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Дисертационният  труд  на  гл. асистент  Елена  Христова  представлява 

задълбочено,  многопластово  и  многоаспектно  изследване  на  хърватския 

литературен процес през 30-те и 40-те години на  XX век с фокус върху жанра на 

лириката. Проучен е огромен масив от текстове – както изворни, така и вторични. 

Основна  цел  на  дисертацията  е  да   „конструира  определени  модели,  които  са 

репрезентативни и определят „лицето” на поетическата продукция през 30-те и 40-

те  години”.  Още  тук  следва  да  се  отбележи    изключително  ценната 

изследователска  нагласа  към  отказ  от  дадености  -  от  готови  дефиниции  и 

понятийни конструкти - за сметка на аналитичното разчленяване и обговаряне на 

основополагащите за изследването термини и понятия – като например, понятието 

„модел”,  което  е  основополагащо  за  изследователската  концепция,   както  и 

понятието „моделатив”, което широко се употребява в конкретните анализационни 

ситуации. С оглед на търсената от авторката методологическа прецизност е много 

важно направеното разграничение между типологизация и моделиране – подходи, 

които,  както  посочва  Елена  Христова,  „в  изследователската  практика  често  се 



припокриват”,  но  всъщност  предполагат  различен  тип  концептуализация  на 

фактическия материал. 

В хода на изследването са привлечени идеите и теоретичните постановки на 

Теодор  Адорно,  Пол  Рикьор,  Юри  Лотман,  Харолд  Блум,  Пиер  Бурдийо, 

съобразени  и  адаптирани  към  конкретната  интерпретативна  ситуация.  Тук  е 

мястото да  се  уточни,  че  цитирането  и  позоваването  на  авторитетни мнения и 

постановки  съвсем  не  се  изчерпва  с  обичайното  легитимиране  и  теоретично 

уплътняване на собствената изследователска концепция, а  най-често е насочено 

към  отварянето  на  допълнителни  контексти  на  изследването.  Като  пример  ще 

посоча  продуктивното  разгръщане  и  инструментализиране  върху  конкретния 

литературен  материал  на  постановките  на  Адорно  за  отношението  изкуство-

общество и изкуство – идеология – въпроси, които са мотивирано и обосновано 

поставени още в уводната част на изследването. 

 

Структурата на дисертационния труд, който се състои от увод, пет глави и 

заключение, е подчинена на заявената основна цел на изследването – извеждането 

на доминиращите поетически модели. От друга страна, подглавите  ясно показват 

стремежа  на  авторката  да  отрази  и  систематизира  сложността,  разноречието  и 

динамиката на разглеждания период. Въпросът,  който поражда дисертационният 

труд на Елена Христова, е как да се мисли и как да се говори за литературното 

десетилетие; доколко литературното десетилетие може да бъде концептуализирано 

в  тясно  литературно   и  естетическо  качество.   Като  особено  удачен 

изследователски  подход  в  опита  да  се  концептуализират  двете  литературни 

десетилетия   тук  ще  посочим избора  на  по-широката  категория  „дискурс” като 

надежден  типологически   критерий,  надреден  над  конкретните  литературни 

направления,   литературни  програми   и  авторски  поетически  модели. 

Литературното  десетилетие  в  дисертационния  труд  е  мислено  не  само  като 

периодизационен критерий или сбор от - изми,  писатели и творби, а преди всичко 

като контекст,  т.е. като съвкупност от връзки и отношения, които пораждат или 

възраждат,  предопределят, формират един или друг начин на мислене и говорене 

за света.  Открояването на социален, националистически, диалектен, католически 



дискурс  създава  максимално  уедрения  образ  на  двете  литературни  десетилетия. 

Същевременно,  задълбоченият  анализ  на  конкретния  литературен  материал 

детайлизира   и  уплътнява  този  образ,  извежда  акценти  и  дефинира  тематични, 

стилови и  поетически доминанти. 

