследяващо неговите преживявания; такива са 

романизираната биография, романът-дневник, някои образци на приключенския роман, 

пикареската, психологическия роман, образователният роман и др.  

Двете разновидности на литературния портрет често работят съвместно. Изобразявайки 

устойчиви характеристики, описателният литературен портрет се полага като фиксирана точка, 

която изобразява героя на някакъв етап от живота му. Развитието на героя, представено от 

повествователния литературен портрет, непрекъснато се съотнася и съизмерва спрямо тези – 

                                                 
4 Wendy Steiner. “The Semiotics of a Genre: Portraiture in Literature and Painting”, Semiotica, 21: 1/2, 1977, p. 
111-119, p. 114.   
5  Вж. Жерар Женет. „Граници на повествованието” във Фигури. С., Фигура, 2001, с. 160. 
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една или повече – фиксирани точки. 

Съществуват литературни портрети както на действително съществували лица – такива 

са романизираните биографии, – така и на фикционални герои. Подобно на автономния 

живописен портрет романизираната биография стои в пресечната точка между изкуство и 

неизкуство. Това споделено междинно положение обяснява и почти пълното припокриване на 

функциите на двата вида портрети.  

При литературния портрет на фикционален герой изображение и модел неминуемо 

съвпадат. Определящото за живописния портрет изискване за прилика с модела тук се 

обезсмисля. За сметка на това от литературния портрет на фикционален герой се очаква 

последователност, състоятелност, съответствие сам със себе си. 

 Като произведение на изкуството литературният портрет на фикционален герой има 

естетическа функция. Липсата на конститутивна зависимост между него и външната реалност 

го причислява изцяло към изкуството. Литературният портрет на фикционален герой не може 

да изпълнява онези функции, които биха произтекли от връзката му с модела, каквито са 

заместващата във всичките й разновидности и функцията му да подчертава репрезентативната 

природа на субекта. Литературният портрет на фикционален герой – и в това е най-голямата му 

сила – конструира идентичността на героя. 

Проблематиката на литературния портрет е в областта на наратологията и на теорията 

на фикцията. 

3. Живописният портрет, представен словесно в литературното произведение 

Словесното представяне на портрета е частен случай на екфрасиса, „словесното 

изобразяване на визуално изображение“6. Екфрасисът се характеризира с голям 

метаестетически потенциал. Присъствието на едно произведение на изкуството в друго е вид 

mise en abîme, то проблематизира изкуството и отношенията му с действителността, акцентира 

върху понякога пренебрегваната художествена природа на рамкиращата творба и размива 

границите между изкуство и действителност вътре във и извън нея. Едновременно с това, 

включването на едно художествено произведение в друго прокарва аналогия между тях и на 

нивото на сюжет, проблематика, идейни послания и настоява двете да бъдат разглеждани в 

съпоставка. Интерпретацията на рамкиращото произведение зависи от връзката му с 

рамкираното, а рамкираното функционира като огледално съответствие, вариация или 

контрапункт на рамкиращото. 

Екфрасисът е специфичен вид mise en abîme, тъй като съчетава две изкуства. Бидейки 

словесно изобразяване на визуално изображение, той насочва вниманието към изкуството на 

репрезентацията изобщо и към отношението му с действителността, подчертава 

художествената природа на литературата и подкопава строгото разделение между изкуство и 
                                                 
6 Heffernan, James, A. W. Museum of words: the poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery. UCP, 1993, p. 3.  
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действителност. Екфрасисът успоредява рамкиращото литературно произведение с 

рамкираното визуално, а тъй като става въпрос за различни репрезентативни изкуства, този 

паралелизъм се превръща в съревнование.  

Някои от централните въпроси на екфрасиса – репрезентацията, напреженията между 

изкуство и действителност, автореференциалността – са основни и за проблематиката на 

автономния живописен портрет (вж. I.6.). Специфичното, което прибавя портретът, е акцентът 

върху конкретен вид репрезентация – на човешкия индивид. Бидейки сам изображение на 

човешки индивид, изобразеният в литературното произведение портрет изостря сетивата за 

всички останали подобни изображения в литературното произведение. Те образуват мрежа, в 

която сравнението между отделните членове придобива характера на съревнование. Така 

портретният екфрасис разширява и неимоверно усложнява зададените поотделно от портрета и 

екфрасиса фокуси на интерес.  

Изобразеният в литературно произведение визуален портрет е най-често изображение 

на фикционален герой. Дори в случаите обаче, в които не е, той се оказва обвързан с някои от 

персонажите по начин, сходен с отношенията модел-портрет.  

За героите изобразеният в литературното произведение портрет е автономен живописен 

портрет и притежава всички функции, описани в I.5. За читателите централни са свързаните с 

екфрасиса метаестетически функции на портрета; функциите му на автономен живописен 

портрет също са валидни, но през ограничаващата, силно скептична призма на 

опосредстващата репрезентация. 

Това двойно битие на портрета – като автономна живописна творба във фикционалния 

свят на произведението, което го изобразява, и като словесно превъплъщение извън него – 

предпоставя богатата му проблематика, свързана най-общо с човешката индивидуалност, 

различните естетически решения за изобразяването й и метаестетическите въпроси, които те 

пораждат.  

* * * 
 

Направеният обзор на видовете портрети в литературата спомага за конкретизирането 

на обекта на изследването. Живописните портрети, инкорпорирани в литературните 

произведения, остават извън обсега на дисертацията. Трудът се фокусира върху другите два 

вида портрети в романите на Уайлд и Джойс и новелата на Асорин. Същевременно 

изследването остава отворено и към други, некоментирани до момента портрети в 

литературата, които избраните за анализ произведения предложат. 
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III. „Портретът на Дориан Грей“ (1891) на Оскар Уайлд 

1. Мистър У. Х. като предшественик на Дориан Грей 

Първият раздел на трета глава представлява анализ на новелата „Портретът на мистър 

У. Х.“ на Оскар Уайлд в светлината на по-късния му роман „Портретът на Дориан Грей“. 

Съпоставителният прочит е провокиран от тематичната и времева близост между двете 

произведения. 

Портретът от заглавието на новелата се отнася на първо място до живописна картина, 

нарисувана без модел по поръчка на героя Сирил Греъм, който я представя като документ за 

реалността на младия актьор Уили Хюз, предполагаем вдъхновител на Шекспировите сонети. 

Документът обаче се оказва  фалшив, поради което и неспособен да изпълнява отредената му 

задача. Именно невъзможността на портрета да свидетелства за изобразения го превръща в 

документ, но вече не за съществуването, а за несъществуването на модела. Това видоизменение 

на документалната функция на портрета носи след себе си важни последици: за сметка на 

липсващата връзка с изобразения, Уайлд акцентира върху изкуствената природа на портрета, 

като тук „изкуствена“ означава както „художествена“, така и „неестествена, конвенционалена“. 

Трактовката посява сериозни съмнения относно документалната функция на портрета 

изобщо, а оттам и на всички останали негови функции, свързани с идентичността на 

портретирания.  

Наред с това, поставянето на истинността на теорията за мистър У. Х., представляваща 

и негов литературен портрет, в зависимост от тази на живописния портрет е синекдотично 

равнозначно на отреждането на по-високо стъпало на живописта спрямо литературата в 

йерархията на истинността. Съгласно естетическите разбирания на Уайлд обаче не истината, а 

лъжата е ценност. Така, в естетическата йерархия на автора позициите се преобръщат и 

литературата застава по-високо от по-директно свързаната с истината живопис.  

В „Портретът на мистър У. Х.“ важна роля играят и сонетите на Шекспир. Персонажите 

на Уайлд са убедени, че зад героя от стихотворенията на английския бард стои реално 

съществувало лице, било то актьорът Уили Хюз или някой друг. В контекста на цялата новела 

това четене на сонетите е съизмеримо с вярата в реално съществуващ модел на фалшивия 

портрет на мистър У. Х. Портретът няма модел, а героят от сонетите, подсказва Уайлд, няма 

действителен аналог. Защото и в двата случая става дума за произведения на изкуството, чието 

същинско предназначение е лъжата.  

Изкуството е независимо от живота. Този основен постулат в естетиката на ирландския 

писател означава едновременно, че изкуството не е подражание и че изкуството не бива да ни 

засяга. Героите в новелата се проявяват като лоши читатели и зрители, тъй като извършват и 

двата вида грешки: приемат за даденост връзката с действителността на сонетите и живописния 

портрет и попадат под въздействието на картината и теорията за Уили Хюз до такава степен, че 
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двама от тях се самоубиват. 

Направените дотук наблюдения върху „Портретът на мистър У. Х.“ откриват интересна 

перспектива към „Портретът на Дориан Грей“. В романа не се проблематизира документалната 

функция на портрета, но въпросът за истинността, за кореспонденцията на портрета с 

действителността, отново е централен. Също като в новелата и в романа въздействието на 

портрета не е безобидно; проблемът за интерпретирането на художествените творби изобщо, 

наред с обратната страна, интерпретирането на живота, е основен и в „Портретът на Дориан 

Грей“. 

 Съпоставката между двете произведения на Уайлд, носещи заглавия на портрети, може 

да се продължи и на сюжетно ниво.  

Новелата „Портретът на мистър У. Х.“ представя няколко свързани помежду си и 

разказани една в друга, в структура mise en abîme, истории. В центъра на всяка от тези истории 

стои по един индивид, т.е. става дума за словесни повествователни портрети. Това са: 1) 

историята на предполагаемия актьор и вдъхновител на Шекспировите сонети Уили Хюз; 2) 

историята на автора на теорията за Уили Хюз, Сирил Греъм; 3) историята на събеседника на 

разказвача, Ърскин; 4) историята на самия разказвач. Всяка от тях, от своя страна, има 

отношение и към историята, към словесния повествователен портрет, на Дориан Грей. 

При все сходствата, които могат да се открият между Уили Хюз и Дориан Грей, 

сравнението между двамата откроява една съществената разлика: докато животът на Уили Хюз 

оставя изцяло благотворна следа, от момента, в който вижда портрета си, Дориан Грей се 

отдава с все по-голямо безгрижие на всевъзможни пороци, причинява смъртта на трима души и 

сам завършва живота си със самоубийство. Разликата се дължи на различното отношение на 

двамата герои към портретите им. По явна аналогия с Нарцис Дориан Грей вижда отражението 

на собствената си красота в живописния си портрет, осъзнава я, влюбва се в нея, сключва 

фаустовски договор, за да я запази; впуска се в порочен живот и накрая по нарцисовски се 

самоубива. В неговата история Нарцис е необходим за Фауст. В историята на Уили Хюз обаче 

няма никакви податки юношата с неувяхващата красота да е имал драматични преживявания 

със собствения си образ. Невидял и непознал образа си, Уили Хюз няма как да следва стъпките 

на Дориан Грей.  

Приликата между Дориан Грей и Сирил Греъм е поразителна. И двамата са женствено 

красиви и капризни, и двамата са дендита, и двамата оказват едно и също магнетично 

въздействие върху по-възрастни от тях мъже, и двамата се самоубиват. Ключов момент от 

живота на Сирил е измислянето на теорията за Уили Хюз. Прави впечатление, че възрастта, 

външният вид и професията на съществуващия само в хипотезата на Сирил Уили напълно 

съвпадат с тези на самия Сирил – двамата дори играят едни и същи театрални роли. В съгласие 

с многократно заявяваната теза на Уайлд, че „[И]зкуството (...) никога не ни показва видимия 

 18 



свят. Единствено разкрива пред нас собствената ни душа“7, интерпретацията на Сирил Греъм 

на Шекспировите сонети показва самия него, собствената му душа.  Женствено красивият Уили 

Хюз, вдъхновил не кого да е, а Шекспир, е душата, отражението на Сирил Греъм с целия 

възможен нарцисизъм, който предполага тази постановка. 

