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1. Данни за дисертанта.
Елена Христова е завършила Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 
1991 година, специалност Славянска филология, след което е завършила едногодишна 
следдипломна специализация „Литературознание”.  Редовен докторант към Катедрата 
по  славянски  литератури  на  Факултета  по  славянски  филологии  е  от  1993  до  1998 
година. От 2001 г. до 2003 г. е хоноруван асистент в СУ „Св. Климент Охридски” и 
ЮЗУ „Неофит Рилски”,  а  от  2003 г.  до  момента  е  редовен асистент по История на 
сръбската, хърватската и словенската литература в Катедрата по славянски литератури 
на СУ „Св. Климен Охридски”. 

2. Данни за дисертацията и автореферата.
Дисертационният труд на Елена Христова се състои от 283 страници и включва увод, 
пет  глави,  заключение,  списък  на  използваната  литература  и  библиографско 
приложение на по-важните проучени поетически сборници. 

Глава първа (Модели на социалния дискурс. Социална лирика и тенденциозна лирика;  
стр. 11-61)  на дисертационния труд е посветена на един от ключовите проблеми на 
хърватската литература в периода между двете световни войни и започва с детайлно 
излагане  и  конфронтиране  на  различни  становища,  изказани  по  проблема.  Още  в 
началото  на  труда  впечатлява  категоричният  стремеж  на  Елена  Христова  към 
изчерпателност  и  представяне  на  максимална  информация  относно  изразените  в 
хърватски контекст мнения по отношение на всеки един от основните проблеми, които 
тя  очертава  в  работата  си.  Анализите  на  художествените  творби  от  тази  част  са 
положени в идейното и естетическо разстояние между позициите на Марко Ристич и 
Мирослав Кърлежа „за” социалната литература и „против” литературния догматизъм, 
като  авторката  не  е  пропуснала  да  маркира  също  и  надлитературния  контекст  на 
„сблъсъците на литературната левица” както в югославски, така и в европейски план 
(мужду френския сюрреализъм и съветския соцреализъм). 

Средищен проблем за целокупната хърватска литература на ХХ век е творчеството на 
Мирослав  Кърлежа  и  не  без  основание  неговите  поетични  сборници  от  посочения 
период и неговата  „хетеродоксия”  в  мисленето за  литературата  са  анализирани като 
„носещи”, опорни за литературните процеси през 30-40-те години както на тематично-
мотивно, така и стилово ниво. 



Глава втора (Диалектната поезия в хърватската литература през първата половина 
на ХХ век,  стр.  62-101)  е  посветена на хърватската  поезия,  писана на  диалект.  Тази 
поезия,  резултат  от  сложната  съдба на  хърватската  култура,  обикновено е  слагана в 
периферията  на  литературоведските  интереси,  където  получава  неспецифични 
тълкувания  с  оглед  на  маргиналността  си  по  отношение  на  книжовната  норма  и 
възможностите за читателско възприемане. В труда си дисертантката е преодоляла този 
едностранчив  подход  и  е  представила  диалекталната  поезия  в  различни  аспекти 
(хронология,  вариантност  на  поетическия  изказ,  представители,  теми  и  мотиви, 
лирически послания). Освен това разчупване на интерпретаторския подход, в тази глава 
на  дисертационния  труд  бих  откроила  и  значителното  място,  отделено  на 
терминологичното  назоваване  на  явлението,  което,  както  се  вижда  от  цитираните 
източници,  е важен проблем и за  хърватските литературни историци.  В по-различен 
аспект,  на  поетичното  творчество  на  диалект  Е.  Христова  посвещава  внимание  и  в 
четвърта глава.

Напълно основателно, специално място във втора глава е отделено на цикъла „Балади 
на Петрица Керемпух” на Кърлежа – авторството на когото прави тази част органично 
свързана  с  предходната.  Компактността  и  логическата  свързаност  на  текста  на 
дисертационния труд са едно от неговите достойнства, както и доброто структуриране 
на  съдържанието  му.  Подчертавам  тази  му особеност  тук,  като  ще  добавя  нелеката 
постижимост на тези характеристики, имайки предвид отбелязаното по-горе изобилие 
от информационни подробности, които дисертацията съдържа. 

Трета глава (Поетическият модел на Тин Уйевич, стр. 102-161) на труда ориентира към 
автор, който, както Кърлежа, е не само литературен дълголетник, но и чието творчество 
е „симптоматично по отношение на очертаването на литературната картина в Хърватия 
между  двете  световни  войни”  (с.  102).  Така  дисертантката  се  присъединява  към 
основната  част  от  изказаните  за  Тин  Уйевич  оценки,  у  когото,  както  тя  отново 
отбелязва,  се  наблюдава  не  само  обхващане  на  „всички  естетически  течения  през 
първата половина на миналия век”, но и „желание за вписване на хърватската поезия в 
европейските  явления  от  края  на  ХІХ  и  първата  половина  на  ХХ  век”  (с.  102). 
Тръгвайки още от ранното творчество и проследявайки „поетическия плурализъм” на 
Тин  Уйевич  от  парнасизъм  и  символизъм  и  др.  до  сюрреализъм,  в  своя  анализ  на 
неговата  лирика  Елена  Христова  реконструира  „мита”  Уйевич  и  така  убедително 
обосновава  заявените  си  в  началото  на  главата  твърдения.  Поетическия  модел  на 
Уйевич, който така детайлно изследва, дисертантката допълва и с анализ на неговата 
есеистика, допълваща картината на духовните и естетическите му търсения. 

