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Предмет на настоящото изследване е хърватската поезия от 30-те и 

40-те години с цел да се изведат еднаквости и закономерности, които да 

определят  представителни  поетически  модели  и  да  очертаят  общата 

картина на литературните явления от този период. В процеса на работата 

предвид  разнородността  на  поетическите  текстове  като  поетики  и 

свързаните  този факт трудности се  наложи идеята  за  конструиране на 

модели  според  откритите  отношения  между  литературната  продукция 

през  десетилетията  и  различни  литературно-идеологически  концепции, 

които  се  разпознават  в  художествените  текстове,  въпреки  тяхната 

поетическа вариативност. Изследването се усъмнява във възможността за 

определяне  на  литературната  ситуация  в  Хърватия  единствено  спрямо 

поетиките  на  соцреализма  или  новоналоженото  разбиране  на 

експресионизма,  като  представителен  поетически  хърватски  модел,  в 

границите  на  който  се  вместват  типичните  хибридни  поетики  на 

литературата  през  периода.  От  противоречивата  литературна  ситуация 

този текст се опитва да изведе определени тенденции, представителни за 

хърватския  литературен  процес,  които  се  очертават  на  база  на 

литературните текстове и техния контекст на случване.

Изложението  е  организирано  в  5  глави,  които  обособяват 

марксистко-идеологическото  в  социалната  и  ангажираната  поезия, 

идеологията  на  регионалното  в  диалекталната  поезия,  идеологията  на 

изкуството  в  поетическия  опус  на  Тин  Уйевич,  идеологията  на 

националното в  хърватската  поезия от периода и  отношението между 

идеологиите и оценностяването в антологичната практика. В рамките на 

това  са  очертани  парадигми  и  се  определят  границите  на  техните 

интерпретации.  Изследването  отчита  хронологичния  критерий  при 

обособяването на главите, но не го определя като водещ, тъй като при 

конструирането  на  поетическите  модели  на  десетилетията  се  наложи 

констатацията, че би било невъзможно да се отграничи дадено явление 
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от  литературния  контекст  на  по-голяма,  като  времеви  граници, 

литературна тенденция. Ето защо спрямо някои модели хронологичните 

граници на анализирания художествен материал се разширяват и върху 

периода  на  20-те  и  50-те,  които  са  неразделно  обвързани  с  дадено 

художествено явление. В анализа на емигрантската поезия неминуемо се 

стигна до 60-те години, когато излизат стихосбирки, съдържащи творби, 

писани  през  40-те  или  емигрантските  поетически  текстове  показват 

елементи на поетиката на 30-те. 

В увода изложението представя литературната ситуация в Хърватия 

в  навечерието  на  Втората  световна  война  като  разнолика  и 

проблематична откъм еднозначно определяне. Поставя се проблемът за 

липсата на ясно очертани доминиращи поетически парадигми, за разлика 

от  предходното  десетилетие  на  20-те.  Литературата  на  третото 

десетилетие се характеризира с активността на няколко направления, от 

които програма имат социалната литература, католическата литература и 

селската  литература.  През  30-те  години  се  появява  сюрреализъм  в 

творчеството на някои автори, но неговата поява е спорадична и не се 

конституира  течение.  Останалите  появи  са  онаследените 

неомодернистки  и  експресионистични  поетически  парадигми. 

Диалектното  творчество  през  десетилетието  се  развива  в  широко 

направление, важна част от литературата на селото или на социалната 

литература  от  ангажиран  тип,  но  запазва  като  цяло  поетическите 

характеристики  на  първоначалния  модернистко-фолклорен  модел. 

Диалектната  поезия  през  40-те  става  част  от  националистическото 

поетическо говорене. 

Четвъртото  десетилетие  се  коментира  откъм  ясно  оформената 

поетическа  парадигма  с  доминацията  на  тенденциозната  литература, 

която  изразява  двете  основни  идеологии  -  националистическата  и 

комунистическата. 
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Обърнато  е  внимание,  че  в  контекста  на  изредените  появи 

съществуват  редица  поетически  почерци,  които  не  се  вписват  в  нито 

една  от  тях  и  които  са  най-влиятелните  и  значими  феномени  в 

междувоенната литература, като тези на Кърлежа, Уйевич и др. 