Подобна, макар и в не толкова крайна степен, е и връзката между художника и творбата 

в „Портретът на Дориан Грей“. Убедеността на Базил Холуърд, че в портрета на Дориан той е 

показал „тайната на собствената си душа”8, до голяма степен предопределя отношението му 

към картината.  

По линия на съпоставянето с историята на Дориан Грей фактът, че Сирил Греъм 

поръчва фалшивия портрет и представя картината за истинска, маркира сключването на 

фаустовския договор. Логично следват животът в лъжа и самоубийството. Така бидейки 

Нарцис и Фауст, Сирил Греъм минава последователно през всички етапи от живота на Дориан 

Грей. 

Историите на разказвача и Ърскин са по-малко интересни от разгледаните дотук. Вярата 

на двамата герои в теорията за Уили Хюз се задейства аналогично на механизма, по който 

авторът й я създава: тя е израз на нарцистичния им стремеж да се приобщят към Сирил и Уили 

Хюз. Само че стремежът на разказвача се оказва твърде нетраен, а Ърскин – твърде далеч от 

модела. Затова и вярата на първия се изпарява бързо, а имитативното мнимо самоубийство на 

втория се превръща в гротеска. 

2. Портретът на Дориан Грей 

Понятието „портрет“ се появява още в заглавието на романа – The Picture of Dorian 

Gray, полагайки се чрез този жест като „главното“ на произведението. Насловът има поне два 

недвусмислени референта: живописният портрет, който Базил Холуърд прави на Дориан Грей, 

и самата литературна творба. „Портретът на Дориан Грей“ може да се определи, следователно, 

като словесен повествователен портрет на Дориан Грей, в който главното е портретът. 

Измежду всички портрети в романа със статута на емблема се окичва най-буквалният, 

живописният портрет на главния герой. Той стои в центъра на романа, отключва 

проблематиката на портретността, откроява останалите портрети и съпоставяйки ги едни с 

други и със себе си, разкрива както тяхното, така и своето пълно значение. Поради тази 

причина именно той е избран за подстъп към произведението на Уайлд. 

От началото до края на романа картината влиза в досег само с неколцина герои: Базил 

Холуърд, лорд Хенри Уотън, самия Дориан Грей и слугите. Освен фикционалните герои с 

портрета, макар и не пряко, контактуват и читателите. За по-голяма яснота ще бъде 

анализирано значението му поотделно за всеки от изброените с изключение на слугите, чийто 
                                                 
7 Оскар Уайлд. Портретът на мистър У. Х. в Оскар Уайлд. Критикът като художник. Варна, Георги 
Бакалов, 1982, с. 245-313 (Превод от английски Ангел Герасимов и Герасим Величков), с. 302.  
8 Оскар Уайлд. Портретът на Дориан Грей. Кибеа, 1998 (Превод Красимира Тодорова), с. 14.  

 19 



досег с картината е пренебрежим. 

1) Живописният портрет на Дориан Грей и Базил Холуърд 

Базил Холуърд е авторът на живописния портрет на Дориан Грей. Успехът на 

произведението сред първите му зрители – лорд Хенри и Дориан – говори за голямото 

майсторство на художника. Самият той обаче още по време на работата си върху картината 

заявява твърдото си нежелание да я излага, породено от страха, че в нея е разкрил безумното си 

обожание на модела. Художникът обвързва картината с отношението си към модела, и то до 

такава степен, че жертва собствено художественото й предназначение – участието й в изложби.  

Може да се допусне, че Базил Холуърд отнема художествената природа на портрета 

съзнателно, тъй като сам той отстоява схващането, че художествените произведения трябва да 

бъдат независими от личния живот на художника. Може би именно заради този вътрешен 

конфликт, заради съзнанието, че е създал портрет, който не се вписва напълно в собствените му 

представи за творба на изкуството, отношението му към картината търпи изменения: ако още 

преди да я завърши, той я приема като свидетелство за необикновеното си преклонение, за 

момент във II глава тя става „само платно и боя“9, а малко по-късно е идентифицирана с 

модела. Започнала като  на шега, линията на идентификация бързо се стабилизира, като дори 

във възникналото разграничение между живия и изобразения младеж за художника 

„истинският Дориан“ се оказва картината. 

От гледна точка на отношението на Базил Холуърд към портрета възгледът, че творбата 

е истинският Дориан, е равнозначен на този, че тя разкрива тайната му, защото и двата се 

основават на връзката на портрета с изобразения, загърбвайки по този начин естетическите му 

достойнства. Въпреки че за момент в IX глава художникът поставя на преден план именно 

художествените качества на портрета, като цяло той безусловно вярва, че портретът изобразява 

истината – било истината за собственото му отношение към Дориан, било истината за Дориан. 

Кулминацията на тази вяра настъпва в XIII глава, когато Холуърд, разтревожен от чутото за 

покварения живот на приятеля си, намира истината в портрета. Противопоставянето в случая е 

между физическия облик на Дориан (т.е. телесния му портрет) и слуховете за поведението му 

(т.е. словесния му портрет, изобразен от обществото).  

Тоталното отъждествяване на портрета с истината в очите на твореца не само изтиква 

произведението вън от територията на естетиката, а и го натоварва с етически функции, като го 

превръща в ни повече, ни по-малко от знак на Божието възмездие за идолопоклонството на 

артиста. В контекста на проследеното отношение на художника към портрета интерпретацията 

на картината като възмездие може да има и друг смисъл – противното лице на платното може 

да наказва не прекомерната страст на твореца към модела, а прекомерно малката му страст към 

изкуството само по себе си, лесното отстъпление от естетическите му принципи. 
                                                 
9 ПДГ, с. 41. 
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Разграничението, което Базил Холуърд прави между живия и „истинския” Дориан, има 

и други импликации, които заслужават интерес. Прилагането на епитета „истински“ към 

изобразения на портрета младеж означава, от една страна, че за художника истинският Дориан 

е такъв, какъвто той го е видял и нарисувал в определен отрязък от време, и от друга, че той е 

фиксиран върху платното и, следователно, непроменлив. Този е мисловният образ на Базил 

Холуърд за Дориан Грей. До предсмъртните си часове художникът ревниво го пази и оказва 

съпротива всеки път, когато той бива застрашен.  

Мисловният образ на Базил Холуърд за Дориан Грей се оказва неверен. Провалът е 

неизбежен дори ако се има предвид само, че става въпрос за статичен мисловен образ, който 

трябва да кореспондира на динамично развиващ се във времето човешки индивид. В този 

смисъл живописният портрет на героя представя истината за него не само и не толкова защото 

показва моралното му падение, а защото се променя, и променяйки се, съответства на хода на 

живота му. Така, настъпилата ужасна промяна на платното може да се тълкува като наказание и 

за упорития отказ на Базил да прозре и приеме динамиката на човешката природа.  

Наред с вече казаното романът в нито един момент не изпуска от поглед първоначално 

зададения характер на връзката на артиста с портрета – артистът е автор на портрета и от тази 

гледна точка, трансформиращата се извън контрола му картина обозначава пълната 

автономност на създаденото произведение от създателя си. 

2) Живописният портрет на Дориан Грей и лорд Хенри Уотън 

Лорд Хенри Уотън е зрител на картината, при това привилегирован, тъй като има 

възможността да я гледа още преди да е завършена. Портретът предизвиква възторжените му 

коментари на истински любител на изкуството, както и препоръката му художникът да изложи 

творбата си в галерия Гроувнър. Той е герой, който оценява естетическите качества на 

живописното произведение. 

Наред с това обаче лорд Хенри използва портрета като източник на информация за 

изобразения непознат и в резултат успява дръзко да го окачестви като безмозъчен красавец. За 

него красотата не допуска нищо извън себе си, а единственото й предназначение е чисто 

декоративно – на нея трябва да й се любуват. Така изложеният възглед е очевидно по-адекватен 

спрямо художествено произведение, отколкото спрямо човешки индивид. И в действителност 

схващането на лорд Хенри представлява пренос на отношението му към изкуството към 

изобразения индивид, на отношението му към портрета към портретирания.  

Екстравагантният аристократ прокарва нов вид прилика между изображението и 

изобразения, този път в обратна посока: ако определящата за портрета прилика означава в 

изображението да са налични качества, които притежава сам по себе си изобразеният индивид, 

за Уайлдовия герой в изобразения индивид са налични качества, които притежава само по себе 

си изображението, т.е. чисто естетически. Важно следствие от тази постановка е 
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преобръщането на отношенията модел – изображение; за лорд Хенри картината е моделът, а 

портретираният – изображението. Като изображение портретираният трябва да бъде гледан и – 

ако бъде позволен хиазмът – трябва да бъде гледан като изображение.  

За Хенри Уотън възприемането на портретирания като изображение означава 

отхвърлянето на интерпретацията за сметка на чисто естетическите качества на портрета – 

красотата и статичността. Отнасяйки този възглед към портретирания, може да се заключи, че 

единственото, което той трябва да извършва, е да стои неподвижен и да изглежда добре. 

Отъждествяването на Дориан с Нарцис прибавя към вече споменатите характеристики и 

себелюбието. 

Видът на младежа потвърждава мисловния образ, който лордът си е конструирал за него 

въз основа на картината. Наред с красотата обаче ексцентричният аристократ забелязва и 

невинността на Дориан Грей и разбира тази невинност негативно, като не-поквареност, не-

опетненост, като бял лист, който съдържа в себе си възможността да бъде запълнен. Именно с 

тази задача – със запълването на неопетнения бял лист, с (до)рисуването на Дориан – се заема 

той, като чрез славословията си за егоизма директно участва в довършването на живописния му 

портрет. 

Картината обаче не е единственият портрет на Дориан Грей, който лордът създава. 

Същинското му произведение е живата личност на младежа, при създаването на която 

творческият процес протича под формата на образователен – Хенри Уотън учи Дориан как да 

живее, а Дориан откликва като прилежен ученик. 

Отношението на учителя към ученика представлява нагледно осъществяване на вече 

представените тези. Възприемайки младежа като портрет, Хенри Уотън се заема да го 

наблюдава. Дориан от своя страна трябва да бъде достоен за наблюдаване: той получава съвети 

да се грижи за красотата си и да бъде статичен като картина, т.е. да не взима ангажирано 

отношение към живота, а да го съзерцава равнодушно; последен щрих от моделирането му е 

препоръката да бъде крайно егоцентричен, самодостатъчен, любовно вторачил се сам в себе си 

Нарцис. 

По всичко личи, че образователният – и същевременно творчески – процес протича 

безпроблемно, вървейки към желаната от учителя цел. Сам лордът наблюдава развитието на 

ученика си, регистрирайки със задоволство ефекта на въздействието си. След убийството на 

художника обаче Дориан Грей отказва да разкаже на Уотън за стореното. От този момент 

нататък между онова, което той върши, и онова, което лорд Хенри знае, зейва нарастваща 

пукнатина, чийто чудовищен апогей маркира репликата на Уотън: „Ти не си способен да 

извършиш убийство, Дориан“10. След XV глава героят вече не е наблюдаван, с което се 

разграничава категорично от изображенията и проваля проекта на учителя си.  

                                                 
10  ПДГ, с. 268. 
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В края на романа Дориан Грей се оказва далеч от желаната съзерцателна безучастност. 

