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СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Светла Кирилова Черпокова, член на научното жури,

преподавател в Катедра по история на литературата и сравнително 
литературознание, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,

по дисертация на тема: „Портретът в литературата на модернизма (Оскар Уайлд, 
Джеймс Джойс, Хосе Мартинес Руис „Асорин”)”,

за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, Научно направление 2.1. 
Филология, Научна специалност „Литература на народите на Европа, Америка, Азия, 

Африка и Австралия (Западноевропейска литература)”,
дисертант: Теодора Людмилова Цанкова,

научен ръководител: доц. д-р Цветанка Хубенова 

Предложената за защита дисертация обсъжда темата за портрета в литературата 

на модернизма, като фокусира вниманието си върху произведения от Оскар Уайлд и 

Джеймс Джойс, разгледани в съпоставка с новела от испанския автор Хосе Мартинес 

Руис.  Конкретните  текстове,  с  които  се  работи,  са  „Портретът  на  Дориан  Грей”  от 

Уайлд, „Портрет на художника като млад” от Джойс и „Доня Инес (любовна история)” 

от Хосе Мартинес Руис. Към този основен списък се прибавят и творби от изброените 

автори,  които  гравитират  към  изследвания  проблем  и  служат  за  допълнителна 

аргументация  на  предложените  тези.  Това  са  „Портретът  на  мистър  У.  Х.”  (Оскар 

Уайлд), „Портрет на художника” и поемата „Портрет на художника като стар моряк” 

(Джойс), а също и романи от Хосе Мартинес. В един по-разширен кръг от произведения 

се вписват „Тримата мускетари” от Дюма, „По следите на изгубеното време” от Марсел 

Пруст, „Неизвестният шедьовър” от Балзак, „Момичето с перлената обица” от Трейси 

Шевалие, „Крилете на гълъба” от Хенри Джеймс и др. Цитират се имената и заглавията 

на Данте, Петрарка, Лопе де Вега, Калдерон, Шекспир, Кийтс, Ибсен, Сири Хуствет, 

Орхан Памук, Хавиер Мариас и т.н., чието споменаване идва, за да докаже валидността 

и неслучайността на присъствието на портрета в литературните традиции, при това не 

само  в  западноевропейските.  Това  разширяване  на  хоризонта  на  изследване 

демонстрира високата филологическа осведоменост на дисертантката и умението й, в 

компаративистичен  –  диахронен  и  синхронен  –  план,  да  представи  многообразните 

присъствия в литературата на изнесения проблем.

 В своите  пет  глави работата  постъпателно  и  целенасочено  следва  обявената 

тема.  Първите  две  глави  са  фокусирани  върху  портрета  –  върху  неговия  произход, 

функции,  контекстуална  обусловеност,  видове  (в  изобразителното  изкуство  и  в 

литературата).  Особено  приятно  впечатление  прави  съвестното  извеждане  на 

етимологията на  думата  „портрет” и  отчитането на синонимните вериги,  в  които се 

вписва. Типологизацията на портрета (втора глава) демонстрира доброто познаване на 
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различните  вариации на  понятието,  както и завидната  наблюдателност на авторката, 

която с умение и вещина разпознава и назовава разновидностите му в литературата. На 

пръв поглед „лесното” и уж учебникарското дефиниране на жанра „портрет” се оказва 

комплицирано и „препънато” от ред условности и контекстуални зависимости, с чието 

преодоляване  дисертантката  успешно  се  справя.  Особено  продуктивни  са  частите, 

където се обсъжда „изобретяването на портрета”, а също и моментът на установяване 

на  връзката  „портрет  –  сянка”.  Би  могло  обаче  да  се  очаква  малко  по-голямо 

задълбочаване по посока на отличаването на талисманната функция на сянката/портрет 

и  на  традициите,  свързани  с  отнемането  на/лишаването  от   сянка,  чиито  корени са 

митологично-фолклорни.  Актът  „унищожаване  на  портрет”,  върху  който  работата 

акцентира, също има потенциала да бъде разгърнат с оглед на магическата функция на 

портрета на етапа на дорефлексивното мислене и в традиционалистичните общества. 

Като  бележка  може  се  добави  и  това,  че  текстът  много  повече  настоява  върху 

характеристиките  на  класическия портрет,  отколкото върху портрета  на  модернизма, 

който  по длъжност,  зададена от  заглавието,  трябва  да  е  в  центъра  на  изследването. 

(Всъщност  това  вероятно  е  резултат  от  интуицията  на  дисертантката,  която  й  е 

подсказала,  че  именно  класическите  изображения  са  „герои”  от  литературните 

произведения, с които работи.)

Само като идея за бъдещи разработки по темата бих предложила вглеждането и в 

една продуктивна линия, която в работата само е маркирана и която задава любопитна 

зависимост между литературните и рисуваните портрети, а именно липсата на портрет, 

съзнателното  избягане  на  портретуване  на  литературен  герой  от  изобразителното 

изкуство (обичайно е Дон Жуан в живописните си и в графичните си изображения да се 

явява  без  лице),  а  от  друга  страна,  конвенционалното  изобразяване  на  литературни 

герои от живопистта, което предполага моменталната им разпознаваемост от зрителя. 