Четвърта глава (Поетики на родното, стр. 169-225) обхваща различни проявления на 
континуираното присъствие на хърватската национална идея в литературата. В самото 
начало  на  тази  глава  проблемът  е  зададен  през  призмата  на  реактуализацията  на 
националната идея и нейното политизиране особено към края на първата половина на 
ХХ век,  но авторката не се ограничава само с този аспект на родното в хърватската 
поезия. Избраното за опора на разсъжденията понятие „концептосфера” е успешно и 
работещо в рамките на текста.  По-нататък тя разслоява структурата на поетическата 
концептосфера, формирана в хърватската литература през 30-40-те години и проследява 
поетически  феномени,  които  я  създават,  като  обговаря  ключови  концепции  като 
медитеранизъм, рурализъм, инфантилизъм, митичния роден край като идеален модел на 
света,  емигрантския  дом  (обособени  като  подзаглавия)  и  накрая  –  специфичното 
присъствие на идеята за родното в емигрантската лирика.  Специфично място в тази 
глава има присъствието на хърватската католическа поезия,  видяна през оптиката на 



мотива  за  родното  и  на  националната  идея.  Както  авторката  отбелязва,  и  в  самата 
Хърватска „напоследък се забелязва засилен интерес към този литературен феномен” (с. 
209),  бих  добавила,  че  и  в  други  славянски  литератури  ситуацията  е  сходна. 
Дисертантката  е  обхванала  развитието  на  движението  за  хърватска  католическа 
литература както в хронологичен, така и в оценъчен план и е аргументирала убедително 
мястото на този проблем при проследяването на националната „концептосфера”.

Последната, пета глава (Антологии, идеологии и литературен канон, стр. 226-259) има 
характер  на  своеобразно  обобщение  на  проблематиката,  очертавайки  процесите  на 
самооценка,  създаване  на  нов  поетически  канон,  вписване  в  собствената  ценностна 
скала от самата хърватска литература на книги, каквито са антологиите, алманасите и 
други видове литературни сборници (като учебните христоматии например). И в тази 
част от дисертационния труд е въведен голям художествен и литературноисторически 
материал,  разгледани  са  факти  и  явления  от  социокултурната  сфера  и  историята, 
осмислени и подчинени на темата на работата.

Авторефератът,  който  се  състои  от  40  страници,  отразява  адекватно  структурата, 
съдържанието и тезите на дисертацията.

3. Научни приноси. 
Приносите  на  работата  са  формулирани  в  девет  точки  в  автореферата.  Приемам  ги 
напълно, и върху смисъла на някои от тях вече обърнах внимание. Към изразената вече 
оценка  за  богатството  на  изследователския  корпус,  за  проучената  и  приложена  в 
работата фундаментална методологическа литература, за ясно и логично структуриране 
на изложението, бих добавила още нещо, което смятам, че трябва да се каже. Работата 
на  Елена  Христова  се  вписва  в  традициите  на  българската  литературна 
южнославистика, ориентирана за разлика от езиковедската към по-широките измерения 
на културното развитие в целия южнославянски ареал.  Авторката е  разчупила обаче 
модела  на  придържане  към  изразените  в  изворната  художествена  и  предметна 
литература становища и е внесла в труда си нови оценъчни критерии, които е защитила 
убедително  (напр.  заключенията  за  творчеството  на  Мирослав  Кърлежа,  за 
религиозната поезия и др.) 

4. Публикации и участия в научни форуми. 
В автореферата са посочени 14 публикации по темата. Те представят различни аспекти 
към разглежданата в дисертацията проблематика. 

5. Заключение. 
Представената  за  защита  работа  съдържа  значими  научни  резултати,  които 
представляват  оригинален  принос  в  българската  южнославистика.  Дисертационният 
труд  показва,  че  докторантката  Елена  Христова  притежава  задълбочени  теоретични 
знания  и  професионални  умения,  като  демонстрира  способности  и  умения  за 
самостоятелно  провеждане  на  научно  изследване.  Имайки  предвид  качествата  на 
дисертационния труд, убедено препоръчвам на уважаемото научно жури да присъди на 
Елена Иванова Христова образователната и научна степен „доктор”.

Пловдив, доц. д-р Даринка Дончева
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