Разминаването на самонадеяния, всезнаещ аристократ с действителността е гротескно. Още 

повече, защото не бива осъзнато. В плана на творческия процес то, също като изплъзналия се от 

ръцете на Базил Холуърд живописен портрет, е знак за автономността на творението. В 

„Портретът на Дориан Грей“ животът се отскубва от опеката на изкуството. В плана на 

образователния процес провалът на лорд Хенри като учител е знак за автономността на 

ученика. Както творчеството, така и обучението са обречени на неуспех, когато следват 

предварително зададени модели. А живият човешки индивид е в крайна сметка несводим до 

декоративно художествено произведение.  

3) Живописният портрет на Дориан Грей и Дориан Грей 

Дориан Грей е моделът на портрета. Във II глава той вижда завършената картина 

„сякаш виждаше себе си за пръв път“11 и осъзнава собствената си красота „като откровение“12. 

По аналогия с Нарцис, който, за да познае себе си, трябва да установи, че движенията на 

отражението му съответстват на неговите, за да познае себе си, Дориан трябва да установи, че 

портретът съответства на пламенните думи на лорд Хенри за неговата младост и красота. Така 

самосъзнанието му, мисловният му образ за себе си се оказва конструиран синергетично от 

думите на лорд Хенри и картината на Базил Холуърд. Това води до самоотъждествяването му с 

картината, което продължава до края на романа, без в нито един момент да бъде поставяно под 

въпрос. От друга страна, думите на лорд Хенри придобиват още по-силно въздействие; 

разбиранията му, превъплътени в наставления, се превръщат в норми за поведение за Дориан, 

валидни почти до края на живота му.  

Едно от първите следствия от усвояването на възгледите на лорда е фантастичната 

молба на Дориан: „Ако можеше аз да остана вечно млад, а да се състари портретът!“13. 

Желанието на Дориан се осъществява и в резултат вместо него, т.е. вместо външния му вид, се 

изменя портретът. С това настъпва задълбочаващ се разрив между физическия му облик и 

идентичността му, разбирана като душа. В зададената от портрета перспектива, в която 

субектът има подчертано репрезентативна функция – външността му се възприема като телесен 

портрет, – последствията са особено тежки. След като загубва връзката си с душата, тялото на 

героя продължава да конструира идентичност; идентичността, която конструира обаче, става 

фалшива. Тялото се превръща в знак без реален референт, в маска.  

След като желанието на Дориан става реалност, той започва съзнателно да извлича 

облаги от привлекателната си външност. Най-голямата облага се оказва животът му, тъй като 

по време на срещата му с Джеймз Вейн единствено младежкият му вид го спасява от смъртта. 

Маскарадността на физиката обаче има и обратна страна – докато тялото конструира 
                                                 
11  ПДГ, с. 38. 
12  ПДГ, с. 38. 
13  ПДГ, с. 39.   
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фалшива идентичност, истинската не се отпечатва върху него. Това снема от Дориан 

отговорността за постъпките му, позволявайки му немислимо иначе своеволие. След бързо 

преодолени колебания героят решава да се възползва от безнаказаността си. Прави го отначало 

с удоволствие, придружено с все по-силно съжаление към живописния му портрет, а на края на 

живота си – с разкаяние. 

Не по-малко интересно стои въпросът с другия субект на размяната – изобразителната 

творба. Вече бе отбелязано, че Дориан Грей последователно и непоколебимо се 

самоотъждествява с портрета си. Това самоотъждествяване протича в термините на 

огледалността – още сцената с разпознаването във II глава задейства силни асоциации в тази 

посока, а след като портретът започва да се изменя, той е директно назоваван „огледало“. 

Картината на практика се трансформира в огледало за героя. В резултат обвързаността й с 

изкуството отслабва. В съгласие с това Дориан Грей никога не подхожда към портрета си 

естетически и, пазейки го ревниво от чужди очи, възпрепятства естетическата му рецепция 

изобщо. 

Трансформирането на картината в огледало засяга и функциите й. Портретът служи на 

героя като незаменим инструмент за саморефлексия, като носител на уникално (само)познание. 

Заключенията, породени от съзерцанието му, имат статута на откровения. 

Докато обаче нормалната ситуация на наблюдаващия се в огледало човек предполага 

наличието на един индивид и едно отражение, при Дориан отраженията са две – той разучава 

портрета си, сравнявайки го с отразения си в истинско огледало образ. Така героят има пред 

себе си едновременно отражението на душата и отражението на тялото си. Отражението на 

тялото му показва телесния му портрет, видът, който той има за другите; успоредно с това 

обаче то е изходната точка, от която се оттласква душата му. Отражението на душата му е от 

своя страна проекция на мисловния му образ за себе си. Така, изследвайки портрета си, Дориан 

придобива няколко вида самопознание: какъв е мисловният му образ за себе си в момента на 

себесъзерцанието, каква е разликата между този мисловен образ и вида, който има за другите; 

каква е разликата между същия мисловен образ и идентичността му в началото на романа. 

Промяната в отношението на героя към това самопознание маркира развитието му.  

В края на VII глава например разучаването на изникналата гънка на жестокост около 

устата на изображението му го води до решението да се върне при Сибил Вейн и да се поправи. 

Това е класическа проява на т. нар. възпитателна функция на огледалото, при която то се 

възприема като „средство, осигуряващо образец на поведение“14. Възпитателната функция на 

портрета остава валидна през целия роман. 

Важен момент от развитието на героя е и консултацията с картината след разговора с 

лорд Хенри по повод смъртта на Сибил Вейн. Тогава Дориан отстъпва от позицията си на 

                                                 
14  Клео Протохристова. Огледалото. Литературни, метадискурсивни и културносъпоставителни 
траектории. Пловдив, Летера, 2004, с. 40. 
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действащо лице в собствения си живот и, представяйки случващото се за предопределено, 

влиза в ролята на зрител. Промяната безспорно се дължи на наставленията на аристократа. 

Аналогично може да се обясни и безстрастното садистично задоволство, с което Дориан често 

сравнява все по-остро контрастиращите си отражения. 

В самия край на романа персонажът вижда в портрета си единственото доказателство за 

убийството, което е извършил. Портретът е съзнанието му за миналото, паметта му. В този 

последен момент на себесъзерцание Дориан Грей определя мисловния си образ от съзнанието 

за дистанцията си спрямо идентичността си в началото на романа. Това е проява на функцията 

на огледалото да отразява изтеклото време. А когато героят, жадувайки да унищожи миналото 

си и да се върне към неопетненото си юношество, промушва с нож портрета си, онзи, когото 

унищожава, е самият себе си. Същностното за човешкия индивид според романа на Уайлд е не 

само непрекъснатото развитие, а и съзнанието за това развитие, паметта. 

4) Живописният портрет на Дориан Грей и читателите 

Читателите нямат пряк достъп до живописния портрет на Дориан Грей, те могат 

единствено да четат за него, но не и да го видят. Живописният портрет, от своя страна, е 

изобразяван в романа не сам по себе си, а единствено като обект на съзерцание от някой от 

героите. Единствено като читатели на тези съзерцания, читателите имат достъп до картината, 

което им дава възможност надредно да наблюдават и анализират значенията й. 

Провалът на Базил Холуърд, който смята собственото си произведение за истинския 

Дориан Грей, и на лорд Хенри Уотън, който, обратно, приема Дориан Грей за истински 

портрет, недвусмислено показва, че всеки опит да се постави знак за равенство между 

изкуството и живота е обречен. Това са две сфери, в които действат несводими едни до други, 

изключващи се принципи. Смесването им води до драматични, често фатални последици. 

Подходът на Дориан Грей към портрета му изглежда най-адекватен: самопознанието, 

което той черпи от картината, може да се приеме за надеждно. Тук обаче невъзможността на 

читателите да видят портрета се оказва най-осакатяваща, тъй като ги лишава от автентично 

познание за героя.   

И все пак, опосредстваният читателски поглед към „магическото огледало“ откроява 

следните негови характеристики: то се променя в съответстие с развитието на героя, възпитава 

и отразява миналото му. Тези характеристики обаче не принадлежат единствено на живописния 

портрет на Дориан Грей. Романът на Оскар Уайлд също се променя в съответствие с развитието 

на героя (и на читателя), възпитава – категорично осъжда възприемането на изкуството като 

живот и обратното – и, бидейки писмен разказ за живота на протагониста, отразява миналото 

му. В този смисъл, романът, литературният портрет на Дориан Грей се разкрива като 

единствената равностойна алтернатива на картината. 

Равностойността на двата портрета се пренася и върху изкуствата, към които те 
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принадлежат: в романа на Уайлд литературата се разкрива като еквивалентна на живописта. 

Обстоятелството, че тя отговаря на фикционалната истинност, която тя самата постановява, 

докато по отношение на нефикционалната си запазва правото да бъде лъжа, окичва 

литературата с привилегиите, които й предлага равнопоставеността с живописта, без в същото 

време да я натоварва с негативите. 

 

IV. „Портрет на художника като млад“ (1916) на Джеймс Джойс 

1. Титрологичен анализ 

В първия публикуван роман на Джеймс Джойс понятието „портрет“ се появява още в 

заглавието – „Портрет на художника като млад“. В сравнение с конвенционалните титулни 

означения, следващи формулата „Портрет(ът) на...“, изборът на Джойс се характеризира с по-

голяма атрактивност и по-богата смислова натовареност. Поради тази причина първата част на 

четвърта глава от дисертацията е посветена на титрологичен анализ на романа.  

Заглавието се състои от две лесно отделими части: „портрет на художника“ и „като 

млад мъж“, които са разгледани поотделно.    

1) Портрет на художника... 

Понятието „портрет“, изведено в заглавието, е квалификация на самата литературна 

творба. Чрез неопределителния член “a“, поставен пред лексемата “portrait“, романът се 

самоопределя като портрет, неуникален, неокончателен и незавършен.  

Думата “artist“ и връзката й с мотото на произведението, на свой ред, характеризират 

портретирания по следния начин: той е сръчен в незнайни умения, вещ в неизвестни изкуства, 

подобно на Дедал сглобява по нов начин материалите, с които разполага, и създава небивали 

творения. 

Портретираният по този начин художник е художникът (the artist). Определителният 

член “the“ указва, че лексемата се отнася към вече познато лице, а това по необходимост е 

художникът на портрета. Портретът на художника, следователно, е автопортрет. 

Умозаключението се потвърждава от традицията в историята на живописта.  

При автопортрета художникът, моделът и поръчителят съвпадат, което осигурява на 

твореца пълна свобода по отношение на процеса на работа и на изискванията към очаквания 

резултат. Тази независимост от външни фактори позволява на артиста да изгражда публичната 

си личност по желания от него начин. Наред с това тя превръща автопортрета в удобно поле за 

всякакъв вид експерименти. 

В съответствие с изискването автопортретът – като всеки портрет – да бъде рисуван от 

натура, авторът му трябва да се гледа, за да се изобрази. Единственото, което му дава тази 

възможност, е огледалото. Себесъзерцанието в огледалото, следователно, се полага като 
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необходимост за автопортрета. Специфично за него е, че оглеждащият се в огледалото се 

озовава в ситуацията на „парадоксално разколебан между субект и обект“15 индивид, който в 

оценъчен план удържа едновременно „вътрешната и екстериоризираната, отчуждена гледна 

точка“16. Това парадоксално личностно раздвояване действа като мощен стимул за 

авторефлексия.  

Освен към творческия процес себесъзерцанието в огледалото има отношение и към 

крайното изображение. На първо място, творецът изобразява себе си така, както се вижда, т.е. 

