
Становище за дисертационен труд на тема

„Българският роман след 1989 година: промени в поетиката“

от Илвие Абипова Конедарева за присъждане на образователна и 

научна степен „доктор“ по научна специалност 

2.1. Филология „Българска литература (Съвременна българска 

литература)“

Дисертационният  труд  на  Илвие  Конедарева  със  заглавие 

„Българският роман след 1989 година: промени в поетиката“ е в обем 

от 311 страници. Състои се от увод, пет глави, заключителна част и 

библиография.  Като  обем,  структура  и  проблемен  обхват  трудът 

изпълнява  изискванията  за  дисертационно  изследване  и  отговаря  на 

общите изисквания на Закона за  развитие на академичния състав  на 

Република България.

Темата  на  труда  очертава  област,  за  която  т.нар.  българска 

оперативна  критика  е  оставила  множество  рецензентски  и  обзорни 

текстове, но пък академичното литературознание продължава да следи 

отдалече,  вероятно  в  очакване  дистанцията  спрямо  1989  година  да 

стане  поне  половин  век.  Тук  е  първият  приносен  момент  на 

дисертацията  – разработва  поле (българският роман от края на 20 и 

началото  на  21  век),  на  което  не  е  посветено  нито  едно  цялостно 

изследване. Впрочем тук възниква и основното предизвикателство пред 

дисертантката: Възможно ли е изобщо да бъде обозряна продукцията 

от  български  романи след  1989-а?  Колко (приблизително)  е  техният 

общ брой? Как при огромното обилие от заглавия биха могли да се 

концептуализарат тенденциите в най-новото романово писане у нас?



Отговорите  на  тези въпроси стават  още по-непосилни,  когато 

установим,  че  дисертацията  ползва  неголям  брой  „първични 

източници“ – 26 романа, публикувани за първи път в диапазона от 20 

години (между  1992 и  2012  г.),  т.е.  средно  –  малко  повече  от  един 

роман на година във времевия обхват на изследването. Тогава какъв е 

коефициентът на репрезентативност на избраните романи?

Илвие  Конедарева  ясно  заявява  своя  избор  на  художествена 

база,  въз  основа  на  която  строи  своите  историко-теоретически 

конструкции. Има съзнанието, че текстът представя „само една част от 

тенденциите  в  поетиката  на  романа  след  1989  г.“,  че  „се  занимава 

основно с романите на 90-те години“ и че „изследва по-обстойно само 

някои от представителните романи на литературата след 1989 г.“ (стр. 

3).  Казано  е  по-категорично  в  автореферата  на  труда  –  работата 

„посочва своя интерес към романите с т.нар. „модерна поетика“ (стр. 4 

от Автореферата). Очевидно този критерий би могъл да се възприеме 

като коректно приложен само в съчетание с класификационната схема, 

която предлага дисертантката – напреженията „високо - ниско“; темите 

за  поколението,  паметта  и  тялото;  спецификата  на  българския 

постмодерен роман и проблемът за „женското писане“. Тъкмо спрямо 

тези по-профилирани изследователски задачи можем да се съгласим, че 

целта на изследването е коректно постигната.

Въпреки това, за по-убедително нюансиране на проблематиката 

би  помогнало  привличането  като  „първични  източници“  и  на  други 

романи.  Например,  „Мисия  Лондон“  на  Алек  Попов  –  в  аспекта  на 

взаимодействието  между  „високо“  и  „ниско“,  или  „Не  будете 

сомнамбула“ на Стефан Кисьов – относно игровата множественост на 

героя и българските му идентичности, или „Никъде нищо“ отново на 



Стефан Кисьов и „Виена“ на Антони Георгиев, ако беше тематизиран 

друг  изключително  солиден  пласт  в  литературата  след  1989  г.  –  за 

новото  (не)усвояване на  света  от  българите  след  рухването  на 

Берлинската стена и отварянето на границите. Разбира се, могат да се 

изброят  още  десетки  знакови  романи,  но  те  биха  оказали  сериозен 

натиск и биха нарушили подготвената теоретическа рамка.

