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Представеният за защита дисертационен труд на Теодора Цанкова е посветен 

на тема, в която се срещат няколко проблемни полета – литературата на модернизма, 

традицията на портрета и автопортрета, отношенията между живопис и литература и 

в  частност  проблемите  на  екфрасиса,  творчеството  на  Оскар  Уайлд,  на  Джеймс 

Джойс  и  на  Хосе  Мартинес  Руис.  Провокирана  от  конкретно  наблюдение  върху 

близостта  между  заглавията  на  Уайлд  и  Джойс  „Портретът  на  Дориан  Грей”  и 

„Потрет  на  художника  като  млад”,  тезата  за  специфичната  роля  на  портрета  в 

литературата  на модернизма е изследвана в съпоставителен план с привличане на 

допълнителен прецедент от испанската литература. 

Трудът  е  структуриран  в  безупречно  съответствие  с  темата  и  изследвания 

материал.  Уводните  страници  коректно  представят  съдържанието  и  характера  на 

научната  задача с  нейния  специфичен  характер.  Обяснено  е  и  възникването  на 

идеята,  което  говори  за  самостоятелността  на  направения  избор.  Аргументиран  е 



подборът на анализираните произведения. Уточнява се и разбирането за модернизъм, 

върху  което се основава изследователската програма.

 Следват две глави,  в които е  систематизирана проблематиката,  свързана с 

портрета.  Първата  предлага  културно-исторически  екскурс  върху  живописния 

портрет,  а  втората  очертава  полето,  очертано  от  различните  литературни 

конкретизации  на   портрета.  Нататък  трудът  се  разгръща  в  три  основни  глави, 

посветени  на  произведенията,  избрани  за  обект  на  наблюдение  –  „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”. Изводите от 

проведените  в  тези  глави  наблюдения  са  сумирани  в  кратко,  но  съдържателно 

заключение.

Дисертацията е написана добросъвестно и с безупречна прецизност. Проучен 

е впечатляващ корпус от теоретична литература, която е пълноценно асимилирана и 

въведена в употреба при коректно, на места дори педантично уточняване на личната 

задълженост към един или друг  източник.  Анализът на материала е задълбочен и 

мотивиран от постоянна грижа за открояването на релевантните на темата проблеми. 

Прави впечатление чувствителността на докторантката към подробности, привидно 

незначителни,  чието  изясняване  обаче  хвърля  нова  и  неочаквана  светлина  върху 

художествени факти,  смятани  за  достатъчно ясни и  определени.  В стратегията  на 

Теодора  Цанкова  има  няколко  предразполагащо  симпатични  решения.  На  първо 

място между тях е отказът от участие в теоретичните спорове върху модернизма и 

игнорирането  на  периодизационните  проблеми,  свързани  с  него.  Дори  при 

съдържащия  се  в  него  риск  да  бъде  упрекнато  като  недостатъчно  амбициозно, 

решението модернизмът да бъде третиран единствено като светогледна категория е 

категорично, а спокойната му аргументация свидетелства за яснота по отношение на 

преследваните  цели,  както  и  за  здрав  практически  усет.  Характеристиките  на 

модернистичното умонастроение, посочени от дисертантката, формират компактна и 

съдържателна  работна  формула,  функционално  адекватна  на  изследователската 

задача. Същевременно е съобразена необходимостта да бъдат направени уточнения 

по отношение на модернизма в Испания с оглед на своебразията на историческия и 
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политическия контекст, което свидетелства, че стремежът към избягване на ненужни 

усложнения при разгръщането на тезата не е с цената на недобросъвестно претупване 

на действително налични проблеми.

Пак  така  предразполагащ  е  и  подборът  на  произведенията,  подложени  на 

анализ. Той е едновременно и предвидим, и изненадващ. Присъствието на романите 

на Уайлд и Джойс в едно изследване върху портрета в литературата на модернизма е 

саморазбиращо се, христоматийната им известност ги прави и незаобиколими като 

факт,  с  който  една  разработка  върху  портрета  в  литературата  на  модернизма  би 

следвало да се съобрази. Новелата на Асорин обаче е текст, по-скоро непознат, освен, 

разбира се,  за професионалните познавачи на испанската литература. В този смисъл 

чрез  включването  на  това  заглавие  дисертантката  определя  като  обект  на 

проучванията  си  терен,  който  не  съвпада  с  модернистичния  канон  –  нито 

пространствено,  нито  езиково.  Освен  това  става  въпрос  за  текст,  който  не  е 

превеждан на български. Разумна стратегия в тази ситуация е да бъде предложено 

резюме  на  новелата,  което  да  облекчи  разбирането  на  следващите  аналитични 

процедури.