като отражение; автопортретът е изображение на отражението на художника. И на второ, 

творецът изобразява себе си, докато се гледа, т.е. онова, което той изобразява, по неизбежност 

е как се гледа и изобразява. Автопортретът в истинския смисъл на думата е изображение на 

огледалното отражение, което показва художника в процеса на създаване на същия 

автопортрет. 

Използването на огледало при рисуването на автопортрет има отношение и към зрителя. 

Застанал пред автопортрет, той вижда изобразено отражение на художник, който се изобразява. 

Щом онова, което вижда, е отражение, онова, което гледа, е огледало. А всяко огледало, било 

то и метафорично, отразява онзи, който го гледа. Следователно, автопортретът е повече от 

всеки друг субжанр портрет на зрителя. 

Съзерцанието на изобразеното отражение на изобразяващия се художник има още един 

важен залог – ако наблюдаването на отражение поставя наблюдателя в ролята на отразен, то 

наблюдаването на отражение на художник, го поставя в ролята на художник. Така зрителят е 

подканен да заеме активно отношение към творбата, да участва фактически в създаването й. 

Представените особености на автопортрета предопределят и функциите му. 

Специфичните му употреби могат да се разделят на два вида: частни и публични. Към частните 

спадат самоизследването и експериментирането с различни техники, стилове и теми, а към 

публичните – себемоделирането, насочването на вниманието към живописта като творчески 

процес, демонстрирането на артистични умения. Автопортретът проблематизира 

идентичността на художника като конкретен индивид и като понятие, фокусирайки се върху 

неговото себевъзприятие и  себеизобразяване. 

В светлината на горните наблюдения може да се твърди, че „Портрет на художника като 

млад“ е експериментален роман, който насочва вниманието към писането като творчески 

процес и проблематизира идентичността на писателя; писателят се самоизследва, изгражда 

публичен образ на себе си и демонстрира художествени умения, а читателите виждат себе си в 

изобразения герой и едновременно с това са приканвани чрез активното си четене да участват в 

създаването на произведението.  

                                                 
15 Клео Протохристова. Огледалото. Литературни, метадискурсивни и културносъпоставителни 
траектории. Пловдив, Летера, 2004, с. 29. 
16 Пак там. 
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2) ...като млад мъж 

Втората част на заглавието – „като млад“ – предполага времево отместване, което може 

да бъде автентично (докато художникът е бил млад) или конструирано (художникът, въобразен 

в ролята му на млад). Важно е да се отбележи, че младостта в случая нито включва, нито 

изключва художника: портретираният е млад мъж, на когото му предстои да стане художник, 

но въпросът, дали това се случва в процеса на портретирането, няма готов отговор в заглавието. 

Изразът „като млад“, освен това, задължително предполага, че към времето на 

портретиране младостта на портретирания е отминала; той вече не е млад, но затова пък е 

станал автор на автопортрета, художник.  

От казаното дотук става ясно, че заглавието очертава контурите на два момента във 

времето: в по-ранния стои младият мъж, на когото му предстои да стане художник; в по-късния 

– художникът, който е бил млад мъж; двамата са един и същи индивид, разделен единствено от 

времето; вторият рисува портрета на първия. „Портрет на художника като млад“ най-кратко 

може да се определи като портрет, който художникът рисува на младия мъж, който е бил.  

В такъв случай самият процес на портретиране се отличава с интересни особености: 

обектът на портретиране, лицето в огледалото, е младият мъж, а портретиращият субект, 

лицето пред огледалото – вече не младият художник. Зрителят парадоксално заема местата и на 

двамата. Открояващата се дистанция между обекта и субекта е всъщност дистанция между 

портретираното време и времето на портретиране.  

Литературният жанр, съответстващ на имплицираните от наслова характеристики, е 

автобиографията. В контекста на автобиографията дистанцията между портретираното време и 

времето на портретиране се превежда като дистанция между изобразения живот на героя и 

периода, в който този живот е изобразен от повествователя. Тъй като, изобразявайки живота на 

героя, повествователят изобразява и себе си като повествовател, романът раздвоява 

автопортрета – той е веднъж автопортрет на героя и втори път автопортрет на повествователя. 

Разликата между двамата портретирани е разликата между „минало и настояще, между 

спомняния индивид и спомнящия си индивид, между някога изживения живот и задачата онзи 

живот да се възстанови с думи“17. Отстоянието помежду им откроява възловото значение на 

паметта и на езика: благодарение на паметта това отстояние става възможно; благодарение на 

езика то се превръща в разказ, в автобиография. 

Надниквайки в огледалото, художникът на литературни автопортрети може да зърне по-

младия си „аз“. Само че, надниквайки, той неминуемо поглежда от позицията на настоящия си 

по-опитен, по-знаещ, променен „аз“. Така например „Портрет на художника като млад“ поставя 

въпроса дали предзнаменованията, че Стивън ще стане художник, и чувството му за мисия 

принадлежат в действителност на миналото на героя или отразяват настоящото знание на 

                                                 
17 James A. W Heffernan. “Cracking the mirror: self-representation in literature and art”. Queen's Quarterly 115/4 
(Winter 2008), p. 15-16. 
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разказвача, че е художник. 

Освен че постановява наратологични параметри, словосъчетанието „като млад” извежда 

младостта на преден план и в идеологически смисъл. Окачествявайки героя си като млад, 

романът го определя – а чрез него и себе си – като модерен. Сред важните импликации на този 

жест са ангажиментът с въпроси като социалната адаптация и конфликта между индивида и 

обществото и фокусирането върху вътрешния свят на личността18. 

Последният щрих от титрологичния анализ на романа на Джеймс Джойс е свързан с 

композицията на наслова. Първата част на заглавието – „Портрет на художника“ – навежда на 

мисълта, че става въпрос за класически автопортрет, в който не само субектът и обектът на 

портретиране съвпадат, а и времето на портретиране и портретираното време. Втората част – 

„като млад“ – тутакси опровергава направеното предположение за времената, като ги 

разединява, и дори повдига въпроса дали обектът на портретиране е като субекта, художник. 

Може да се предположи, че тази схема – хипотеза, опровергаване на хипотезата и/или 

усъмняване в нея – ще се пренесе от прочита на заглавието „Портрет на художника като млад“ 

към прочита на целия онасловен от него роман. 

2. „Портрет на художника като млад“ и другите „портрети“ на Джеймс Джойс 

Заглавието „Портрет на художника като млад“ препраща към други две авторски творби 

на Джойс: белетристичният текст „Портрет на художника“ от 1904 г. и поемата „Портрет на 

художника като стар моряк“ от 1932 г. Освен че свидетелства за трайната ангажираност на 

писателя с проблематиката на автопортрета, повторяемостта на израза „портрет на художника“ 

установява междутекстови връзки между трите заглавия и произведенията, които те 

онасловяват, заставяйки всяко едно от тях – както от заглавията, така и от произведенията – да 

се чете в контекста на останалите. 

 Поради тази причина вторият раздел на четвърта глава е посветен на анализ на 

посочените произведения. 

1) „Портрет на художника като стар моряк“ (1932) 

  Поемата „Портрет на художника като стар моряк“ е хумористична заигравка с 

актуалните по времето на писането си неудачи на Джойс, свързани с трудностите по 

публикуването на „Finnegans Wake“, пиратските издания на „Одисей“ в Япония и Америка и 

смяната на издателя му в Европа Силвия Бийч с Албатрос прес.  

Заглавието „Портрет на художника като стар моряк“ не се отличава със сложността на 

„Портрет на художника като млад“. Втората му част не имплицира времево отстояние, а 

качествено: поставя художника в ролята на „стар моряк“. И в действителност, главният герой 

                                                 
18  Клео Протохристова. „Образователният роман – жанрови контури и съдържателни тенденции” в 
Западноевропейска литература: съпоставителни наблюдения, тезиси, идеи. Пловдив, Летера, 2003, с. 113-114. 
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на поемата е беден стар пияница, препатил драскач насред „пиратското море“. Самоиронията в 

така изобразения автопортрет е очевидна. 

Същевременно изразът „като стар моряк“ е прозрачна препратка към емблематичната 

романтическа поема на Колридж. Алюзията в заглавието се допълва от множество аналогии в 

самото стихотворение по отношение на синтактичните структури, ритъма, вътрешните рими, 

алитерациите, старинната лексика, присъствието на симптоматичния албатрос и др. Контрастът 

обаче между наказания с непоносима жажда стар моряк на Колридж и копнеещия за „вълни от 

швепс и бренди“ герой на Джойс, съчетанието на висок стил с делнична проблематика, 

подправена с натуралистични елементи и типично джойсовски игри на думи, дисхармонията, с 

една дума, между контура на изображението и самото изображение предизвиква комичен ефект 

и принизява посланието на романтическата балада, пародирайки я.  

Насловът на стихотворението на практика се възприема като колаж между заглавията на 

романа и баладата на Колридж. „Старият моряк“ е едновременно антипод и естествено 

продължение на „младия мъж“. Замяната на единия с другия налага извода, че амбициите на 

младия мъж ще се трансформират след време в несполуките на окаяния старец. 

Добронамерената ирония на поемата този път е насочена към първия роман на писателя. 

2) „Портрет на художника“ (1904) 

 „Портрет на художника“ представлява кратък десетинастраничен есеистичен разказ в 

трето лице за духовното развитие на неназовано младо момче. Това е първата версия на 

публикувания 12 години по-късно роман „Портрет на художника като млад“. Няколко пасажа 

от тази първа чернова са включени дословно в следващата, „Стивън героя“, а отгласи от нея 

проехтяват и в третия и окончателен вид на романа. 

По отношение на проблематиката на портрета разказът е най-ценен с първия си абзац, 

чиято начална позиция и декларативност го превръщат в своеобразен авторов манифест. В 

абзаца са концентрирани множество идеи, сред които си заслужава да се откроят възгледите на 

начеващия тогава писател за миналото и за изкуството. За него миналото е не застинал спомен, 

а „плавна поредица от настоящи времена“; а изкуството е онова, чрез което членовете на 

обществото се стремят да освободят „от своите буци материя индивидуализиращия ги ритъм“. 

Мост между двете хвърля портретът, който за хората на изкуството е не „документ за 

самоличност, а дъгата на емоция“ и който обикновено не пресъздава миналото, но – подразбира 

се – би трябвало да го пресъздава като „плавна поредица от настоящи времена“.  

Детайлно проведеният анализ на абзаца, препращащ и към естетическата теория на 

Стивън в V глава на „Портрет на художника като млад”, води до редица заключения, които 

могат да се обобщят така: миналото представлява плавно преминаващи една в друга фази, от 

които настоящето е част и които следва да се мислят като настояще; портретът проследява 
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развоя на субективния, интимен свят на индивида и пресъздава миналото му; художникът и 

зрителят са равнопоставени; чрез изкуството индивидът постига същината на естетическия 

обект, но и собствената си същина, самоосъзнава се.  

 Сравнението между възгледите за литературния портрет, извлечени от ранния 

есеистичен разказ и заглавието на десет години по-късния роман, е ценно с това, че насочва 

вниманието към онези постановки, които въпреки изминалото време се оказват трайно 

свързани с концепцията на Джойс за автопортрета. Такива са: акцентът върху миналото на 

изобразения индивид (в единия случай чрез настояването то да бъде включено в творбата, в 

другия – чрез заявката, че е), самоосъзнаването чрез изкуството и активното, творческо 

отношение на зрителя към произведението. Именно те са избрани за основни ориентири в 

подстъпа към романа. Тъй като третият – творческото отношение на зрителя към 

произведението – не може да бъде разглеждан самостоятелно, свързаните с него коментари са 

вмъквани в разделите за другите два. 