Като втори научен принос на труда се открояват продуктивните 

връзки  между  езиковите  и  институционалните  характеристики  на 

литературата от 90-те години на ХХ век и кристализирането на новото 

романово  писане. Ключово е разбирането за раждането на най-новия 

български роман от духа на поезията и теорията. Това е доказано чрез 

плътно  описание  на  литературното  поле  от  90-те  и  чрез  конкретна 

аналитична работа със статии, рецензии и други полемически текстове. 

Особено детайлно и проникновено са разгледани определящите дебати 

на 90-те – за поколението и за постмодернизма. Ето защо на този фон 

се  забелязва  известна  незавършеност  в  опита  на  дисертантката  да 

потърси генеалогически следи в романовия жанр от епохата на НРБ. От 

една страна, тя точно отбелязва как съвременният български роман е 

заставен „да скочи от епоса към фрагмента“ и как това е „негов скрит 

копнеж още в  литературата  преди  1989 г.“,  но  от  друга,  вероятно  е 

трябвало  да  потърси  за  тази  теза  примери извън  самите романи (не 

само в „лиризираната проза“) и извън традиционната романова теория, 

представена  от  Б.  Ничев,  Т.  Жечев,  Св.  Игов  и  др.  Добра  работа  в 

обратната  посока  би  свършила  студията  на  Михаил  Неделчев 

„Недоизградената  алтернативна  жанрова  система  на  българската 

белетристика от 1967–1975 година“.



Много по-плодотворни резултати за целта на дисертацията дава 

привличането  на  тезите  на  Ролан  Барт,  Цветан  Тодоров,  Кълър, 

Калвино,  Галин Тиханов и  т.н.  Илвие Конедарева  разполага  с  богат 

теоретичен инструментариум, който не е пришит към авторския текст 

самоцелно  и  с  гордост –  така  както  новоизпечен  колекционер  на 

оръжие  показва  експонатите  от  своята  колекция,  които  блестят  с 

орнаментиката  си,  но  никога  няма  да  гръмнат  –  а  е  включен  в 

интертекстуални  напрежения,  които  въвличат  българските  романи  в 

казуси  на  теорията,  за  да  ги  интегрират  в  значими общоевропейски 

дебати за границите на жанра.

Третият  научен  принос  може  да  се  види  в  няколко  по-малки 

открития  по  страниците  на  труда  –  развитието  на  идеята  за 

„множествената“ идентичност на персонажите, очертаваща появата на 

нов  за  българската  проза  повествователен  герой;  полифоничната 

археологизация  и  стройна  концептуализация  на  проблема  за 

постмодернизма  в  българския  роман;  подробната  систематизация  на 

почерците на „женско писане“ чрез емблематичните романи, писани от 

жени след 1989 г.

Дисертацията  демонстрира  убедително  владеене  на  избрания 

методологически  апарат.  В  текста  като  цяло  коректно  се  цитират 

съответните  автори,  макар  тук-там  да  е  пропуснат  източника  на 

публикацията или не е посочена страницата, от която е взет цитатът. На 

едно  място  (стр.  48),  по  повод  проблематиката  на  поколенията  в 

литературата, на Миглена Николчина е приписано мнение, изказано от 

друг  изследовател.  Но  това  са  инцидентни  неточности,  които  по 

никакъв  начин  не  дискредитират  високата  степен  на  коректност  и 

научност на труда.



Ето защо, предлагам на Илвие Конедарева да бъде присъдена 

образователната и научна степен „доктор“ по научна специалност 2.1. 

Филология  „Българска  литература  (Съвременна  българска 

литература)“.  Научната  стойност  на  нейния  дисертационен  труд 

„Българският роман след 1989 година: промени в поетиката“ подкрепя 

това становище.

26.04.2014 г.                               доц. д.н. Пламен Дойнов