Тук мисля за уместно да откроя едно важно достойнство на труда, което би 

могло  да  остане  неотчетено  –  обстоятелството,  че  на  практика  в  него  се  работи 

паралелно с два чужди езика – английски и испански.  Библиографската справка към 

дисертацията  показва,  че  ред  от  основните  ползвани  теоретични  изследвания  са 

френскоезични. Всичко това говори за завидна академична подготовка на Теодора 

Цанкова, която надхвърля стандартното положение при защита на докторска теза.

Конкретните наблюдения върху смислопораждащите функции на портрета в 

отделните произведения са проведени систематично, с подобаващите задълбоченост 

и похватност. Към всеки конкретен случай е подходено по различен, адекватен на 

своеобразията  му  начин,  което  е  предпоставило  различната  структурираност  на 

отделните глави. Тъкмо систематичността на проведените анализи е едно от важните 

достойнства на дисертацията Водещ принцип при конструирането на алгоритъма е 

било  да  се  идентифицират  и  осмислят  различните  релации,  чрез  които  бива 

функционализирано  присъствието  на  портрета  в  съответните  творби. 
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Реконструирането  на  системата  от  взаимовръзки  показва  чувствителност  към 

многоплановата смислова структура на произведенията и наративната им динамика. 

Като особено убедителна бих откроила интерпретацията на прословутата „вианела” 

от  „Портрет  на  художника  като  млад”,  в  която  Теодора  Цанкова  показва  тънка 

чувствителност  към сложно обратими семантични конфигурации.  Постиженията  в 

тази част на дисертацията свидетелстват, че завършената магистърска програма по 

теория не е отишла напразно.

Едно от най-продуктивните решения на дисертантката е главите за Уайлд и 

Джойс да започнат с анализ на заглавията на романите, тъй като и двете налице е 

отклонение  от  парадигмалния  модел,  в  единия  случай  забележимо  единствено  в 

оригиналния  вариант.  Съобразяването,  че  заглавията  на  Уайлд  и  Джойс  съвпадат 

само  на  български  език,  където  единственото  различие  се  проявява  по  признака 

присътвие-отсъствие  на  членуване,  докато  оригиналите  заглавия  формират 

несвободната от импликации опозиция “picture – portrait”, е наистина продуктивно и 

въпреки че смислопораждащият потенциал на непълната синонимия между picture и 

portrait в  заглавието  на  Уайлд   не  е  докрай  осмислен,  въведената  допълнителна 

перспектива е дала  ход на интересни и резултатни наблюдения.

Находчив и резултатен ход е и въвеждането на съпоставителна автокстуална 

перспектива в главите, посветени на Уайлд и Джойс. В първия случай е изследвана 

връзката между „Потретът на Дориан Грей” и новелата „Потретът на мистър У.Х.”, 

което  дава  възможност  за  въвеждане  на  романа  в  сложна  интертекстуална 

перспектива,  отвеждаща  до  сонетите  на  Шеспир.  В  тази  част  дисертацията  има 

изявено приносен характер. По аналогичен начин и в главата върху романа на Джойс 

се  анализират  два  други  текста  на  автора,  в  заглавията  на  които  присъства 

назоваването  на  портрет  -  „Портрет  на  художника”  от  1904  г.  и  „Портрет  на 

художника  като  стар  моряк”  от  1932 г.  За разлика  от  случая  с  Уайлд,  при който 

основният момент е отварянето на генеалогична перспектива, при Джойс наличието 

на  повече  случаи  на  аналогично  озаглавяване  предлага  по-цялостна  картина  на 

реагиране спрямо портретната конвенция.
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При всички видни достойнства на дисертацията, в нея могат да бъдат открити 

и  известни  несъвършенства,  които,  макар  и  да  не  накърняват  цялостно 

положителното  впечатление  от  нея,  би  било  добре  да  бъдат  отстранени  при 

евентуална бъдещата публикация на труда, която искрено препоръчвам. При по-строг 

оглед  се  натрапва  впечатлението  за  известна  небалансираност  в  цялостната 

постройка, породено от обстоятелството,  че тезите, разгърнати в главата, посветена 

на историята на портрета в живописта,  а в някаква степен и в тази за портрета в 

литературата,  остават  в  една или друга  степен  нефункционализирани в  основната 

част  на труда.  Същевременно в тези две глави е  пропуснато да се осигури  онази 

информация, която би била особено полезна за цялостното изследване – за портрета в 

изкуството  и  литературата  на  модернизма,  а  тъкмо  тя  би  набавила  толкова 

необходимия фон за сравнение.