Проученият  материал  е  подчинен  на  критерия  за  публикуване  на 

поетически  сборник  през  двете  десетилетия  и  публикуване  в 

периодичния  печат  през  същото  време,  с  изключение  на  посочените 

разширявания.  Изследователският  подбор  не  се  ръководи  от  т.  нар. 

канон,  предвид  предположението  за  влияние  на  извънлитературни 

фактори върху него, което би игнорирало значими за идеята на научното 

изследване художествени факти. 

В  изследването  са  включени  над  30  автора,  с  оглед  на 

проблематиката са разгледани над 60 стихосбирки и над 10 литературни 

периодични издания. Редуцирането на поетическите творби е в резултат 

от  наличието  на  стойностна  хетерогенност.  Включването  на  текстове, 

които според някои критерии представляват проблематична естетическа 

ценност,  се  обговаря  с  оглед  на  концепциите  на  Р.  Ингарден  за 

естетическата ценност и Т. Адорно за тенденциозната литература. 

Методологически изследването се обвързва  с теорията  на модела, 

разбиран като  Anologon на някакъв обект, който в процеса на познание 

служи като посредник вместо самия обект, и конкретно с концепцията на 

Ю. Лотман за  литературен модел,  който възниква въз  основа на  вече 

потвърдените  в  процеса  на  абстрахиране  прилики  или  еднаквости  на 

техните същностни елементи – моделативите (моделиращите системи). 

Посочени са следните диференцирани моделативи: на ниво контекст – 

естетико-философски, в това число идеологически дименции в творбата, 

авторова интенция и авторов светоглед; на текстово ниво – моделативи в 

плана  на  съдържанието:  теми,  образи,  мотиви,  и  тяхното  изразяване 
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посредством  поетическия  инструментариум.  Отделен  моделативен 

критерий  е  диалектният  идиом,  с  цел  да  се  установи  в  рамките  на 

спецификата на хърватската култура функционирането му като първична 

система, изграждаща вторичната. 

Тъй  като  изследването  на  поетическите  явления  не  може  да  се 

“случи” извън литературната история, тя е постоянна рамка, в която се 

изследват поетическите творби, с оглед на извеждане на представителни 

за конкретния литературно-исторически период хомологии, които биха 

могли да се определят като знакови в рамките на поетическите модели 

на  десетилетията.  Подобна  гледна  точка  се  прилага  и  към  авторския 

поетически  модел,  който  се  оглежда  откъм  представителността  му 

спрямо  определени  литературно-исторически  тенденции  и  въобще 

спрямо  хърватската  поетическа  традиция.  При  очертаването  на 

поетическите парадигми изследването се ръководи и от критериите за 

отношението към идеологията и значимостта на определен поетически 

текстови корпус за генерирането на аналогични поетики в други периоди 

или авторски художествени проекции. 

В изследването са приложени различни теоретични концепции, през 

които са анализирани художествените текстове, като тези на Ю. Лотман, 

Т.  Адорно,  П.  Рикьор,  В.  Бенямин,  П.  Бюргер  и  др.  В  анализа  на 

антологиите са приложени концепциите на Харолд Блум и Пиер Бурдийо 

във  връзка  с  проблематиката  на  литературния  канон.  Изследването 

отчита  както  хърватските,  така  и  българските  научни  гледни  точки, 

които спомагат  за  изясняването  на  типологията  на  поетическо  писане 

през  периода  в  рамките  на  съдържателното,  интенционалното  и 

поетическото поле, като очакван резултат. 

