
1

Становище

на доцент доктор Цветана Хубенова

За дисертационния труд на Теодора Цанкова

„Портретът в литературата на модернизма.(Оскар Уайлд, Джеймс 
Джойс, Хосе Мартин Руис „Асорин”)

Като научен ръководител на този труд си давах сметка за подмолните 
рискове, които съдържа в себе си така избрания обект на изследване, очертан 
от заглавието на темата ‘портретът в литературата на модернизма’, но 
осъзнавах и огромния потенциал, който носи със себе си едно подобно 
проучване. 

Представеният текст следваше творческите и изследователски пътища, 
по които самостоятелно реши да поеме докторантката. 
Самодисциплиниращите познавателни  нагласи позволиха тя да събере, 
систематизира, анализира и подреди сложен,  разнопосочен  и дискурсивно 
несводим материал, да го обгледа през ключалката на избраната 
проблематика, осветляваща продуктивни напрежения  между литература и 
живот, изкуство и неизкуство, изобразителен портрет и словесен литературен 
портрет, творец и творба, субект и обект на познание.

В процеса на изследване индуктивният и дедуктивният метод  при 
оформяне и интерпретация се допълват  и това е видно в последния текстови 
вариант, който създава едновременно усещане за подреденост, логика и 
яснота, за теоретична рамка, която предусеща динамиката на последвалите я 
анализационни глави, но и за обратното интелектуално движение. 
(Конкретните интерпретации и анализи в динамиката си се  удържат сред 
припомнящи щрихи и понятията от теоретичната рамка.) 

В анализационните движения се  проследяват  процесите, обект на 
внимание, в конкретните творчески лаборатории на отделните творци. 
Авторефлективния импулс, типологично присъстващ като интегрална част в 
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изследваните текстове на модернизма, отклонява  в несекващ   mise en abime 
и на изследователската авторефлексия (словосъчетание-метафора, преврнала 
се в термин, задействана от Андре Жид, който го използва  за 
авторефлективни огледални завихряния в изкуството  и който присъства  като 
момент сред анализираните текстове). Тази нескончаема самонаблюдаемост 
на случването на творческия процес, начената от първичните текстове, би 
оказала структурни затруднения в оформането на дисертационния труд, ако 
авторката нямаше ясно съзнание за собствената си епистемологична 
омесеност в различните измерения на верижната творческа проблематика 
(метатекстуална, интертекстуална) и ако не се придържаше към 
дисциплиниращата  я перспектива, парадоксално породена  от пресечната 
точка на теорията или метафората на изобразителния портрет и неговите 
литературни проявления.

 Отвъд  изследователските рефлексии  и изводи остават  социално-
политически импликации, контекстуализации и авторефлексии,  насочващи 
към  характера на езиковите кризи, на обезсмисления сред 
институционалните дефицити живот на творци и техните интерпретатори на 
междата между векове, фиксирани във мълчаливи вътрешни кризи, 
творчески  трансформации и тяхната естетизираща или епистемологична 
изява.

Видно е, че трудът изследва не статики, а човешки драматични  игри със 
знаците на себепознанието, движи се сред граници и преходи, напрежения и 
сблъсъци на дискурсивни полета и измерения, които традиционно са смятани 
за неуловими за научно наблюдение. Подобни изследвания винаги поставят 
въпроса за епистемологичните импликации в субект-обектните познавателни 
отношения, за човешкия ни опит в себепознанието и характера на знаците, 
чрез които познаваме света, въпроси, извикани и от изследваните текстове. 
Проблематизира естетически, познавателни  и екзистенциални полета на 
репрезентация, събира и разделя знаци, запълва пъзели, размества ги, търси 
сигурност, но разколебава за институционалните клишета сред езиковите 
експерименти. И това е типичен опит с литературата, особено с литературата 
на модернизма, дори и под формата на един металитературен научен анализ.
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 И така,индивидуалният почерк на изследване на експериментите на 
модернистичните творци търси собствения си познавателен портрет, рисува 
го, скрива страстта и съпротивите си, но и разкрива, подобно на 
художествените си прототипи, мисловните си динамики, теоретичните си 
нагласи, откритите тревожни въпроси и отговори.

За да не създам впечатление за това, че представям становище за 
творческия характер на дисертантката, а не обективно мнение за самия й 
труд,  бих резюмирала, че в крайна сметка представеният ни текст е 
системен, единен и създава усещане за максимална завършеност и 
изчерпаност на поставените задачи и цели. 

 Не можех, обаче, с радост да не констатирам невероятното развитие, 
което Теодора Цанкова разкри като учен и човек в процеса на творческото си 
изследване върху текстовете на модернизма. Удържането на контрола върху 
езика, върху връзките в изследваните процеси, върху стратегиите за четене на 
труда, е видим в предложения за обсъждане вариант. Авторефлексията на 
мисловните движения, оформящи работата, се оказва не по-малко 
продуктивна от тази на творческите субекти, обект на изследване. Подобна 
верижност проблематизира и субект-обектните отношения в едно 
съвременно научно хуманитарно изследване и динамизира 
епистемологичните му граници.

Като заключение ще систематизирам моментите, които смятам за 
достойнства и постижения на този труд:

1.Няма други (доколкото зная) изследователски текстове в полето на 
литературознанието и хуманитаристиката най-общо, които да разработват 
избраната тема, осмисляща функциите и проявленията на изобразителния 
портрет конкретно в литературните творби на Оскар Уайлд, Джеймс Джойс и 
„Асорин”.

2.Работата е системна, единна и добросъвестно използваща своите 
източници. Едновременно с това е отворена за собствените си хоризонти и за 
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бъдещи изследвания в различни хуманитарни насоки, които потенциално би 
подхранила.

3.Респектира собствения почерк на младата изследователка, търсеща и 
откриваща рационални вербални еквиваленти на динамични и 
трансформиращи се дискурсивни полета, произтичащи от поетиките на 
самобитните текстове,  както и от срещата на изкуството на живописното 
изобразяване и литературните експерименти от времето на модернизма.

4.Точни, нюансиращи и заредени с потенциал за бъдещи изследвания 
наблюдения , ценни не само в полето на литературознанието, литературната 
компаративистика, но и за интердисциплинарната комуникация в 
съвременната хуманитаристика.

4.Скромно, професионално, контролиращо обследване на постоянно 
разгръщаща се и рояща се проблематика, запазваща яснота на погледа сред 
актуални и исторически реализирани хаотични омесвания на езици, 
метаезици и екзистенциални пропадания на ценностни системи. Намиране 
на адекватен инструментариум  за езиково проясняващ превод на 
драматични  преживявания на езикови, ценностни, социални и 
екзистенциални кризи не само по времето на модернизма, но и сега.

5. Нюансиращи и интересни наблюдения върху съвместните 
проявления на изкуството и живота, върху разнообразните себеосмислящи 
пътища на отделните изкуства (в частност – това на живописния портрет и 
това на литературното писане), върху твореца и неговата творба.

6.Личните преводи на отделни цитирани откъси от проучваните 
произведения често са по-сполучливи от тези на оторизираните български 
преводи.

8.Работата подсказва съзнание на авторката си за собствените 
възможности и граници, не надскача на пръв поглед скромните си 
предпоставени задачи, но на практика разкрива потенциал, който  разширява 
разбиранията в полетата на литературознанието, изкуствознанието и 
човекознанието.
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И така, класувам „за” утвърждаване и приемане на този труд като 
докторска дисертация и за присъждане на званието „доктор на 
филологическите науки” на на младата изследователка Теодора Цанкова.  