Първата глава на дисертацията „Модели на социалния дискурс. Социална 

лирика и тенденциозна лирика”  разглежда сложен и обемен литературен материал, 

който сам по себе си носи риска от разпиляване и отклоняване от заявената цел. 

Този  риск  обаче   е  избегнат  чрез  фокусирането  на  интерпретацията  върху 

ключовия въпрос  за отношението литература – идеология - власт. Следва да се 

отбележи обстойното тълкуване и разясняване на качеството „тенденциозност” и 

на така наречената  „тенденциозна литература” – при това в широк литературно- 

исторически  и сравнителен контекст – от програмното изискване на Август Шеноа 

за  тенденциозна  литература,  през  младонемското  тълкуване  на  понятието  до 

прословутия  сблъсък на литературната левица.  Специално внимание заслужава 

проследяването  на  различните  начини  на  репрезентация  на  социалната  тема  в 

лириката на Кърлежа (в частта  „Поетическите сборници на Мирослав Кърлежа”), 

както и  задълбочената, с много ценни и детайлни наблюдения интерпретация на 

метафоризациите  и персонификациите на  града в лириката на 30-те; открояването 

на процесите на демитологизация и травестиране на традиционни градски топоси. 

В  главата,  посветена  на   диалектната  поезия,   Елена  Христова  успява 

убедително  да  открои  значението  й  на   differentia  specifica   на  хърватската 

литература  в  контекста  на  южнославянските  литератури.  За  разлика  от  сходни 

феномени,  наблюдавани  в   славянските  и  в  западноевропейските  литератури, 

въпросът  за  диалектната  поезия  в  хърватския  контекст  е  свръхобременен  от 

идентичностни значения и най-вече, от идентичностната травма, предизвикана от 

налагането на Вуковата концепция и щокавския стандарт в средата на  XIX век за 

сметка на потискането и маргинализирането на автохтонната кайкавска традиция. 

В хърватския контекст опозицията щокавски стандарт - диалект, респ. кайкавски 

нестандарт винаги се свързва с „драмата на изчезването на един език”, в която се 

оглежда идентичностната  драма  на  хърватския  човек.  В дисертационния  труд  е 

поставен  и обстойно е разгледан проблемът за начина на вписване на диалектната 



поезия  в  хърватския  литературен  процес;  отношението  й  към  щокавския 

литературен канон; проследена е постепенната еманципация на кайкавския идиом 

като  език на високата литература. Предложената интерпретация показва много 

добра  ориентация  на  Елена  Христова  в  проблематиките  на  хърватската 

идентичност – високата степен на регионално самосъзнание; напрежението между 

националните  и универсални значения  на  щокавския  канон и  тенденциите към 

капсулиране в тясно разбраната езиково-културна идентичност.

 Към  изясняването  на  този  тип  проблематики  има  отношение  и  главата 

„Поетики  на  родното”.  Анализът  тук  задълбочено  проследява  етапите  на  самия 

процес  на  концептуализация  на  родното  и  превръщането  му  от  регионално 

географско понятие в ключов концепт на националното. Фокусирането на анализа 

върху поетиката на дома е продуктивен изследователски подход, който позволява 

на  авторката  да  обхване „разнообразието  от авторски  концепти  и  да  се  изведат 

общи  интерпретационни  зони,  които  да  бъдат  съотнесени  с  колективната, 

разбирана като традиционна или идеологизирана концептосфера”.  Подглавите на 

частта  „Поетики на родното” конструират една разгърната типология на родното, 

осмислено  през  медитеранизма  и  рурализма  и  в  контекста  на  емигрантския  и 

религиозния дискурс. Прави впечатление точният баланс между генерализациите и 

прецизно изведените детайлни анализи на конкретни текстове. Ще маркирам тук 

като  особено  интересни  за  българския  прочит  наблюденията  и  тълкуването  на 

естетиката на пладнето, на метафората на лодката, както и замяната на архетипа на 

земята с архетипа на морето ( в частта „Медитеранизмът в хърватската поезия  на 

30-те и 40-те години”). 

