
РЕЦЕНЗИЯ 

за дисертационния труд на  Теодора Людмилова Цанкова на тема 

Портретът в литературата на модернизма (Оскар Уайлд,  Джеймс Джойс, 

Хосе Мартинес Руис  „Асорин”)

Дисертационният труд на Теодора Цанкова съдържа 210 страници и се състои от 

увод,  пет  глави,  заключение  и  библиография,  която обхваща над сто  неномерирани 

заглавия.   Работата представлява добре структурирано модерно изследване,  което се 

съсредоточава  основно  върху  три  известни  романа:  Портретът  на  Дориан  Грей, 

Портрет на художника  като млад и  Доня Инес  (Любовна  история),  съответно  на 

Уайлд,  Джойс  и  „Асорин”  върху  заявената  в  заглавието  тема  за  портрета  в 

литературата.  Трудът  е  обсъден  и  насочен  към  публична  защита  на  заседание  на 

Катедрата  по  Теория  на  литературата,  на  което  са  присъствали  водещи  български 

специалисти и автори на изследвания, пряко свързани със същината на работата. 

Текстът е построен в съответствие с целите и задачите, които си е поставила Т. 

Цанкова и в него ясно са откроени тезите, аргументите и изводите й.  Тук е мястото да 

спомена  умело  подбраните  от  авторката  откъси  от  изследваните  творби,  с  които 

онагледява  и  подкрепя разсъжденията  си.  Още в  уводната  част  тя  мотивира избора 

трите произведения и рамката на изследването – проучване на смисловите възможности 

на  портрета  –  и  по-нататък  се  придържа  последователно  към  нея.  Там  ясно  е 

формулирана и целта на дисертационния труд: да регистрира различните проявления на 

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

им и да определи зададената от тях проблематика.  Дисертантката излага своя възглед 

за модернизма като  умонастроение и нееднозначно за западния свят явление,  който 

почива  на  сериозни  и  убедителни  разсъждения  за  индивида  и  обществото,  за 

естетическите насоки, за трансформациите в литературния процес през края на ХІХ и 

първата четвърт на ХХ в., които имат важно отношение към съдържанието на труда.   

В  първата  глава,  която  е  встъпителна  и  носи  заглавието  „Портрет.  Културно-

исторически  бележки”,  Т.  Цанкова  прави  исторически  преглед  на  развитието  на 

портретния жанр. Тя обстойно излага етимологически сведения за думите, означаващи 

„портрет” на английски и испански език, обсъжда синоними, прави лексически анализи 



с  цел  прецизиране  на  понятийния  апарат,  с  който  предстои  да  си служи в  хода на 

работата.  Когато  пристъпва  към  определението  на  портрета,  без  да  си  спестява 

диахронния  анализ  на  явлението,  авторката  подхожда  задълбочено  и  мащабно  през 

знаково-образните системи както на литературата, така и на изобразителното изкуство 

и фотографията, опира се в разсъжденията и заключенията си на сериозни авторитети 

като Цветан Тодоров и други изявени изследователи. Това е несъмнено преимущество 

при обосноваването на тезите й, като например тази за позиционирането на портрета в 

зараждането  на  живописта  (стр.26).  Т.  Цанкова  обаче  насочва  вниманието  си  към 

конкретните  въпроси  на  своето  проучване,  като  основателно  още  в  началото  на 

параграф 4 изключва от обсега на дисертацията какъвто и да било обзор, свързан с 

историята на портрета. В тази си част трудът предлага редица ценни обобщения във 

връзка с възникването на първите изображения на човешкия индивид, които осветляват 

същността  на  портрета  като  процес  с  духовни,  исторически,  обществени  и 

икономически корени, акцентира се на възвръщането на достойнството на видимото и 

значимостта на личността през късното Средновековие, припомня се възникването на 

първите портрети в средата на ХV в.  Авторката е систематизирала основните функции 

на портрета: заместваща, проследяваща, възпоменателна,  конструираща идентичност, 

възхваляваща и др., които стават обект на анализ в творбите,  съставящи корпуса  на 

изследването.   Препоръчвам  обаче  да  се  промени  заглавието  „Проблематика”  на 

последния  параграф  с  по-подходящото  „Изводи”,  което  по-пълно  съответства  на 

съдържанието  и  придава  завършеност  на  тази  въвеждаща  част  на  труда.  Държа  да 

подчертая,  че  още в  тук,  в  първата  част,  се  откроява  широката  осведоменост  на  Т. 