В първа глава “Модели на социалния дискурс. Социална лирика 

и тенденциозна лирика”  периодът на последните две десетилетия на 
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първата половина на ХХ век е видян като знаков за едно ново явление в 

хърватския литературен процес,  което се обвързва с настъплението на 

социалистическия културен проект. Този проект се оглежда в хърватски 

контекст  в  движението  за  социална  литература.  Движението  се 

разглежда  като  следствие  на  промененото  мислене  след  световните 

катаклизми  в  първата  половина  на  ХХ век,  както  и  на  влиянието  на 

властовото  официализиране  на  социалистическия  реализъм  като 

литературна  форма  на  социалния  ангажимент.  Налагането  на 

концепцията  за  социална  литература  е  обговорено  в  контекста  на 

литературно-теоретичната  полемика,  позната  под  името  «сблъсък  в 

редиците на литературната левица». Подглавата «Сблъсъкът в редиците 

на литературната левица. Литературно–исторически контекст” представя 

хронологията  и  ключови  етапи  от  полемиката,  обвързвайки  я  с 

преодоляване на идеологическото догматично мислене на литературата, 

налагано  от  руската  културна  политика.  В  отделни  параграфи  са 

изяснени литературно-теоретичните схващания на основните опоненти 

на  соцреалистичната  доктрина:  Марко  Ристич  и  групата  на 

сюрреалистите  и  Мирослав  Кърлежа  и  неговите  съмишленици  от  сп. 

Печат.  Посочен  е  аналогичен  процес  в  рамките  на  идеологическото 

тълкуване на марксизма и появата на “Загребския ревизионизъм”, една 

от най-ранните прояви на антисталинизма в Европа и белег на тенденция 

на  противопоставяне  на  официализираното  нормативно  четене  на 

Марксовия диалектически материализъм. 

Очертаването  на  социокултурния  контекст,  в  който  се  случва 

полемиката, се обвързва с определени социални явления, които намират 

израз  и  в  политическите  платформи на  националистки  ориентираните 

партии. 

Дисертационният  текст  коментира  основните  научни  текстове, 

които  се  занимават  с  проблематиката  и  откроява  приноса  на 
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изследването  на  Станко  Ласич  в  представянето на  хронологията  на 

полемиката и идейната динамика в литературното поле1.

Очертаният  литературно-исторически  контекст  е  базов  в 

изследването на литературните явления през 30-те години в подглавата 

”Поетическата продукция през 30-те години», която отделя специално 

внимание на поетическото творчество на Мирослав Кърлежа (параграф 

«Поетическите сборници на Мирослав Кърлежа»), с оглед на влиянието 

на марксистката културна идеологема. Установява се, че независимо от 

все по-засилващата се тенденция за виждането на литературата главно 

като  идеологически  инструмент,  творчеството  на  Кърлежа  избягва 

затварянето  в  идеологизираното  литературно  клише  на  т.нар.  борбен 

реализъм. На фона на разгарящата се литературна полемика за изкуство 

«по марксистки» през 30-те години на ХХ век поезията на Кърлежа е 

видяна като художествена манифестация на авторовата «хетеродоксия» в 

мисленето  на  литературата.  Изказаната  теза,  че  авторът  е  откровено 

ангажиран основно в полемичните и есеистичните текстове и в много по-

малка степен ангажиментът се заявява открито в поетическите, определя 

подхода към художествените факти като към естетически обекти, които 

са интересни от гледна точка на разминаването на очакванията спрямо 

ангажимента в полемичните текстове и са резултат от мисленето им като 

естетическа  същност.  Поетическото творчество на Кърлежа от 30-те е 

видяно  като  две  противоположни  тенденции.  На  единия  полюс  е 

катастрофичната визия на Баладите на Петрица Керемпух, а на другия 

са стихосбирките от началото и края на десетилетието. В коментара на 

сборниците се изтъква тяхната специфична вариантност и наличието на 

елементи на поетиката, които индикират последвалата преориентация на 

автора към веризма на “нова стварност”(новия реализъм). 

1 Lasić,St..Sukob na književnoj ljevici1928-1952.Zagreb:Liber,1970.
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Дисертационният  текст  се  фокусира  основно  върху  два  сборника 

Knjiga pjesama (Книга стихотворения), 1931 г. и Pjesme u tmini (Песни в 

тъмнината),1937  г.  Първият  от  тях  е  гледан  през  призмата  на 

поетически  протовариант  на  следващите  и  с  оглед  на  промяната  на 

поетиката по посока на отказ от авангардисткия поетически език. Този 

сборник  е  знаков  и  по  отношение  на  социалната  ориентация  на 

текстовете, в пряка връзка с мисленето на социалната литература, която 

отразява действителността и разказва за човека и неговото битие. Тъй 

като  Кърлежа  принадлежи  към  авторите,  които  основават  своето 

творчество  на  разбирането  за  творческия  акт  като  ангажирано 

отношение към света,  но и като основно подвластен на естетическото 

начало, изследването посочва различната интерпретация на социалната 

тема  в  поетическата  продукция  от  началото  на  30-те  години  и 

предполага ранна рецепция на екзистенциализъм. 