Такъв е случаят с многобройните картини със сюжет  Дон Кихот и Санчо Панса. Тъй 

като този проблем обаче стои встрани от задачите на дисертацията, само го маркирам, 

като предложение за разширяване и то в случай, че се наложи търсенето на някакви 

„опозиционни” или потвърждаващи модели при обсъждането на ситуации, от рода на 

описаните при анализа на „Портрета на мистър У. Х.” (с. 64 – 80).

Като обект на  изследване много по-важни са  случаите  на  екфрасиса,  с  които 

работата  се  занимава,  но  не  и  преди  съвестно  и  перфекционистично  да  се  изведе 

терминът (вж.  с.  57 –  62).  Всъщност перфекционизмът и  старанието за  максимална 

прецизност при дефинирането на понятията е качество, което поставя отпечатък върху 
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цялата  работа.  В  тази  връзка  е  и  една  от  многото  чисто  прагматични  ползи  от 

дисертацията. Тя предоставя надеждни опорти пунктове, върху които да стъпи всяко 

следващо изследване с аналогична тематика, без колебания и съмнения в точността на 

поднесеното.

Трета и четвърта глава представляват своеобразно ядро на разработката.  След 

като  са  положени  основите  на  изследването  в  първите  две  глави,  следващите 

надстрояват горните етажи, в които с лекота и със задълбочено познаване на материала 

се  настанява  и  се  обсъжда  проблемът за  портрета  на  модернизма  вече  в  конкретни 

литературни  произведения.  Сред  находките  на  тези  две  глави  могат  да  се  изброят 

разглеждането на Мистър У. Х. „като предшественик на Дориан Грей”, титрологичният 

анализ на изследваните текстове, както и визуализирането на „другите „портрети” на 

Джеймс  Джойс”,  сътворени  от  него  в  „Портрет  на  художника  като  стар  моряк”  и 

„Портрет на художника”. Темата за миналото и настоящето на изобразения индивид, 

разгърната в последната част на четвърта глава, поставя един екзистенциален проблем, 

чиято валидност и многоаспектност е видима не само при разискването на литература.

Последната,  пета  глава  е  резултат  от  заявеното  още  в  Увода  желание  на 

дисертантката  да  се  „разшири  хоризонтът”,  да  се  привлече  „коренно  различна 

литературна традиция” (с. 5). В центъра е поставена новелата на Хосе Мартинес Руис 

„Асорин”  „Доня  Инес  (любовна  история)”,  творба  от  1925  г.,  т.е.  в  рамките  на 

изследвания период, но пък извън руслото на англоезичната традиция. Този на пръв 

поглед изненадващ обрат в разследването на портрета всъщност е съвсем логичен с 

оглед на разнообразните форми на портретуване в новелата на Хосе Мартинес Руис. 

Тук задължително трябва да се отчетат заслугите на дисертантката да издири текст, 

който,  от  една  страна,  по  произход  и  дух  е  чужд  на  англоезичната  литературна 

наследственост,  а  от  друга,  се  вписва  в  модернистичните  тенденции  на  времето. 

Читателят  не  просто  е  запознат  с  „визуалните  портрети  на  доня  Инес”,  но  му  се 

предлага и съответната оптика за техния прочит. Тук за пореден път се демонстрират 

уменията на Теодора Цанкова да анализира, като на места се стига до филигранното 

обработване на детайла, да извежда невидими с просто око, но несъмнено съществени 

връзки, да контекстуализира образи и отношения, за да получи отговор на задаваните в 

хода на работата въпроси.

Заключението  на  дисертацията  се  вписва  в  жанра.  То  още  веднъж припомня 

направените  изводи  и  обобщава  направеното.  Лично  на  мен  би  ми  се  искало  това 

заключение по-скоро да бъде назовано като шеста глава,  тъй като именно в  него се 
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съдържат основните паралели между изследваните произведения. Изводите, които са 

направени,  натежават  повече  към съпоставителния  план  на  работата,  отколкото  към 

тематичното  ядро  –  „портретът  на  модернизма”.  Затова,  струва  ми  се,  че  при  едно 

издаване на работата във вид на книга, би могло да се помисли за прекомпозиране, при 

което  настоящото  Заключение  да  поеме  ролята  на  последна  глава,  а  обобщението 

накрая да предложи цялостен поглед върху извършеното в изследването. Пак от моя 

гледна точка би могло да се помисли още малко и върху сюжетиката на разработката и 

засилването  на  диалогичността  между  първа  и  втора  глава,  от  една  страна,  и 

следващите  три,  от  друга,  въпреки  че  постъпателно-надграждащият  ритъм  при 

композирането им е спазен.

Предложената  библиография  в  края  респектира  не  само  с  обема  си,  но  и  с 

подбора си на качествени и авторитетни научни източници, чието добро познаване е 

засвидетелствано и от работата. 

На финала бих искала да изброя някои от неспоменатите дотук достойнства на 

дисертацията – ясна структура, ясно дефиниране на проблематиката, умело превеждане 

през една толкова трудна територия, каквато е модернистичната литература, задаване на 

широк  хоризонт  на  изследването  и  същевременно  удържането  му  в  границите  на 

обозримото, изследователска находчивост и увлекателност на стила.

В заключение смятам,  че  предложената  дисертация на  Теодора Цанкова носи 

всички  необходими  качества  да  бъде  успешно  защитена  и  я  препоръчвам  на 

почитаемото жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор”.

26. 05. 2012 Изготвил становището:

София (доц. д-р Светла Черпокова)

    