Цанкова  по  темата.  Служейки  си  с  различни  чужди  езици:  испански,  английски, 

френски, руски, тя компетентно проследява и отсява основните източници за целите на 

труда,  като  убедително  обосновава  заимстването  на  теоретични  модели  от  други 

художествени сфери с оскъдния набор теоретични рамки, чисто приложими в областта 

на литературния портрет.

Втората глава е озаглавена „Портретът в литературата.  Видове”, като авторката 

явно има предвид художественото слово. На стр.  42,  с присъщата си коректност,  тя 

прави уговорката,  че не претендира за принос в теорията,  но в тази си част  трудът 

всъщност очертава насоката,  в която ще се положат и развият текстовите анализи в 

следващите  три  глави.  Основните  теоретични  източници,  които  десертантката  е 

подбрала, за да разгърне и обоснове своето изследване, принадлежат на Алфред Шютц, 

Уенди Стайнър, Жерар Женет и др. и задълбоченото проучване на трудовете им й е 
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позволило да подраздели портретите в литературата в три типа, на които е посветила 

съответните параграфи. Спирайки се първо на живописния портрет, който физически е 

вместен в литературното произведение, Т. Цанкова откроява неговата пряка връзка с 

литературния  герой  и  значението  на  заместващата  му функция  при  художествената 

рецепция, т.е. приема, че той въздейства на адресата на текста като вид илюстрация. 

Тук тя съзира цял спектър от смислоизграждащи елементи, които влияят на прочита и 

го доизграждат. Ще отбележа, като едно пожелание към авторката, че тези портрети са 

най-подвластни  на  времевия  и  други  извънлитературни  фактори,  което  ги  прави 

интересен  обект  за  проследяване  както  в  различните  епохи,  така  и  в  различните 

културни и езикови среди. 

Когато  преминава  към  параграфа  за  литературния  портрет,  който  е  възлов  за 

научните цели на настоящия труд, Т. Цанкова подчертава метафоричния и описателен 

характер  на  явлението,  като  убедено  се  съгласява  с  Якобсон,  че  то  може  да  бъде 

пренесено  от  живописта  в  литературата.  Това  е  доказано  в  реалистичната 

западноевропейска  проза  от  времето  на  романтизма  до  възникването  на  идеите  за 

дехуманизираното изкуство и практическите му проявления, в които се отхвърля всеки 

опит  за  имитация  на  действителността.  В  подбрания  пример  за  изграждане  на 

литературен портрет на мускетаря Арамис от известното произведение на Дюма, като 

съчетание  на  описанието  на  физически  черти  (прозопография)  и  изобразяването  на 

характера (етопея) – макар и във фрагмента да личат по-скоро прояви на поведение, 

навици и  жестове  на  героя,  ясно  е  онагледено  разграничаването  на  описателния  от 

повествователния  литературен  портрет.  Тук  се  проявяват  във   висока  степен 

аналитичните умения на авторката и способността й да открива нови интерпретативни 

хоризонти, да проследява съдържанието, смисъла и ефекта на двата типа портретното 

описание  върху  хода  на  разказа,  като  разглежда  и  случаи,  в  които  функциите  на 

последните се припокриват (стр.53) – например в романизираната биография. Отново 

проличава  богатата  осведоменост  на  Т.  Цанкова  за  различните  повествователни 

жанрове,  свързани  с  темата,  когато  демонстрира  експертно  познаване  на  основни 

произведения,  а  също  и  зряло  боравене  с  понятийния  апарат.  Убедително  звучи 