3. „Портрет на художника като млад“ 

1) Миналото на изобразения индивид 

 Миналото на повествователя е изобразеният живот на героя. Настоящето му е битието 

на повествовател, който изобразява живота на по-младия си аз. Миналото очевидно – и 

очаквано – има определящо значение за настоящето на повествователя. 

 Това минало е настоящето на героя. В съгласие с разбиранията в „Портрет на 

художника“ то е предадено като „плавна поредица от настоящи времена“, т.е. като 

емоционална, динамична сегашност. Ефектът е постигнат благодарение на решението на 

Джойс, от една страна, да сведе разказа изцяло до преживяванията на Стивън Дедалус и от 

друга, да представя тези преживявания през непрекъснато променящото се съзнание на героя. 

Забележителното осъществяване на последното, с което се отличава „Портрет на художника 

като млад“, се дължи на виртуозното боравене с различни повествователни техники като психо-

повествование, цитиран монолог и особено ефектната свободна непряка реч. В резултат 

читателят заема мястото на героя и съпреживява заедно с него израстването и развитието му от 

новороденото бебе в началото на романа до младия мъж в края.  

 Тази пределна сегашност обаче напълно изключва повествователя, поради което и не 

може да хвърли светлина върху въпроса за миналото му. В такъв случай остава да се смени 

перспективата и да се разгледа изобразеният живот на Стивън Дедалус не като настояще на 

героя, а като минало на повествователя. Това означава да се види художникът в портрета, да се 

различи булото от време от образа в огледалото. Когато подобно разграничение бива 

постигнато, положените усилия биват многократно възнаградени, тъй като съзреният в 
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огледалото художник превръща в художник и съзиращия го зрител. Така например в някои 

пасажи в III глава се прокрадва насмешка към пропития с наивна богобоязливост светоглед на 

героя, а това е отношение, което той, в онзи кризисен за него момент, със сигурност не споделя. 

Малко по-късно насмешката преминава в ирония. Избраната перспектива позволява 

неласкавото отношение на повествователя към религиозния период от живота му да се 

констатира, но не и да се предложи обяснение за него, тъй като обяснението изисква по-

задълбочено познаване на неодобрявания обект. Проблематиката на миналото на 

повествователя, следователно, отпраща обратно към героя.  

 Вече бе установено обаче, че разглеждането на живота на героя откъм неговата 

сегашност е неплодотворно по отношение на повествователя. Избавлението от порочния кръг 

идва на цената на още една смяна на перспективата, която този път изхожда от постановката, че 

героят, бидейки портретиран, освен настояще има и минало. Става въпрос за онова минало, 

което е и представено като минало. По необходимост обаче то трябва да бъде и част от 

изобразения в сегашността си живот на героя. А единственият начин, по който миналото, 

представено като минало, е част от настоящето, са спомените.  

 Спомените са пресечна точка между минало и настояще и в това си качество представят 

миналото и в отношенията му с настоящето. Така именно те се оказват идеалният източник за 

значението на миналото на героя. Наред с това тяхно преиумущество е и способността им да 

прокарват аналогия между двамата изобразени в романа на Джойс индивиди. Както вече бе 

изтъкнато, спомените на повествователя са част от настоящето му на художник. Така 

структурата на „Портрет на художника като млад“ заема очертанията на спирала от свързани 

помежду си концентрични кръгове, mise en abîme. Наблюдението насочва към хипотезата, че 

изследването на спомените на героя не само би разяснило значението на миналото за 

настоящето му, а и би указало принципа, съобразно който миналото на повествователя 

въздейства върху неговото, на повествователя, настояще. 

* * * 

 Първото нахлуване на спомените в настоящето на героя е предизвикано от външни 

фактори. В началото на II глава Стивън научава от баща си, че е станал обект на присмех в 

очите на ректора на Клонгоус и на отец Долан. Новината извиква в паметта му целия свързан с 

нея контекст, изложен подробно в I глава. В светлината на разказа на бащата обаче направените 

в миналото изводи биват оборени и заменени с противоположни: ректорът не е „най-добрият 

ректор“ на Клонгоус, а обикновен лицемер; самият Стивън не е победил в борбата си за 

справедливост, а е просто наивен. Призовано в настоящето, миналото бива преразгледано и 

изпълнено с различен смисъл, чиято по-голяма меродавност е гарантирана от по-късното 

тълкуване. Алгоритъмът е същият, който следва прочитът на заглавието на романа. Това по-
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късно тълкуване обаче съдържа в себе си възможността да бъде опровергано по-нататък от още 

по-късно. Така романът потвърждава направената в наслова си заявка за неуникален, 

неокончателен и незавършен портрет.  

 Важно е да се подчертае, че през описания процес на ревизия преминава както героят, 

така и четящият автопортрета му читател. Чувството, че са измамени, е общо и за двамата, 

поради което читателят се оказва не по-малко наивен от малкия Стивън. В практически план 

това първо и най-отчетливо опровержение на екстатичното настроение, с което завършва I 

глава, предупреждава героя и читателя за следващите, предвещавайки ги. 

 Принципът, че миналото намира (по-)истинския си смисъл в настоящето остава валиден 

в целия роман. Частна негова употреба е призоваването на миналото в настоящето като негов 

контраст. Във II глава, фокусирана върху все по-нарастващото отчуждение на Стивън от 

семейството, читателите научават, че гласовете на баща му и наставниците му, напътствали го 

да бъде преди всичко джентълмен и добър католик, „с течение на времето” са започнали да 

„звучат фалшиво“19, някогашното му детинско удивление от пътуването вече е изчезнало20, а 

разказите на баща му за младостта го оставят безучастен21. Откроените по този начин различия 

между миналото и настоящето функционират като мерило за развитието на героя.  

 Постановката е в сила и по отношение на развитието му като художник в тесен смисъл, 

тъй като трите му поетични опита са свързани помежду си чрез спомените един за друг: докато 

пише виланелата в V глава, в съзнанието на Стивън изниква стихотворението, което десет 

години по-рано е посветил на любимата си, а създаването на това стихотворение, описано на 

свой ред във II глава, е придружено от спомена за несполучливия му опит да съчини поема за 

Парнел след коледния обяд в I-ва. Съпоставката между трите поетически опита очертава 

линията на развитието на Стивън като художник – от провала първия път през имитативното 

стихотворение втория до виланелата в третия, – отбелязвайки напредъка му. 

 Краен израз на разглеждания принцип е фактът, че немалка част от преживяванията на 

Стивън са представени единствено като спомени. Такъв например е случаят с дългата реч на 

Саймън Дедалус пред сина му в началото на II глава, благодарение на която Стивън разбира 

причината за дочутите по-рано шушукания на слугите и разговори между баща му и чичо му. 

Късчетата от миналото се нареждат в цялостен пъзел в настоящето. На нивото на 

повествователя твърдението означава, че разказвачът изобразява само онова от своето минало, 

което от гледна точка на настоящето му може да се нареди в цялостен пъзел/портрет. А тъй 

като настоящето му е на художник, се налага очакваното заключение, че „Портрет на 

художника като млад“ изобразява именно процеса на ставането художник. 
                                                 
19 Джеймс Джойс. Портрет на художника като млад в Джеймс Джойс. Дъблинчани. Портрет на художника 
като млад. С., Народна култура, 1981 (Превод от английски Николай Б. Попов), с. 294, к. м. – Т. Ц. 
20 ПХМ, с. 297.  
21 ПХМ, с. 298. 
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Щом обаче късчетата от минало се подреждат в пъзел в настоящето, когато пъзелът се 

разпадне, той ще може да бъде нареден обратно чрез късчетата. Затова и Стивън, съзнателно 

или не, приема миналото си като средство за самоидентификация. Така например по време на 

личностната си криза в Корк, породена от усещането му за крайна откъснатост от света и 

гнетящите го плътски желания, героят прибягва до спомените си. Те го довеждат до ясен образ 

на някогашния му „аз“ и по този начин успяват да възстановят изгубената му идентичност. 

Героят осъзнава себе си в настоящето чрез осъзнаване на миналия си „аз“. По аналогия цялото 

произведение на Джойс се полага като реакция и разрешение на предполагаема личностна 

криза на разказвача. 

 В III глава преобладаващото чувство у Стивън е срамът, а той е знак за идентификация, 

макар и крайно неохотна, със собствените минали постъпки. Героят, с други думи, продължава 

да се определя чрез миналото си, ала не желае да приеме това минало за свое. Тласнат към 

мъчителния самоанализ от християнската проповед, той намира съответен на християнския 

светоглед изход – решава да се покае. Изповедта призовава спомените само за да ги отмени, 

греховете – за да ги опрости. В резултат на следващия ден възторжените мисли на разкаялото 

се момче звучат така: „Нов живот! Живот на благодат, добродетел и щастие. Истина е. Не е 

сън, от който ще се пробуди. Миналото си е минало“22. 

 Твърде скоро обаче се оказва, че заличаването на миналото е илюзорно; при все 

изповедта Стивън не може да се освободи от греховността си, миналото му продължава да 

живее в настоящето. 

 Така сблъсъкът между двете разбирания за миналото – първото, което го мисли като 

значима част от настоящето, и второто, религиозното, което допуска възможност за отмяната 

му – затвърждава победата на първото.   

 Интересно в случая е и че спрямо развитието на героя надделелият възглед е по-

ранният, а не по-късният. Етапът на религиозна отдаденост на героя може да се определи, 

следователно, не само като грешка, а и като стъпка назад. 

 И в действителност шестнайсетгодишният по онова време Стивън в контекста на 

проповедта е систематично представян като дете. Под тежестта на срама обаче героят вече не 

се смята за достоен да се нарича Божи син, а състоянието на вечно детство се превръща в блян. 

Показателно е, че този блян се осъществява в изповедта, своеобразно тържество на 

детинството, по време на което изповедникът се обръща към Стивън с „чедо“ цели 14 пъти. 

Може да се заключи, че в цялата III глава понятието „дете“ се свързва с невинността, разбирана 

като безгрешност в рамките на християнската доктрина, т.е. като поведение, подчинено на 

Божиите закони.  

                                                 
22 ПХМ, с. 355.  
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В романа на Джойс обаче детството не е натоварено само с положителни конотации. 

Във II глава то бива проблематизирано чрез отношението на героя към баща му. Дистанцията 

между двамата е нараснала до такава степен, че естественият порядък на връзката помежду им 

се преобръща: поведението на сина е по-зряло от това на собствения му баща. Вдетиняването 

на Саймън Дедалус обаче води до безвъзвратна загуба на родителския авторитет – в контраст с 

I глава във II-ра гласът на бащата вече потиска и отегчава сина.  

 Така установено, схващането за детството в светски смисъл ще се пренесе и върху 

детството в религиозен, където бащинската фигура на родителя ще отстъпи място на тази на 

християнския Бог-Отец (или на представляващите го отци-йезуити). Покаялият се Стивън е 

оневинен, ала за сметка на това губи собствения си авторитет, заменяйки го с Божия. И 

обратно, осъзнаването, че оневиняването му е невъзможно, постепенно възвръща изгубения му 

авторитет, което на свой ред му позволява да гледа на йезуитите като на деца. 

 Паралелът между отношенията на героя със светски и религиозни бащински фигури 

откроява едно особено интересно обстоятелство: наличието на два аналога на изповедта в 

светски план. Когато във II глава приятелят му Херон го заставя да признае, че е разкрил 

възлюбената му, Стивън започва да рецитира покайната молитва Confiteor. Случката му 

припомня по-ранен, неизвестен до момента, епизод, в който Херон, Боулънд и Наш се опитват 

със сила да го накарат да признае, че любимият му поет „Байрон е плюнка“; в крайна сметка 

героят успява да им се изплъзне и да не им се подчини. Показателни са реакциите на Стивън 

във всеки от случаите. Докато в религиозен план той сам решава да се изповяда, т.е. 

