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Научно направление: 2.1. Филология

Съществуват  различни  подходи  за  исторически  анализ  на  литературата.  В 

опозирано  двуединство  са  огледът  от  художествения  артефакт  към  оформящата  се 

хронологическа схема и обглеждане на индивидуалното авторското своеобразие през 

извлечена  вече  схема.  Или  в  прав  текст  –  чие  творчество  или  даже  конкретно 

произведение  е  допринесло  за  характерологията  на  съвременната  му  литературна 

действителност  от  една  страна  или  от  друга  –  авторът  към  какво  изследователски 

очертано  във времевия си пласт  течение принадлежи.  Към тези  мисли ме подтикна 

дисертационният  труд  на  Елена  Дараданова.  В  аморфната  природа  на  литературата 

като неочакваност в очакваното и литературната наука като очакваност в неочакваното 

всеки  подход  има  право  на  изследователска  автономност.  И  затова  аз  приемам  за 

напълно приемливо предпочитанието на Дараданова към втория подход. 

Впрочем именно тук  се  коренят  основните  приносни характеристики на този 

дисертационен труд. 

    Запознах се с текста на Елена Дараданова още при първата му „публикация“ преди 

катедреното му разглеждане. Тогава нахвърлих на лист хартия някои впечатления за 

оценка,  които споделих на заседанието с колегите и дисертантката.  Този лист бе на 



бюрото ми, когато започнах работата си върху рецензията и постепенно се убедих, че 

при  дълбочинния  досег  с  текста  първоначалните  ми  впечатления  се  потвърждават 

огледално в съчетанието с нови констатации. 

Прави силно впечатление дълбокото потапяне на авторката във фактологията на 

заявената  тема.  Несъмнената  литературоведска  ориентация,  приоритетът  на 

концептуалното,  на  сблъсъка  или  съвместимостта  на  поколенчески,  традиционни  и 

новоестетичеки модели показват зрял поглед върху изследователското пространство. 

Работата  е  изграждана  в  перспективата  на  процесите  като  колективен  художествен 

разум, като инерции в националното литературно пространство. Взаимосвързаността и 

различията са усетени в неразделимата им съвкупност.  Съзнанието за литературното 

съзидание  като  скачен  съд,  преливанията  и  сеизмичните  територии  на  таланта, 

социалното пространство като разнопосочна аура на рецепционна енергия и актуална 

акустика  на изящното слово,  групирането на мисловни и художествени феномени в 

посока на модата на художествения говор, дифузното присъствие на поезията извън 

обхвата на четенето,  което очертава  двупосочността на моста между диалектното и 

елитарното, религиозното съзнание като вид поезия и поезията като вяра и неверие на 

духовността – очертават един несъмнен изследователски свят, осенен от преклонението 

пред императива на познанието и усета за независимостта на собствената литературна 

наблюдателност.  И  не  на  последно  място  –  ясната  перспектива  за  териториите  и 

специфичните пространства на поетическия слог, залегнала и като заявка в заглавието 

на дисертацията.

  Същевременно,  трябва  да  се  подчертае,  Дараданова  проявява  усет  и  за 

автономността  на  индивидуалното  присъствие  на  твореца,  за  неотменимата 

категоричност на ярката личност при формиране на облика на литературната школа. 

Това е ясно заявено в подглавите „Марко Ристич и концепцията на сюрреалистите“, 

„Поетическите  сборници  на  Мирослав  Кърлежа,  и  особено  в  отделната  глава 

“Поетическият модел на Тин Уевич“,  като  поетико-биографичния момент се стреми 

към органична връзка с общата изследователска насока на дисертацията.

В този аспект трябва да се подчертае синхрона между изчерпателност на темата 

и целенасоченост в избрания изследователски хоризонт. Дараданова търси средоточие 

на констатациите си чрез широк диапазон на наблюдение. Самото структуриране на 

труда  внушава  усещането  за  търсената  многопосочност,  която  съзнава,  че  от 



пъстроцветието,  от  хаоса  на  калейдоскопа  може  да  се  изведе  най-верният  образ.  В 

поетиката  на  родното  тя  съчетава  понятието  за  извънтериториалната  целокупност; 

митичният  роден  край,  топографският  роден  край  и  родният  край  в  емиграция. 

Католическата  поезия  като  общокултурна  принадлежност  и  специфичен  приют  на 

родното.

   Между другите приносни моменти откроявам главата „Антологии, идеологии и 

литературен  канон“.  Не  съм  срещал  така  ясно  определение  на  антологията  като 

виртуална  действителност  на  литературата,  като  абревиатура  на  множествеността. 

Дори  бих  казал  –  антологията  като  „предумишлен“  рецепционен  модел,  който 

едновременно  узаконява  и  опазва  от  забвение,  сгъстява  разпръснатото  време  в 

хронология.

Струва ми се, че трудът би спечелил, ако бъдат разменени местата на главите: 

втора глава „Диалектна поезия в хърватската литература през първата половина на ХХ 

век“ и трета глава „Поетическият модел на Тин Уевич“. Така, поетико- биографичният, 

както  бе  вече  наречен,  фрагмент  от  дисертацията  би  приел  по-компактен  обем,  а 

подглавата  „„Баладите  на  Петрица  Керемпух“  на  Мирослав  Кърлежа“  би  създала 

естествен  преход  към  следващите  части  на  дисертацията.  Бих  имал  и  още  едно 

предложение  -  Дараданова  още  веднъж  да  проследи  някои,  макар  и  назначителни, 

наслоения на хърватска терминологична тоналност.

Разбира се, подкрепям изцяло този труд и се радвам, че авторката най-после ще 

премине от другата страна на формалността.

Затова горещо препоръчвам на почитаемото научно жури да признае на Елена 

Дараданова образователната и научна степен „доктор“.

04. 09. 2014 г Проф. дфн Боян Биолчев