изводът, че проблематиката на литературния портрет е в областта на наратологията и 

теорията на фикцията, откроени са съществени въпроси, които разкриват нови ниши за 

бъдещи научни занимания в областта на портретния жанр. Позволявам си обаче да не 

се съглася с етикетирането на романа  Дон Кихот като повествователен литературен 

портрет, защото намирам това твърдение за теоретично неаргументирано.
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При  разсъжденията  си  върху  живописния  портрет,  представен  словесно  в 

литературното произведение, дисертантката се оттласква от известни тези на Хефернан 

и други съвременни изследователи за значението на описанието или екфрасиса, като 

илюстрира  хилядолетната  литературна  традиция,  включваща описателни елементи  в 

художествени  творби  от  Омир  до  наши  дни,  с  жанрово  разнообразна  панорама  от 

автори и заглавия, без да се прецизира конкретната реализация на явлението и без да 

бъде аргументиран изборът на посоченото произведение.  Тя основателно набляга на 

репрезентативната функция на визуалното изображение в литературната творба и на 

метаестетическия  му  потенциал,  на  усложнената  връзка  между  изкуство  и 

действителност.  Поради  това  става  забележима  липсата  на  автори  и  заглавия  от 

модернизма, особено от испанския модернизъм, който със своеобразията си на обект на 

дисертационния труд би получил едно уместно онагледяване в този кратък обзор или 

другаде  в  текста.  Би  се  постигнала  по-голяма  убедителност  със  споменаването  на 

произведения  на  испански  модернисти,  в  които  изобилстват  примери  за 

интересуващото  тук  явление:  например тетралогията  „Сонати” или други  творби на 

всепризнатия ваятел на човешки образи Вале-Инклан, известните сонети „Филип ІV” 

[Felipe IV]  (описание  на  картина)  на  Мануел  Мачадо,  „Аве,  фемина”  [Ave,  fémina] 

(описание на отражение в огледало) на Франсиско Вилаеспеса или „Венера на Канова” 

[La Venus de Canova] (посветен на изображението на сестрата на Наполеон като Венера 

от скулптора Канова) на Салвадор Руеда и др. Това е едно от пожеланията ми към Т. 

Цанкова за подобряване на текста при подготовката му за отпечатване. Препоръчвам й 

също така да помисли дали жанровото определяне на  Доня Инес (Любовна история) 

като  „новела”  най-точно отразява същината на тази творба (стр.80). 

Третата глава на труда е съсредоточена върху задълбочен анализ на Портретът 

на  Дориан  Грей,  където  авторката  е  разгърнала  изследователските  си  умения  в 

интердисциплинарна  област,  изискваща специализирани познания  по двете  материи: 

литература  и изобразително изкуство.  В хода на изложението тя споделя интересни 

наблюдения  върху  генеалогията  на  романа,  разглежда  взаимоотношението  между 

живопис и художествено слово в конкретни произведения на Уайлд, успява да вникне в 

проблема за истинността и фалшивостта, за лъжата като предназначение на изкуството 

в  „Портретът  на  мистър  У.Х.”,  анализира  героите,  поведението  и  проявите  им, 

съответствията с действителността и т.н. Тук се проявява богатата литературоведска 

култура на авторката, нейният оригинален поглед върху творбите, точният и премерен 

научен език. Тя предлага ценни обобщения върху смисловия заряд на противоречието 
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между външния  вид  и  морала,  между външния  вид и  обществения  образ  на  героя, 

интересни са аналогиите й с митологичния герой Нарцис. Така дисертантката стига до 

извода, че освен живописния портрет на Дориан Грей, в творбата са налице още три 

негови портрета: телесен, словесен и мисловен. В тясна логическа връзка с целите и 

задачите  на  труда  са  анализите  на  отношението  творба-творец,  на  връзката  между 

портрет  и модел,  на конфликта  между телесния и словесния портрет,  на мисловния 

образ  на  художника  за  Дориан  Грей  и  развръзките,  произтекли  от  дългогодишното 

упование,  че   той  съвпада  с  живия  образ;  заслужават  внимание  разсъжденията, 

породени от „драматичното несъвпадение” между картината и мисловния образ, както 

и  отнасящите  се  до  пълната  автономност  на  произведението  спрямо  създателя. 