доброволно избира признанието и последвалото подчинение, в светски първия път залага на 

бунта, който въпреки щетите се оказва победоносен, а втория път – на също победоносната, но 

и напълно безвредна ирония. Отхвърлянето на чуждия авторитет в двата по-ранни случая 

предлага алтернатива на приемането му в третия. Заложена в парадигмата на светските 

отношения, тази алтернатива ще се осъществи по-късно и в парадигмата на религиозните: 

нежеланието да се присъедини към йезуитския орден ще прерасне в антицърковен бунт в V 

глава, в която Стивън отказва да се причасти и прави прочутото си изявление, че ще се опита да 

се изплъзне от мрежите на националността, езика и религията; впоследствие, бунтът на свой 

ред преминава в насмешка и ирония, насочени вече от повествователя към предишния му 

набожен „аз“. 

 Между двата разглеждани периода в живота на Джойсовия герой съществува едно 

фундаментално различие: вторият взима за своя изходна точка вярата в заличаването на 

миналото. Така, ако порасналият Стивън във II глава се e научил да отхвърля авторитета на 

баща си, порасналият Стивън в IV се е научил да отхвърля авторитета на християнските отци, 

но и да приема собственото си минало. Следователно, фазата на религиозна отдаденост, която 

бе окачествена като грешка и стъпка назад в развитието на персонажа, се оказва необходима. С 
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това се обяснява не само липсата на страх от грешки у Стивън, а и готовността му да ги 

посреща, придружена дори от известно опиянение. В този смисъл, ако в края на романа чрез 

обръщението си към Дедал Стивън влиза в ролята на Икар, предстоящото му падане не бива да 

се тълкува като необратим провал, а напротив, като стъпка към придобиването на ново знание. 

Повествователят, от своя страна, няма да пропусне грешките в живота на изобразявания герой: 

религиозният период на Стивън е важна част от романа. 

 Фактът, че в повествованието изживяването на детството в светски план предопределя 

изживяването на детството в религиозен, показва, че повествователят е стигнал до ново 

разбиране: миналото вече не само не може да бъде заличено, а и има властта да предначертава 

бъдещето. В развитието на героя могат да се наблюдават междинни етапи от този процес, 

каквито са например моментите, в които спомените – неосъзнато – играят роля при отказа на 

Стивън да встъпи в йезуитския орден и при осъзнаването на художническото му призвание. 

2) Самоосъзнаването чрез изкуството 

 В „Портрет на художника като млад“ самоосъзнаването чрез изкуството има отношение 

към читателя, повествователя и героя.  

 Самоосъзнаването на читателя чрез изкуството в „Портрет на художника като млад“ 

означава самоосъзнаването му чрез прочита на романа.  

Самоосъзнаването на повествователя чрез изкуството в „Портрет на художника като 

млад“ означава самоосъзнаването му чрез писането на романа. Тъй като единственият достъп 

до съзнанието на повествователя извън самото повествование е заглавието, чиято прагова 

позиция го поставя едновременно във и извън произведението, се налага тезата, че чрез 

писането повествователят се осъзнава именно като писател, художник.  

 И накрая, самоосъзнаването на героя чрез изкуството в „Портрет на художника като 

млад“ означава самоосъзнаването му чрез четене и писане на литературни произведения. Сред 

всички литературни творби в романа изпъква виланелата на Стивън Дедалус в V глава не 

толкова защото е включена в повествованието в цялостния си вид, колкото защото процесът на 

създаването й е проследен и описан подробно. Поради това специално внимание към връзката 

между герой и художествено произведение, в дисертацията епизодът с виланелата е избран за 

обект, чрез който да се изследва самоосъзнаването на Стивън чрез изкуството в „Портрет на 

художника като млад“. 

* * * 

 Стивън Дедалус започва и завършва виланелата една ранна утрин в леглото си. 

Преобладващата повествователна техника в епизода с виланелата е свободна непряка реч, което 

дава възможно най-директен достъп, в рамките на спецификите на романа, до съзнанието на 
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героя и до всичко, което го занимава, включително и собствената му личност.  

В първия абзац на епизода героят е изпълнен със свръхестествен дух, което го сродява  

от една страна с романтическата представа за поета като медиум, върху който се излива 

божествена сила, а от друга, с Дева Мария, върху която слиза Дух Светий. И в двата случая 

обаче той се осъзнава като творец, приближавайки се по този начин до повествователя, в който 

ще се превърне.  

 Малко по-късно загатнатият благовещенски сюжет вече е назован директно, като 

библейската история бива трансформирана по следния начин: онова, което притежава Стивън 

като поет, е въображение; оплоден от вдъхновението, той превръща словото в плът, зачевайки 

поемата. Скоро след това обаче в благовещенския сюжет настъпва неочакван обрат: 

вдъхновението на героя, идвало преди сякаш от серафимите, от архангел Гавриил, се дължи 

вече на „нея“, а „тя“ изкушава ангелите и става причина за тяхното падение. Благовещението, с 

една дума, преминава в грехопадение. Произведението на изкуството, мислено преди като 

резултат от Благовещението, т.е. като Христос, се превръща в резултат от грехопадението, т.е. в 

падналия, грешния човек.  

В следвания християнски светоглед изкусителката естествено се свързва с архетипни 

изкусителки като змията и Ева, а оттам и с жената изобщо. Вдъхновеният от нея, приелият 

сърцето й надълбоко в духа си Стивън, от своя страна, се сродява с изкушените, паднали от 

небето ангели, а по-абстрактно и с архетипните изкушени Луцифер и Адам, а оттам и с мъжа и 

човешкия род изобщо. 

 Колкото до конкретната изкусителка, в мислите на героя първата асоциация е с 

възлюбената му Е. К. От друга страна обаче фактът, че грехопаденческият пасаж следва 

непосредствено благовещенския, прокарва връзка между употребените първо имена и 

следшестващите ги местоимения: в този контекст изкусителката е Дева Мария, а поддалият се 

на изкушението, падналият ангел – архангел Гавриил. По-късно към ипостазите на 

изкусителката се прибавя и обобщеният образ на Ирландия. 

 В установените дотук паралели няколко неща правят впечатление: героят се 

самоосъзнава изцяло чрез сюжетите и метафориката на християнския светоглед; в рамките на 

този светоглед той мисли себе си едновременно като праведен – Дева Мария – и грешен – 

Луцифер и Адам; във всички случаи той се вижда в пасивната позиция на осеняван или 

изкушаван.  

По-късно, изплувал спомен за диалог с любимата му го подтиква и към самоанализ с 

настояща дата, в резултат на който на преден план излиза крайно противоречивото му 

отношение към християнската църква и доктрина. Стивън се осъзнава като францисканец и 

еретик, той желае едновременно да служи и да не служи.  
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Въведеното след това противопоставяне между Стивън и предполагаемия му съперник 

отец Моран постепенно води до ново и окончателно за епизода с виланелата самоопределяне на 

героя: както отец Моран, така и Стивън са свещеници, ала докато първият изпълнява формални 

обреди, на които е обучен, вторият е „жрец на безсмъртното въображение“, който превръща 

„насъщния хляб на опита в сияйно присносъщо битие“. Може да се предположи, че 

„насъщния[т] хляб на опита“ е онзи, който изпълва формалните обреди със съдържание; 

ключова е и връзката на опита с миналото, на което Джойс толкова настоява; „безсмъртното 

въображение“, от своя страна, прави свещенодействието оригинално и неповторимо. По този 

начин Стивън парадоксално успява да примири конфликтните роли, в които се е възприемал 

досега: той свещенодейства, без да служи. 

 Цитираното определение сменя досегашните парадигми, чрез които героят е представял 

творческия процес, с нова: Благовещението и Грехопадението остъпват място на тайнството на 

Светото Причастие. Художественото произведение, заченато с вдъхновението на серафими и 

изкусителки, става плод на „насъщния хляб на опита“. Понеже опитът е личен, външните 

фактори отпадат. А с отпадането им Стивън окончателно излиза от характеризиращата го до 

момента пасивна роля, за да влезе в активна: той вече не е осеняван или изкушаван обект, а 

свещенодействащ субект.  

Отношението на пишещия Стивън към възлюбената му Е. К. също не е еднозначно. 

Предполагаемият й флирт с отец Моран предизвиква гнева му. Малко по-нататък обаче героят 

си дава сметка, че ядът му е неразривно свързан с противоположно чувство, с преклонение. 

Противоречивото му отношение може да се долови и в самата виланела, където 

отъждествяваната с Е. К. изкусителка е многократно укорявана, но и възвеличавана.  

 Към края на епизода усещането за нейната невинност надделява. Спомените и 

представите на Стивън за възлюбената му го изпълват със състрадание към нея, което 

преминава в пламенно желание. Като резултат от удовлетворяването на това желание е 

представена последвалата последна строфа на виланелата. 

 Успоредно със затихването на гнева на Стивън към Е. К. той започва да се уподобява на 

нея: отнася към себе си емблематичните думи, с които по-рано се е обръщал към 

изкусителката: „Мόрен! И той бе мόрен от разблудна жар”23; имитира я физически, тъй като 

променя позата си – закачулва се с одеялото, копирайки предишна нейна поза; и накрая, 

приликата, която героят вижда между себе си и любимата му, надхвърля границите на 

настоящия момент, за да се пренесе и върху начина, по който двамата изживяват раздялата с 

невинността. Процесът на отъждествяване кулминира в мисленото съвкупление, в резултат от 

което възниква и последната строфа на виланелата.  

 Съвкуплението приканва към нов прочит на целия епизод с виланелата. Сексуалният 
                                                 
23  ПХМ, с. 431. 
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акт между Стивън и някого, с когото той се отъждествява, може да се тълкува като сливане със 

себе си, себепостигане, самоосъзнаване. 

 В същото време както Стивън, така и Е. К. носят със себе си цялата си досегашна 

история. Съвкуплението помежду им е равнозначно на помирение не само на 

противоположностите вътре във, а и извън самия Стивън. Двойките – осенител и осенен, 

изкусител и изкушен, ирландецът и Ирландия, мъжът и жената – заедно с неизчерпаемия им 

смислов потенциал се сливат в един обемащ ги акт. Героят се самоосъзнава, следователно, като 

сложно единство от субект и обект, следовник на Божиите закони и бунтовник срещу тях, 

отцепник от Ирландия и част от нея, мъжко и женско начало. 

 Наред с останалите си роли обаче Е. К. е и изобразена от Стивън героиня на неговата 

поема. Съвкуплението му с нея е и сливане на автор и герой, т.е. автопортрет, който 

предшества и предвещава автопортрета на повествователя в романа „Портрет на художника 

като млад“.  

Виланелата по този начин се определя като аналог на произведението, към което 

принадлежи. Обстоятелството, че при нея процесът на самоосъзнаване чрез творчеството е 

артикулиран, позволява още веднъж да се прокара паралел между нивото на героя и нивото на 

повествователя, а изводите, направени по отношение на виланелата, да се отнесат към целия 

роман: превръщането в активен творчески субект, в художник, става на цената на отхвърлянето 

на чужди авторитети; творчеството изисква въображение и личен опит; то предполага, освен 

това, авторът да помири вътрешните си конфликти и да се самоидентифицира с героя, когото 

изобразява.  