Вторият сборник е  коментиран в контекста на проблематиката на 

триадата  човек  –  време  –  смърт,  отчитайки  разпознатата  мотивна 

хомологичност  и  близостта  в  употребите  на  предметната  поетика  в 

творчеството  на  Кърлежа  и  А.  Далчев.  В  заключение  изложението 

обобщава, че късната поезия на Кърлежа не може да бъде гледана през 

призмата на “социалната литература”, както е разбирана през периода, 

тъй  като  тенденцията е  подчинена  на  естетическата  същност  на 

поетическата творба. В същото време социалното е организиращ център, 

но  преосмислено  през  категории,  изначално  тематизирани  от 

литературата.  В  основата  на  комплекса  от  социални  мотиви  стои 

екзистенциалната  болка на човека,  отхвърлеността му от съвременния 

свят, който е представен основно през негативните образи на града. 

Втората  подглава  “Топосът  на  града  като  моделатив”  изследва 

пространството като моделираща система в хърватската поезия от 30-те 

години.  Откроява  се  наличието  на  стабилна  литературна  традиция  в 
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изобразяването  на  града  като  социална  структура,  датираща  от  късно 

средновековната  трубадурска  поезия.  Изтъква  се,  че  ренесансовата 

култура  като  градска  култура  също  продуцира  текстове,  които 

представят  градското  като  социално  пространство  и  го  полагат  в 

културната  визия  за  полиса  в  медитеранската  култура,  която  задава 

противоречиво осмисляне на града. От 20-те години на ХХ век градът е 

видян  като  арена  на  социалните  конфликти  и  сблъсъци,  но  и  на 

революцията.  Тъй  като  той  се  идентифицира  с  капиталистическото 

общество  и  стария  ред,  голяма  част  от  ляво ориентираната  поезия се 

случва  там.  Тази  тенденция  се  наблюдава  в  общоевропейски  и 

общославянски  контекст,  включително  и  в  българската  литература. 

Текстът проследява употребите от ангажираната лирика на стереотипите 

на представяне на градското,  наследени от предходната  традиция или 

реципирани от европейските модели на активистична поезия. Изтъкнато 

е,  че  градът  в  хърватската  поезия  от  десетилетието  се  вписва  в 

антропологичната концепция на де Серто – сведен е до близката среда на 

обитание, пространствено затворен в границите на човешкото ежедневие 

– в местата, които са най-пряко свързани с основните човешки дейности, 

което  обуславя  и  въобразяването  му  чрез  частични  представи.  Тази 

тенденция се заявява като противоположна на авангардната склонност за 

представяне на града чрез катастрофични символики, в които градското 

пространство  обикновено  е  метафоризирано,  метонимизирано  или 

символизирано. Субектовата представа за града в лириката от периода се 

изгражда  върху  ограниченото  пространство  на  обитание,  най-вече 

ситуирано в периферията,  а поетическите  образи от градската  среда в 

литературните творби, които са свързани с баналното ежедневие, най-

често  са  улиците,  кафенетата,  ресторантите,  баровете,  хотелите, 

магазините,  къщите.  Проследени  са  спецификите  на  пейзажите  на 

предградието и покрайнините в поезията на Добрица Цесарич, Мирослав 

12



Кърлежа,  Иван  Горан  Ковачич  и  се  достига  до  извода  за  поетически 

практики, прилагащи поетическата концепция на социалната литература, 

чийто  “нов  реализъм”  се  изразява  в  ниска  степен  на  условност  на 

образите  и  възможност  от  директна  идентификация  на  читателя  с 

персонажите,  което  е  и  едно  от  изискванията  на  този  метод. 