Съдържанието на тази глава буди особен интерес поради многоплановия подход на Т. 

Цанкова към анализа на портрета на Дориан Грей: първо от гледната точка на трима от 

героите в съответните параграфи, а след това – от позицията на адресата на творбата. 

Тя прави някои важни уточнения за особеностите на рецепцията на романа и стига до 

извода, че най-осакатяваща се оказва невъзможността на читателите да видят портрета 

през  погледа  на  самия  Дориан  Грей.  Ценни  са  наблюденията  върху  корелацията 

портрет-огледало по отношение на развитието на героя, както и неочакваното, но добре 

аргументирано  заключение,  че  в  романа  на  Уайлд  литературата  се  разкрива  като 

еквивалентна на живописта.  

Следващата  четвърта  глава,  онасловена  „Портрет  на  художника  като  млад 

(1916) на Джеймс Джойс”, е съпоставима по научна стойност с предходната и в нея е 

съхранен финият баланс между вниманието към словесната и визуалната изразност. Тя 

отразява  едно  произведение,  в  което  водещата  роля  принадлежи  на  писателя  като 

творчески субект в началото на своя житейски път. В нея авторката удачно подхожда 

първо с титрологичния анализ и го определя като мотивиран интерпретативен подход 

към  цялото  произведение,  отъждествява  портрета  на  художника  с  автопортрет  и 

предлага един обзор на различни произведения с това наименование (стр.112-113), като 

изтъква редица особености на творческия процес по създаването им (необходимостта 

от огледало, връзката с автобиографичния жанр и др.) Едно от достойнствата на тази 

част  от  труда  са  грижливо  проучените,  критично   обобщени  и  умело  подредени 

източници по темата, с които Т. Цанкова влиза в равностоен научен диалог от своята 

заявена  в  началото  перспектива.  Тя  проявява  вещина  и  усърдие  при  работата  си  с 

текста  и  тук  подчертавам  безспорно  интересните  парадокси,  които  откроява,  а  не 

подминава и редица езикови нюанси, въздействащи върху посланията на творбата – 
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например  смисъла  на  словосъчетанието  „като  млад”  и  др.  Придобитите  широки 

познания позволяват на авторката да осветли интертекстуалните връзки на Портрет на 

художника като млад с  други  две  авторски творби на  Джойс – една предхождаща 

есеистична  и  една  по-късна  поема,  а  по-долу  и  с  неговия  шедьовър  Одисей.  Тя  е 

съумяла  да  прокара  интересни  паралели  между  трите  произведения,  изводите  й  са 

точни и ясни и следват ясна историческа и естетическа логика. 

Що се отнася  до конкретния анализ на  Портрет на художника като млад,  Т. 

Цанкова  обстойно  се  спира  на  времевите  параметри  и  привежда  доказателства  от 

различни  перспективи  за  тяхната  значимост,   основателно  набляга  на  ефекта  от 

прилаганите  нови  за  времето  си  повествователни  техники  за  проследяването  на 

преживяванията и непрекъснато променящото се съзнание на героя (стр. 135), свързва 

посланията, излъчени от портрета, с важността на личния екзистенциален, творчески и 

исторически  опит  за  индивидуалното  самоосъзнаване,  за  самоотъждествяването  на 

автора  със  своя  персонаж.  Показвайки,  че  е  преодоляла  големи  теоретични 

пространства,  дисертантката  смело   разкрива  богатия  евокативен  потенциал  на 

описанията,  които  съпровождат  извайването  на  образа  на  Стивън  през  различните 

етапи на неговото детство и юношество и така стига до вярното обобщение относно 

концепцията на Джойс за портрета. Тук е мястото специално да изразя съгласие с този 

трети поред сериозен принос на труда.