 

V. „Доня Инес (любовна история)“ (1925) на Хосе Мартинес Руис „Асорин“ 

1. Резюме 

Тъй като новелата „Доня Инес (любовна история)“ на испанеца Хосе Мартинес Руис, 

по-популярен под псевдонима си „Асорин“, не е превеждана, нито представяна по друг начин 

на българската публика, първата част на пета глава представя накратко съдържанието й.  

 Изложеното резюме показва, че броят на визуалните изображения на индивиди в 

новелата е значителен, че някои от героите разполагат с повече от един портрет и че наличните 

в новелата изображения са произведения на три различни визуални изкуства: дагеротипия, 

живопис и скулптура. Посочените обстоятелства са израз на силен интерес към портрета, който 

оправдава решението последната глава от дисертационния труд да бъде посветена на 

изследването на новелата. 

 Сред визуалните произведения в произведението се открояват дагеротипният и 

живописният портрет на доня Инес като единствените визуални изображения на главната 
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героиня. Тази им привилегирована позиция е причината да бъдат избрани за отправни точки в 

анализа на новелата. 

2. Визуалните портрети на доня Инес 

1)  Дагеротипната снимка 

Дагеротипната снимка на доня Инес е представена във II глава на новелата, 

непосредствено след словесното описание на героинята. Фотографията е определена като 

„прекрасен портрет“. Въпреки тази висока оценка обаче тя не бива изложена пред погледа на 

нито един от неучаствалите във фотографския процес персонажи в новелата, а за неминуемия й 

контакт с фотографа и модела липсва информация. Снимката е в досег фактически само с 

читателите; само за тези опосредствани, във висша степен условни, зрители са валидни и 

функциите й. 

 Фотографията на героинята не е описана. Известно е единствено, че доня Инес е 

снимана със същия костюм, с който е била представена словесно малко преди въвеждането на 

дагеротипията. Изборът на облеклото е във властта изцяло на модела, на доня Инес. Чрез 

дрехите, с които решава да се снима, следователно, героинята конструира собствената си 

(публична) идентичност, себемоделира се. 

Информацията за облеклото на изобразената жена е дадена като част от описанието на 

самата доня Инес. От тази информация става ясно, че героинята желае да бъде възприемана 

като жена, която съзнавайки собствената си хубост, я подчертава и която не се страхува да 

нарушава отредените от общественото й положение норми в името на контраста или 

съблазнителността. На дагеротипната си снимка доня Инес се представя като красива жена, 

която желае да бъде гледана и харесвана. Идентичността, която тя си конструира, хармонира 

съвършено с жанровите характеристики на самата портретна снимка. 

 Обстоятелството, че облеклото конструира идентичността на изобразения индивид в 

портрета, има и ефекта да изостря чувствителността към репрезентативната роля на дрехите и 

извън портретната ситуация. В новелата на Асорин главната героиня позира за снимка и отива 

на любовна среща облечена по един и същи начин. Направените в единия случай заключения 

по необходимост важат и за другия. Докато обаче желанието на доня Инес да бъде гледана и 

харесвана е в съзвучие с портретната й снимка, в контекста на любовната среща то я представя 

именно като портрет, като картинка; съответствието й с изображението този път откроява освен 

красотата и пасивността й: разкрива я като кокетка, изцяло зависима от мъжкото внимание и 

одобрение. Вписвайки се в прокарания от еднаквото облекло паралел, мъжът, когото тя очаква, 

дон Хуан, ще заеме мястото на зрител на портрета. Показателно е, че и в двата случая това 

място остава празно – нито за снимката се появява зрител, нито за дамата, кавалер. 

Пасивността, дори и красива, остава безответна. 
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 Наред с това, обстоятелството, че доня Инес решава да си направи дагеротипна снимка 

през 1840 г., т. е. в първите години след изобретяването на нужния за това процес, е несъмнен 

знак за интереса и доверието й към новите за онова време технологии.  

 Заслужава внимание фактът, че потенциалът на дагеротипната снимка да характеризира 

създателя си, не бива използван. Същевременно единствената подробност, дадена за самото 

изображение – облеклото на доня Инес, е дотолкова подвластна на модела, че измества 

фотографа от авторското му място, предоставяйки го изцяло на портретираната жена. 

Отнемането на авторството от фотографа, т.е. пренебрегването на индивидуалните му 

възприятия за модела и на специфичния начин, по който ги изразява, представя фотографията 

като напълно механичен процес. В новелата на Асорин дагеротипната снимка на доня Инес е на 

практика механично, а не художествено произведение. 

В такъв случай доня Инес на дагеротипната си снимка е действителната – в рамките на 

фикцията – доня Инес. Идентичността, която тя си конструира чрез снимката, е идентичността, 

която тя си конструира в действителност.  

Обратната страна на монетата, натоварването на изобразената жена с авторство, сродява 

нейния начин на себемоделиране с творчеството. Пременената, издокарана жена се превръща в 

портретирана. Облеклото на доня Инес обаче не е и не може да бъде ценно само по себе си, тъй 

като връзката му със самата нея е неразривна: разчитайки на тази връзка, героинята го 

използва, за да откроява общественото си положение, да подчертава личните си достойнства, да 

прелъстява. Тук портретът разрешава същностното си колебание между изкуството и не-

изкуството в полза на не-изкуството, на действителността. 

 Освен за модела си дагеротипната снимка дава информация и за разказвача. Тя прави 

присъствието му осезаемо и го разполага във времето – той е толкова близо до момента на 

създаване на снимката, че вижда образа върху нея, и толкова далече, че образът, който вижда 

върху нея, е почти заличен, – придавайки по този начин почти документална достоверност на 

повествованието. 

 Наред с това, акцентът на дагеротипията върху времевата отдалеченост и изискванията, 

стоящи между повествовател и повествувано – за да се види изображението, е нужно да се 

избегне отражението на светлината, – я превръща в знак за трудностите, стоящи пред 

повествованието. 

 И накрая, сведенията за условията за съзерцание на образа и състоянието му  

характеризират и самия него, а чрез него, синекдотично, и дагеротипията изобщо. Те 

подчертават значението на зрителя за снимката и ненадеждността на дагеротипията в 

дългосрочен план. 

 Към казаното дотук остава да се добави, че дагеротипният портрет на доня Инес заставя 

предшестващото го описание на героинята да бъде идентифицирано като неин словесен 

портрет и при така настъпилото наличие на два портрета на един и същ индивид, но изработени 
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с различни средства, да бъдат разгледани двата в съпоставка.  

 Словесният портрет на доня Инес е авторско дело на разказвача. Следователно, 

конструираната чрез него идентичност на героинята се полага като действителност. Тъй като 

дагеротипната снимка на доня Инес, от своя страна, функционира като механична репродукция 

на действителността, двете изображения не могат да си съперничат по отношение на 

достоверността си. 

 Вече в плана на конкретната съпоставка се откроява фактът, че словесният портрет 

характеризира героинята и чрез извършвани от нея действия, добавяйки по този начин към 

образа й царствеността, нервността, умислеността и тъгата. Съпоставката в случая подчертава, 

че движението (походката и жестовете) и периодичността, лесно изразими чрез думите, са 

непредставими чрез средствата на фотографията.    

Отредената предхождаща позиция на словесното изображение спрямо фотографското 

предопределя функцията му да въвежда героинята и обяснява много по-голямата му 

обстоятелственост. Дагеротипният портрет следва словесния и го допълва. А чрез детайла за 

еднаквото облекло препраща към вербалното изображение, излагайки по този начин 

собственото си не само следходно, а и подчинено положение. И все пак, връзката между двата 

портрета не е едностранна: чрез самото си присъствие снимката поставя вербалния портрет на 

доня Инес в съпоставителен режим на четене и в резултат разкрива спецификите на 

предпочетените във всеки от случаите изразни средства и място в повествованието.  

2) Живописният портрет 

 Другото визуално изображение на доня Инес в едоименната новела на Асорин е 

живописният й портрет, който самодейният художник Висенте Тарончер й рисува в XXXVI 

глава. Липсва каквото и да било описание на картината. При завършването й повествователят 

сухо съобщава: „Инес на портрета досущ прилича на доня Беатрис“24, а дон Пабло изразява 

същото наблюдение на висок глас. Инес потъва в трескави размисли за съществуването на 

времето и собствената си идентичност, а дон Пабло се разтревожва. От този момент нататък 

картината не се появява повече на страниците на новелата. 

 Живописният портрет влиза в контакт с трима от героите: художника Тарончер, модела 

доня Инес и дон Пабло. Онова, което отприщва значенията на картината, е констатацията, че 

портретираната жена прилича на доня Беатрис. Тъй с тази констатация се ангажира 

разказвачът, твърдението се ползва със статута на обективна истина в рамките на 

повествованието. Шокиращият му ефект е свързан с отъждествяването на портретираната жена 

с истинската. По-интересно е обаче, че твърдението е смущаващо само по себе си. 

 Както бе отбелязано в първа глава, всяко произнасяне по отношение на приликата 

                                                 
24 Azorín. Doña Inés (historia de amor) (Edición, introducción y notas de Elena Catena). (Clásicos Castalia), 4ª 
edición puesta al día. Madrid, Castalia, 1999, p. 174. 
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изисква контакт и с двата обекта на сравнение. Зрителите на портрета нямат директен контакт с 

живялата три века по-рано доня Беатрис. Повествователят също няма директен контакт с нея, 

но затова пък има индиректен, при това по два канала: веднъж чрез биографията й „Доня 

Беатрис (любовна история)“, която дон Пабло пише, и втори път чрез погребалната й статуя в 

катедралата. Досегът на разказвача, с други думи, със средновековната дама бива опосредстван 

от два нейни портрета, словесен и скулптурен.  

 Биографията на доня Беатрис, която дон Пабло пише, е базирана на исторически 

документи и е представяна като историческо произведение. Поради тези причини тя може да се 

приеме за достоверен разказ за живота й. Биографията представя доня Беатрис като 

аристократична дама в есента на живота си, омъжена за дон Естебан, „човек на действието“, от 

когото не получава любов; тя се влюбва в млад, рус и светлоок трубадур; съпругът й разбира, 

младежът изчезва безследно, а по-късно Беатрис открива отрязаната му руса глава в кутията си 

за бижута; ужасената дама полудява, а няколко години по-късно умира.  

 Композицията на погребалните скулптури на доня Беатрис и на съпруга й дон Естебан в 

катедралата представя средновековната дама като покорна и вярна съпруга (гробът й е под този 

на дон Естебан и двамата се държат за ръце) с безоблачен семеен живот (лицето й е спокойно). 

Този образ очевидно не отговаря на словесния й портрет, нарисуван от дон Пабло. Лавровите 

клонки, които представят дон Естебан като победител, аналогично не кореспондират с 

жестокия насилник от биографията на доня Беатрис. 

 И все пак двата скулптурни портрета не бива да бъдат категорично заклеймени като 

несъответни на действителността. Идентичностите, които те конструират отговарят на 

публичния образ, към който дон Естебан се стреми. В този смисъл изглежда логично именно 

той да е поръчителят – а значи и (съ)авторът – на погребалните статуи. Доня Беатрис, от своя 

страна, е моделът, изобразен от и според волята на себичния си съпруг. Изработената в 

резултат скулптура е  материализираният публичен образ, който дон Естебан желае съпругата 

му да има. Предположението на дон Пабло, че статуята е правена по стар портрет на доня 

Беатрис отпреди трагедията, подсказва, че този образ може и фактически да е отговарял на 

действителността; в такъв случай скулптурата би изобразявала не доня Беатрис изобщо, а онази 

доня Беатрис, която още не е преживяла трагичната си любовна история с трубадура.  