Нагласата  на  Елена  Христова  към  многостранно  и  многоаспектно 

обглеждане на фокусирания литературен  период се потвърждава и от частта  „В 

лоното  на  Христовия  дом.  Хърватската  католическа  поезия”.  Католическата 

литература  е  разгледана,  от  една страна,  през  призмата  на  идеята  за  родното и 

концептуализациите  на  дома;  от  друга  страна,  включването  й  в  обсега  на 

интерпретацията  е  мотивирано от значението й на   “differentia  specifica  croatica, 

обвързана  с  отново  поставената  на  дневен  ред  идея  за  национална  държава  и 

национална идентичност...”.



Централното място, което е отделено в труда на поезията на Тин Уевич е 

напълно оправдано – не само от гледна точка на каноничната му представителност, 

а  и  заради  спецификата  на  неговия  поетически  модел,  който   е  не  просто 

поетически  еклектизъм,  а  съзнателно  конструиран  поетически  образ  на 

националната  литература.  Анализът  на  Елена  Христова  убедително  и 

проникновено  разкрива  рядко  срещаната  способност  на  Уевич  за  умножаване, 

мимикрия  и  маскиране  на  различни  поетически  идентичности,  зад  които  обаче 

винаги се разпознава позата на един почти екстатичен нарцисизъм и една грижливо 

отглеждана автокреация и автомитологизация.

Главата  „Антологии, идеологии и литературен канон” е много точна и като 

идея, и като място в композицията  на дисертацията. Стои съвсем континуирано и 

убедително  в  структурата  на  изследването,  тъй  като  и  в  предишните  глави 

наблюденията върху антологиите са неизменна част от анализа. По този начин се 

постига  едно  вътрешно  оглеждане  между  конкретните  поетически  модели  в 

тяхното  синхронно  случване  и  диахронни  релации,  и  съответно,  антологийните 

модели.  Разглеждането  на  антологиите  като  място на  памет позволява  ясното 

открояване на    механизмите на отлагане и вграждане на следи в литературната и 

културна  памет;  или  ако  използваме  тук  възродената  напоследък  метафора  на 

музея, към която и Елена Христова посяга, логичен зъвършек на дисертационния 

труд е отварянето на въпроса  какво и защо  остава или не в музейната сбирка.

Много  ценни  в  изследването  са  постоянните  препратки,  сравнения, 

диахронно  оглеждане  и  ситуиране  на  наблюденията  и  анализите  в  един  много 

широк  времеви  диапазон,  който  достига  до  Ренесанса  и  Средновековието  –  не 

толкова често срещано качество на дисертационен труд,  зад което  стои безспорен 

изследователски опит  и овладяност на литературния материал.    

Авторефератът предава адекватно съдържанието на дисертационния труд. 

      

В  заключение,  категоричното  ми  мнение  е,  че  дисертационният  труд  на 

Елена  Христова  притежава  безспорно  приносен  характер.  За  първи  път  в 

българската  славистика  се  интерпретира  един  от  най  -  динамичните  и  сложни 



периоди  в  хърватското  литературно  развитие,  а  изследването  надгражда  и 

хърватските  интерпретации  на  този  литературен  период.   Интерпретацията  е 

убедителна, базирана на модерни и адекватни научни подходи, а формулираните 

изводи  и  обобщения  надхвърлят  тясно  разбраните  параметри  на  литературно-

историческото  изследване,  отваряйки  контекстите  на  актуални  културологични 

проблематики.

 Въз основа на посочените по-горе безспорни качества на дисертационния 

труд и на приносния му характер  предлагам на уважаемото Научно жури  да 

присъди на гл.  асистент Елена Христова   образователната и научна степен 

„доктор“.
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                                                                    доц. д-р Ина Христова            