Последната пета глава на дисертацията представлява анализ на един от романите 

на бележития испански писател от първата половина на ХХ в. Хосе Мартинес Руис, 

възприел  като  псевдоним  името  на  свой  литературен  герой  –  (Антонио)  Асорин. 

Мястото на портрета в неговото творчество е дотолкова значимо, че в края на 2007 

година  в  Университета  в  По  (Франция)  се  е  провел  тридневен  международен 

колоквиум под наслов „Портретите  на Асорин на кръстопътя  на субективностите”  . 

През  2010  г.  в  гр.  Аликанте  е  публикуван  и  сборникът  с  докладите,  който  би  бил 

интересен  за  Т.   Цанкова.  Споменатият  университет  е  известен  от  1985  г.  насам  с 

периодичните  си  научни  форуми,  посветени  на  творчеството  на  Асорин,  което  в 

последните години не е сред най-изследваните в Испания и поради това за мен беше 

радостно да забележа такъв интерес у една обещаваща българска испанистка, каквато 

несъмнено е авторката на настоящия труд. Още в началото на тази глава, след подробно 

въведение  в  съдържанието  на  творбата,  тя  с  основание   заявява,  че  в  Доня  Инес 

(Любовна  история)  изобилстват  описания,  но  портретът  не  заема  централно  място. 

Визуалните изображения на хора обаче принадлежат,  според дисертантката,  към три 
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различни творчески области: дагеротипия, живопис и скулптура,  като съществуват и 

други  предмети,  които  онагледяват  човешки  образи.  В  този  порядък  следва  да  се 

изтъкне  влиянието  на  изобразителните  техники  на   импресионизма.  В тази  част  на 

труда също е съхранена началната рамка на търсене на смислоизграждащи функции на 

портрета в литературата, а снимката на Инес, макар поизтрита от времето и лишена от 

самоличността  на  автора,  всъщност  поема  ролята  на  автопортрет.  С  основание  се 

изхожда  от  презумпцията  за  обусловеността  на  два  типа  портрети  в  анализираната 

творба: от една страна са визуалните, които са ситуационни и битуват като памет за 

определена фаза от живота на героя, съхранявайки в някаква степен идентичността му, 

а от друга са словесните, в които очевидно е заложен динамизиращ потенциал, който 

впоследствие  отключва  някакъв  вид  борбеност,  съпротива,  порив  към  свобода. 

Неслучайно романът на Асорин е възприеман като феминистки и посоката, в която се 

развиват  неговите  послания  дава  достатъчно  основания  за  това.  Т.  Цанкова  много 

сполучливо е доловила един от аспектите на успоредяването на двете женски съдби: 

чрез визуалните портрети бива представяна зависимостта, а чрез словесните – нейното 

преодоляване.  Художествените  образи  на  героините  се  разгръщат  многопланово, 

противоречиво,  под въздействието на излъчените  от изображенията  им внушения,  и 

авторката  аргументирано  извежда  тезата  за  криза  на  идентичността  не  само  на 

средновековната дама, но и на нейната потомка от началото на ХІХ в. Историите на 

Беатрис  и  Инес  плавно  се  придвижват  от  полето  на  литературата  към  това  на 

пластичните изкуства и обратно, като следват една премерена ритмичност, създаваща 

атемпорална,  наситена  с  дълбоки  усещания  атмосфера,  плод  на  изключителното 

описателно майсторство на писателя. Оставам с впечатлението, че Т. Цанкова търси да 

долови,  без  това  да  фигурира  сред  настоящите  цели  и  задачи,  общия  дух  между 

изследвани в дисертацията произведения, когато отбелязва мимоходом за наличието на 

сходствата в живописните портрети на Инес и Дориан Грей, което разпознавам като 

заявка за бъдещи творчески планове и те заслужават насърчение.