По  скоро  в  пожелателен  смисъл  бих  споделила  някои  други  свои  идеи, 

свързани  с  отбелязания  дефицит.  Без  да  оспорвам  подбора  на  проучваните 

произведения,  се  питам  дали  изследването  не  би  спечелило,  ако  беше  използван 

несъмненият потенциал за тезата, която се крие в „Портрет на една дама” на Хенри 

Джеймс,  особено  пред  вид  на  факта,  че  в  пряка  съотносимост  с  романа  са 

озаглавените  по същия начин стихотворения на Т.  С.  Елиът и Езра Паунд.  Пак с 

оглед на модернистичния контекст  бих приветствала  провеждането на  паралели  с 

актуални  за  него  търсения  по  отношение  на  живописния  автопортрет,  тъй  като 

успоредяването на наблюденията  би могло да доуплътни направените  изводи,  а и 

евентуално да препотвърди валидността им за естетиката на модернизма по-общо. 

Бих препоръчала, например, автопортретите на Гоген от 1903 г. и на Пийт Мондиан 

от  1918  г.,  в  които  присъстват  характерни  модернистични  жестове  на  иронично 

себепредставяне и авторефлексия. Особено интересен е паралелът с Гоген, тъй като 

неговите автопортрети са в активна съотносимост с тези на Рембранд, а един от тях - 

„Портрет  на  художника  като  млад”  от  1628-29  г.,  макар  и  игнориран  от 

докторантката като възможен източник за заглавието на Джойс, е бил припознаван 

като конкретизация на съдържащата се в него по-обща референция към конвенцията 

на автопортрета (например от  Hugh Kenner).  Една подобна съпоставка би могла да 
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затвърди впечатлението за неслучайност на направените в дисертацията изводи за 

„общата ангажираност с изобразяването на противоречив, непрекъснато развиващ се 

и авторефлексивен човешки тип” (с. 197) в разглежданите произведения.

Също така без да оспорвам направените в дисертацията изводи, не мога да не 

задам въпроса дали съсредоточаването  изключително върху художествени текстове 

на модернизма не лишава труда от достатъчно надежден контекст. Склонна съм да 

мисля,  че  същите  изводи  биха  били  по-убедителни,  ако  се  основаваха  освен  на 

анализа на избраните произведения и на допълнителни, било и частични, диахронно 

съпоставителни наблюдения. Още повече, че главата, посветена на проблематиката 

на литературния портрет,  където се извежда работната типология за последвалите 

аналитични  процедури,  естествено  би  поела  в  себе  си  и  съответния  исторически 

наглед.  Вярвам,  че  поставянето  на  портрета  в  литературата  на  модернизма  в 

диахронна перспектива би спомогнало за дообогатяване на интерпретацията. Защото 

е  неоспоримо,  че  съществуват  особено  значими  предходни  функционализации  на 

художествения  портрет  в  литературата,  измежду  които  поне  изключително 

усложнената екфрастична активност в „Анна Каренина” ми се вижда като прецедент, 

който  повелява  съобразяване.  Като  особено  настойчиво  се  представя  подобно 

изискване  поради  близостта  между  романа  на  Толстой  и  новелата  на  Асорин  по 

отношение присъствието в тях на различни портрети на съответните героини, както и 

поради сходни подходи при сюжетирането на това наличие.

Накрая  ще  обобщя  оценката  си  за  дисертацията.  Налице  е  сериозно  и 

професионално  осъществено  изследване,  обезпечено  със  стабилна  теоретическа 

подготовка.  Наблюденията  са  проведени  с  вещина,  изводите  са  ясно  и  коректно 

формулирани. В труда има приносни моменти.  На дисертационния труд е набавена 

необходимата  предварителна  публичност.  Теодора  Цанкова  е  участвала  на  три 

конференции  с  доклади  по  темата  на  дисертацията,  които  своевременно  са  били 

отпечатани (единият предстои да излезе).  Публикувана е изцяло главата „Портрет. 

Културно-исторически бележки”.
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Всичко  това  ми  дава достатъчно  основание  да  заявя  убедено,  че  трудът 

притежава необходимите качества за успешна докторска дисертация и да препоръчам 

на Теодора Цанкова да бъде присъдена образователната и научна степен “доктор”.

май 2012 г.                                                                       ПОДПИС:
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