 В светлината на току-що казаното изпъква фактът, че за разлика от скулптурния портрет 

биографията на героинята по определение обхваща целия й живот, т.е. тя не се отличава със 

ситуационността на визуалните изображения. Така, в сравнение със словесния, скулптурният 

портрет на доня Беатрис изглежда не само непълен, недовършен, а и нерелевантен. За сметка на 

това именно погребалната статуя се оказва ценна с това, че насочва вниманието към онази, 

вероятно действително съществувала, по-млада, покорна и спокойна жена, която иначе остава в 

сянката на по-късната си трагична участ.  

 Съпоставката между двете изображения позволява да се открои и обстоятелството, че те 
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се намират в отношение на последователност. Животът на героинята може да се опише като 

преминаващ от скулптурния й портрет към словесния. Преходът между двата е драматичен: от 

покорна съпруга доня Беатрис се превръща във влюбена в друг мъж и дала воля на чувствата си 

жена. Фундаменталната разлика е не толкова в липсата на любов и верността в единия случай и 

появата на любов и изневярата в другия, колкото във взелото връх съзнание за свобода, което 

дава възможност на героинята да разполага със себе си. Преломът намира израз и в двата 

портрета: както вече бе изтъкнато, авторът на скулптурата е на практика дон Естебан; а тъй 

като биографията се ползва със статута на достоверен разказ, за неин автор може да се смята 

изобразеният индивид, самата доня Беатрис. 

 В контекста на казаното твърдението, че изобразената на портрета от Тарончер Инес 

прилича на доня Беатрис, означава, че тя напомня на жената, изживяла целия живот на доня 

Беатрис с всичките му превратности, с драматичния му обрат и трагичния му край. 

 Предопределено от това твърдение, въздействието на живописния портрет на доня Инес 

върху тримата герои, които го виждат, е различно.  

Ефектът на картината върху художника остава неизвестен. Колкото до дон Пабло, 

картината предизвиква тревога у него, навеждайки го навярно на мисълта за злополучните 

последици от изобразената прилика. 

 Живописният портрет на Тарончер има най-силно въздействие върху модела си. Той 

проблематизира себевъзприятието на доня Инес и я води до моментна идентификация с доня 

Беатрис. 

Силното въздействие на картината се дължи на безкритичното себеотъждествяване на 

доня Инес с изображението й, несъмнен признак на липсата у нея на сетивност за изкуство. 

Наред с това, самоосъзнавайки се като предшественицата си, героинята следва 

материализираните – изречени на глас или нарисувани – възприятия на други двама герои, дон 

Пабло и Тарончер, като по този начин доброволно се вписва в отредената й от тях роля. Така 

картината разкрива, че героинята не само не умее да прави разлика между изкуство и 

действителност, а и позволява най-интимната й сфера, самоосъзнаването й, да бъде 

направлявана от външни хора. Цената на всичко това е висока: доня Инес губи собствената си 

идентичност. Налагащото се сравнение с по-ранния образ, който героинята си изгражда чрез 

дагеротипията си, очертава изминатата от нея траектория: ако във II глава доня Инес се 

представя като кокетка, зависима от мъжкото внимание и одобрение, в глави XXXVI-XXXVII 

зависимостта й от мъжете е нараснала до такава степен, че е узурпирала самоосъзнаването й. 

 Колкото до самата идентификация на героинята с предшественицата й, прави 

впечатление, че тя върви по линията на вече преживения, повторен живот: Инес има чувството, 

че онова, което преживява в момента, го е преживяла вече като Беатрис. Тази особеност 

подтиква към така обичания от критиците прочит на новелата в парадигмата на Ницшевото 

„вечно завръщане“. 
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  Важно е обаче да се има предвид, че „вечното завръщане“ означава повторение на 

същото до най-малката подробност и без прибавяне на нищо ново.  

 А въпреки че както Беатрис, така и Инес не осъществяват мечтата си за щастлива 

любовна връзка, разликите помежду им са съществени. Отношенията на доня Беатрис с 

трубадура биват прекратени от съпруга й с особена, изтънчена жестокост; в резултат дамата 

полудява, а няколко години по-късно умира. Отношенията на доня Инес с Диего биват 

прекратена от самата нея, тъй като тя, неспособна да предотврати неизбежния според новелата 

край на любовта, не пожелава да види първия признак на отегчение у любимия; по-късно 

героинята заминава за Аржентина, където основава пансион за изоставени деца. Тези разлики 

са причината адекватността на парадигмата на „вечното завръщане“ в чистия й вид да бъде 

поставена под съмнение и да се приеме тезата на Мария Доменика Пиеропан, че „различна от 

ницшеанския си произход, адаптацията на тази идея при Асорин не предполага завръщането на 

същите обстоятелства и събития, а циклично повторение на сходни събития“25.  

 Решението на доня Инес да напусне Диего и да замине за Аржентина е повратна точка в 

живота й: това решение е първата проява на ново за нея самосъзнание. От този момент нататък 

героинята вече не се възприема като зависима от мъжете жена, а като автономна, ценна сама по 

себе си личност. Доня Беатрис също изживява подобен преход от покорство към независимост, 

като повратната точка в нейния случай е решението й да даде воля на чувствата си към 

трубадура. В перспективата на тези наблюдения централното сходно събитие в това циклично 

повторение се очертава не любовната авантюра в залеза на младостта на двете героини, а 

новопридобитото им съзнание за независимост. Заслужава да се отбележи обстоятелството, че 

ако в по-ранния случай проявата на свобода бива жестоко смазана, в по-късния тя води не до 

щастливо, но до приемливо и в известен смисъл дори удовлетворително съществование. Така 

повторението на цикъла в изменението си е подобрение. 

 Наблюдението може да се отнесе и към другите герои в циклично повтарящите се 

истории. Изведеният принцип на подобрение дава например надеждата, че повествователят в 

новелата – аналог на разказвача на вписаната в произведението „Доня Беатрис (любовна 

история)“, т.е. на дон Пабло – ще е надмогнал неадекватността спрямо настоящето, с която се 

отличава дон Пабло.  

 И накрая, прецизирането на общата за доня Инес и доня Беатрис парадигма води до 

нови, интересни заключения по отношение на проблематиката на портретността. Докато 

преходът на Беатрис от покорство към независимост може да се представи като преход от 

скулптурата й към биографията, при Инес същият преход може да се представи като движение 

от дагеротипията и живописния й портрет, от една страна, към последните страници на 

новелата, от друга. А в последните страници на новелата визуалното изобразяване се е 

                                                 
25 María Doménica Pieropán. “Una re-visión feminista del eterno retorno en Doña Inés de Azorín”. Hispania, Vol. 72, 
№ 2 (May, 1989), p. 233. 
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оттеглило, за да отстъпи последната дума – буквално и преносно – на словесното. И при двете 

героини зависимостта бива представяна чрез визуалните портрети, преодоляването й – чрез 

словесните. Отчетливото разпределение оголва оста на противопоставяне между двата вида 

портрети в новелата:  конфликта между съзнанието за подчинение и за свобода на жената. 

Заключение  

В заключението са обобщени основните изводи от анализите на романите „Портретът 

на Дориан Грей” на Оскар Уайлд и „Портрет на художника като млад” на Джеймс Джойс и 

новелата „Доня Инес (любовна история)” на Хосе Мартинес Руис „Асорин”. Това позволява да 

се откроят сходствата и различията в третирането на проблематиката на портрета в трите 

произведения.  

 Обща за разгледаните творби е ангажираността с изобразяването на противоречив, 

непрекъснато развиващ се и авторефлексивен човешки индивид. И тримата главни герои 

отхвърлят авторитетите, въплъщавани от фигурите на създатели, учители, родители, духовници 

или мъже. Човешката личност не може да бъде вписана във външни спрямо нея, предварително 

зададени рамки. Индивидуалната свобода е висша ценност. Отвоюваната независимост от 

външни фактори обаче е заменена от зависимост от вътрешни: идентичността на героите се 

мисли като функция на миналото им. Успехът на Стивън Дедалус да помири настоящето и 

миналото си води до написването на „Портрет на художника като млад”; провалът на Дориан 

Грей в същото начинание води до самоубийството му; и накрая, сполуката на доня Инес се 

състои в това, че тя усвоява родовото си минало, използвайки наследената парадигма като израз 

на индивидуалната си свобода. В структурно отношение общ за трите произведения е 

принципът mise en abîme, предопределен от спецификите на портрета и довел до най-

впечатляващ резултат при Джойс.  

Наред със сходствата при сравнението изпъкват и разлики. Докато някои от тях като 

феминистичните идеи на Асорин и антицърковните настроения на Джойс могат да се отдадат 

на лични убеждения на авторите, други съответстват на по-общи разграничения в рамките на 

модернизма. Така например двете англоезични произведения третират естетически проблеми, 

каквито липсват в испаноезичната творба. Обстоятелството може да се обясни с тенденцията 

политически ангажираната литература като цяло да маргинализира естетиката. Въпреки че на 

пръв поглед новелата на Асорин не изглежда политически обагрена, в испанския си контекст тя 

приканва към подобен прочит: призоваването не на личното, а на родовото минало, и 

свързаното с това послание, че обръщането към миналото е плодоносно, защото повторението 

му в настоящето води до по-добри резултати, предлага разрешение на проблема с традициите в 

широк културно-политически план и в този смисъл има отношение към актуалния по онова 

време въпрос за националното самосъзнание. 
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Справка за приносите на дисертационния труд:  

 

1. Систематизирани са функциите на живописния портрет въз основа на културно-

историческите му специфики и е формулирана проблематиката му. Очертано е 

най-общо полето на портрета в литературата, като са посочени основните 

функции и проблематики на различните му видове. Предложените постановки 

дават основа за бъдещи изследвания в същата област. 

2. Трудът е първото пространно изследване на романа на Оскар Уайлд „Портретът 

на Дориан Грей” от гледна точка на портрета. Възползвайки се от същностното 

колебание на портрета между изкуство и неизкуство, основният конфликт 

между изображенията в произведението се разразява по отношение на 

кореспонденцията им с действителността. В конфликта взимат връх 

живописната картина и равностойният й роман, като романът (и литературата) 

превъзхожда картината (и живописта) със способността си едновременно да 

отговаря на действителността – в рамките на фикцията – и да не й отговаря – 

извън нея. 

3. Трудът е първото изследване на романа на Джеймс Джойс „Портрет на 

художника като млад” от гледна точка на портрета. Като квалификация на 

самото литературно произведение портретът задава наратологични параметри. 

Изхождайки от постановката, че настоящето на героя е миналото на 

повествователя, се извежда принципът, че анализът на спомените на героя и 

отношението им към настоящето ще доведе до заключения, валидни и за 

изобразеното в повествованието минало на повествователя и отношението му 

към неговото настояще. Детайлно са проследени импликациите на концепцията 

на Джойс за портрета, акцентираща върху миналото на изобразения индивид и 

самоосъзнаването чрез изкуството.  

4. Трудът е първото изследване на новелата на Асорин „Доня Инес (любовна 

история)” от гледна точка на портрета. Съпоставката между визуалните и 

словесните портрети в произведението – и съответните им изкуства – разкрива 

две определящи разлики помежду им: визуалните изображения са иманентно 

ситуационни, докато словесните излагат развитието на индивида в неговата 

пълнота; визуалните изображения представят моделите си като зависими от 

мъже жени, докато словесните наблягат върху преодоляването на тази 

зависимост и новопридобитото съзнание за свобода. 
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