Заключението, което е разположено на 5 страници, съдържа в обобщен вид всички 

основни изводи, направени в хода на изложението. То внушава много убедително, че 

портретния  жанр,  принадлежащ  към  богатата  интердисциплинарна  област  на 

литературата и живописта, дава възможност за дълбоки съвременни прочити на творби 

от всички епохи, защото настоящата дисертация е написана с концептуално издържан 

подход, независимо, че се съсредоточава върху три недотам отдалечени във времето на 

своето създаване произведения.
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y6eleHa cbM, rre HacrostUr4.f,T TpyA o6orarsea cbIIIecrByBaIrII4Te 3H.aIJrrfl' cBbp3aHI'{ c

rroprpeTHr.r{ XaHp B 3anaAHoeBponeficrara nvTepurypa il cbIIIeBpeMeHHo e Udseu c

lpaKTr.rqecKara cI4 lrpunoxlrMocr npl4 pa6oTa cbc cryAeHTI'I'

Ha OCHOBaHIIe Ha cbAT,pXaHIIeTO Ha [I4AepTAI\I1lsTa, MOla IA cIIOAeI-s, qe Tg

ilpe,ucraBnrBa rrpnHoc B 6urapcxoro nuTeparypo3HaHl,Ie. I,IHrepAracuI4nnI4HapHI{sr iL

xapaKTep xBtpns Ao[bnHr4TeJrHa cBerJrr,rHa Bbpxy alautv3npa:al{Te flBJIeHus u 6ezc[opHo

ynnsTHtBa cBbp3aHaTa c Tflx Hayr{Ha MaTepI'u.

Ornpa-uenr,rre AoryK rroxenaHrrr 14 rrpelopbKll B HLIKaKIB cn) {afi He oMaJloBaxaBar

AocrofiHcrBara Ha pa6orara v prMar 3a uen ycbBbplxeHcrBaHero ir rIpH 6rAeuloro

oTneqaTBaHe.

Haxpax AbplKa Ia [o,Uqeprar, qe BbB BcIrr{KI,I cBoI4 aH.aJru3vt kt flpoyrlBaHlr{,

BKrrorrr{TeJrHo r.r B ny6mlxaquvrre cv no reMara, Al{cepraHTKara ce olupa Ha ceprlo3Hl4 14

aBTopHTerHr,r r43Torrlll4qra, 6es Aa lolycKa o6esrlaqaBaHe Ha rBopqecKl{Te cI'I ycl4Jlrtfl', 14

yMeno cH cnylKr4 crc co6c'rBeH HayrreH HHcrpyMeHTapIryM, Koero 6escnopno npvl.aBa

conrrAHocr u y6e4urenHocr Ha rpyAa. Tona e cepllo3Ha rlpeAnocraBKa 3a rlo-Haramurnoro fi

npo(becuoHanHo pa3Blrrr4e Karo HaAexAeH I{3cJIeAoBaren B o6nacrra Ha I{cnaHcKara I'I

3anaAHoeBponefi cnara nl,ITeparypa.

Aerope(peparbr orpa3rBa BrpHo r4 nocneAoBareJlHo c:bAbpxaHlaero Ha pa6orara.

klspasr.r,atv' cBoero cbrJracue c BKrror{eHoro B crlpaBKara 3a npI,IHocLITe.

KasaHoro AoryK Mpr AaBa ocHoBaHr4e y6e4euo Aa rlpenopbrraM Ha yBaxaeMLITe rIJIeHoBe

Ha HayqHoro xypu Aa rnacyBar ,,3a" ilpucsxAaHero Ha o6pa3oBareJlHara I,I Hayr{Ha creneH

,,4oKTop" no npo$ecrroHa-rrHo HanpaBneuue 2.1- @Hrororus - ,,Jlutepatypa Ha HapoAlrre Ha

Eepona, Alrepura, A3ut, ASpura u Ancrparux (3anaglroenponeficKa nl4reparypa) na

Teo4opa JftoAuurona I{anrona.

Aoq. a-p Tarsira flallresa

Co$ur, 28.05.2012 r.


