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Дисертационният  труд  на  Илвие  Конедарева 
композиционно е структуриран в пет глави,увод,  заключение и 
библиография. В първа глава „Българското литературно поле на 
90-те години”, дисертантката поставя проблема „какво разделя и 
какво  свързва   1989  година  в  литературата”.  Използвайки 
политическите  събития  като  контекст,  дисертантката  приема 
тезата за година-граница, повратна точка в литературата, етап  по 
пътя, в който се прекъсват „мостовете от/към традицията” и се 
маркират  жалоните  на  нови  поетики,  поколения,  езици. 
Отричането  на  идеологическите  клишета  и  стереотипите  на 
социалистическия  реализъм  провокират  промяна  в  езика  на 
литературата. Авторката много добре е показала формирането на 
езика  на  новото  поколение,  проследявайки  махалото  между 
продуктивните постмодерни експерименти и вулгарния изказ на 
масовата култура. Според нея тази свободна и своеволна езикова 
игра  е  съществен  аргумент  в  очертаването  и  пресичането  на 
границите между високото и ниското в литературата след 1989 г. 
Изследвайки процесите на промяна, дисертантката не успява да 



създаде  аргументиран  концепт  за  литературното  поколение  от 
90-те  години.  Тя  показва  очертанията  на  друг  вид  общности  – 
поетични  кръгове,  интелектуални  сдружения  и  групи.  В  този 
смисъл  неубедително  е  и  това  натоварване  на  поколението  с 
„канон-формиращи  функции”.  Интересни  са  наблюденията  за 
играещата  литература.  Но  не  за  играта  като  метафора,  а  като 
художествен  конструкт,  който  носи  послания  и  очертава 
тенденции.

Подходът  на  Илвие  Конедарева  е  синтез  между 
необходимата за всеки литературовед теоретична подготвеност, 
създаваща добре осмислена, логически разгърната концепция и 
детайлно познаване на социокултурния контекст. Проследявайки 
междутекстовата  повторителност,  която  показват 
трансформациите  в  поетиката  на  романа  (припомняйки 
тенденциите  в  прозата  през  50-те  и  60-те  години  на  ХХ  в.), 
извеждайки новите жанрови форми и тематични полета през 90-
те,  тя  твърди:  ”В  ситуацията  на  езикови  експерименти,  на 
освобождаване  от  матрицата  на  предишното,  в  полето  на 
поезията  първо  са  видими  промените”.  Отричайки  се  от 
традицията,  прозата  се  съизмерва  с  поезията,  влияе  се  от 
нейните  модерни  и  постмодерни  експерименти.  Тезата  си 
авторката  много  добре  е  обосновала  във  втора  глава  на 
изследването – „Поетика и роман. Поетика на романа”.   

Изследвайки поетиката на българския роман в трета глава 
(”Поетика  на  българския  роман  –  вариации”),  дисертантката 
показва как традиционният тип разказване се подменя от друг, 
различен  художествен  стил.  Той  отхвърля  всички  устойчиви 
норми,  създава  свой  език  и  не  позволява  изграждането  на 
постоянни конструкти. Новите романи сътворяват разноезични и 
разнопосочни  поетики.  Именно  прецизният  подбор  на 



произведенията,  анализирани  в  дисертацията,  позволяват  на 
авторката да открои същностните  явления,  да се  насочи отвъд 
видимостта на очевидните значения и установените смисли, зад 
еднозначността  на  явните  послания.  В  „Поетика  на  паметта  – 
образи”, тя по-скоро анализира символите, не толкова образите, 
които  провокират  паметта  в  романите  „Германия  –  мръсна 
приказка” на Виктор Пасков и „Дзифт” на Владислав Тодоров. Те 
сгъстяват историческото време, насищат го с трагизма на спомена 
и  спомнянето.  В  „Тялото  и  властта”  контекстуалната  рамка 
настоява не толкова на социално-политическата достоверност, а 
на болезнените, дори перверзни трансформации на телесността, 
през които е описана комунистическата система.Травматичността 
на ситуациите е прочетена  и през романите  „Мавзолей” на Ружа 
Лазарова и „Японецът и Потокът” на Златомир Златанов. 

Илвие  Конедарева  коректно  проследява  рецепцията  на 
критическите  изследвания  по  проблемите,  очертани  в  нейния 
дисертационен труд. Това е необходимо условие, но  тя го прави 
не  просто  формално,  а  с  разбиране  и  понякога  с  полемична 
пристрастност.  Отделните  глави  на  дисертацията  уплътняват 
идеята  за  уникалния  авторов  свят.  Без  да  претендира  за 
изчерпателност,  тя  не  просто  анализира,  а  пресътворява 
художествения  свят  на  В.  Пасков,  Георги  Господинов,  Емилия 
Дворянова,  Мария  Станкова  и  др.  В  този  смисъл 
дисертационният  текст  хармонично  споява  много 
литературнокритически  сюжети,  задълбочено  и  вдъхновено 
интерпретирани.  Романите  (и  техните  автори)  са  четени  през 
много  оптики,  така  че  различните  анализи,  оформят  мрежа  от 
тематични полета, чрез които е структурирана всяка от частите на 
труда.  Между  тях  съществува  здрава  концептуална  споеност  и 
продуктивно пресичане на идеи.



В  четвърта  глава  дисертантката  разчита  поетиката  на 
„Българският постмодерен роман”. Тя анализира разпадането на 
сюжетната  хомогенност  за  сметка  на  фрагментарността, 
множествеността  на  гледните  точки  –  допълващи  се  и 
противопоставящи  се,  маркира  лабилните  граници  на 
композиционното поле, в което с лекота се наслагват различни 
текстове. Авторката показва как романът се превръща  в сцена, на 
която автор и герои,  без да се подчиняват на строга логическа 
последователност,  разиграват  повествователни  епизоди  и 
биографично-споменни  етюди,  създавайки  мозайка  от 
асоциативно  свързани  сюжетни  линии.  С  една  почти 
структуралистична  педантичност,  тя  изследва  безкрайната 
отвореност  и  провокативност  на  постмодерното  художествено 
поле.

В  пета  глава  „Българският  роман  и  „женското  писане” 
дисертантката  доразвива  тезата  за  творчеството  като  творба, 
която  се  създава  във  времето,  оформяйки  авторовата 
идентичност. Четейки романите на Ем. Дворянова и М. Станкова 
тя  анализира  моделите  на  женската  инициация,  философско-
психологическите  проблеми  на  болезнеността,  интимните  и 
социални  пространства  на  жената.  Последните  две  части  от 
дисертацията показват възможностите на Илвие Конедарева като 
литературовед,  който  умее  да  извежда  множествеността  на 
значенията концентрирани в един текст,  да ги осмисля и да ги 
подрежда в концептуална цялост.

И.  Конедарева  има  седем  публикации  по  темата  на 
дисертацията и  четири са под печат.  Приложен е  автореферат, 
който представя основните тези и научни приноси.



Качествата  на  дисертационния  труд,  очертани  в 
становището, както и спазването на всички законови изисквания 
ми  дават  основание  убедено  да  предложа  присъждането  на 
научно-образователната  степен  „доктор”  по  специалността 
Българска литература на Илвие Конедарева.

                                                     

                                                          доц. д-р Елка Трайкова