Дисертационният  текст  обговаря  града  и като футуристична проекция 

изразена  посредством  активиране  на  представите  за  хелиополиса  в 

творчеството  на  Марин  Франичевич.  Коментирана  е  типичната  за 

пролетарската поезия “романтика на завода”, с характерния патос, който 

се  отнася  към т.нар.  осъзнат  работник  в  творчеството  на  Иван  Горан 

Ковачич.

Направен  е  изводът,  че  градът  на  социалните  противоречия  и 

унищожаването  на  човека  е  най-често  срещан  в  поезията  на  30-те  и 

началото на 40-те години, което говори за тенденция в представянето на 

социалните  конфликти  в  урбанистична  среда  от  гледна  точка  на 

идеологическото съзнание.  Доколкото в хърватската  лирика присъства 

образ  на  селото,  то  той  употребява  фолклорното  с  агитационна  цел. 

Посочено е, че в разрез с очакваното алтернативният образ на селската 

нищета и страдание се появява в поезията на автори, които в повечето 

случаи  са  обвързани  с  други  идеологически  концепции,  като 

католицизма например, тъй като католическото литературно движение е 

също социално ориентирано. Имплицитно зададена негация на градското 

може да се разчете в текстове, които представят селската идилия. Тъй 

като  в  края  на  30-те  и  началото  на  40-те  идиличното  селско  се 

употребява  от  националисткото  говорене,  лявоориентираните  творци 

тенденциозно  противопоставят  неговия  обратен  образ.  Опозицията  на 

негативно представяне на града като знак на стария сват и позитивната 

футуристична представа на практика проектира основната концепция на 
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социалното ляво  изкуство.  Човекът  жертва  доминира като  вариант на 

фигурите на човека през десетилетието, но през следващото отстъпва на 

фигурите на човека борец.

Литературната  ситуация  през  40-те  се  проследява  в подглавата 

«Тенденциозният модел на 40- те. Темата НОБ» с оглед на наследената 

тематика на  ежедневието,  респективно  реалистичната  доктрина. 

Познатата формулировка за литературата като ”субективно отражение на 

обективната действителност” моделира лирическия стандарт след края 

на Втората световна война, когато в хърватската лирика навлиза трайно 

темата за т.  нар.  НОБ, която доминира 40-те години и продължава да 

бъде  актуална  и  през  следващите  десетилетия.  Вторият  “норматив”  е 

иманентният  й  образ  на  интернационалния,  универсализиран  борец, 

който трябва да бъде разбиран не само като част от идеята за световната 

революция,  но  и  като  част  от  идеята  на  “югославизма”.  Хърватската 

литература и в частност  лириката се характеризира с  доминацията  на 

революционната и антифашистка тематика, чиито главни представители 

са Владимир Назор, Живко Йеличич, Юре Каштелан,Ото Шолц, Марин 

Франичевич и др.  Към този кръг спада и Иван Горан Ковачич,  чиято 

поезия обаче излиза извън рамките на тривиалната – т. нар. партизанска 

лирика с нейния колективен герой, и се  концентрира върху образа на 

жертвата.  В  по-голямата  си  част  тази  поезия  е  изцяло  подчинена  на 

идеята на соцреализма за литературата като идеологическо средство за 

борба,  поради  което  творбите  отразяват  действителността  и  целят 

създаването на трагично-героичен ореол на борците. В рамките на тази 

активистична  поезия  са  разпознати  три  основни  тенденции.  Първата 

тенденция  отразява  революционното  ежедневие  във  всичките  му 

аспекти,  като  акцентът  е  поставен  върху  колектива,  независимо  че  в 

творбите  обикновено  има  лирически  говорител,  който  представя 
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собствения опит и емоции. Войната е проектирана през типични образи 

като разрушеното село - сакралното хърватско пространство,  или чрез 

романтически  представения  образ  на  планината. Втората  тенденция  е 

обръщането  към  фолклора. Предвид  изявената  колективна  нагласа, 

фолклорът  предоставя  формули,  които  “работят”  за  тенденциозното 

поетическо говорене. Механизмите на разпространение на фолклорната 

песен  се  оказват  в  услуга  на  популярността  на  текстовете. Третата 

тенденция  представя  лирика  от  рефлексивен  тип  или 

експресионистично-катастрофична визия за войната. 

Специално  внимание  се  отделя  в  едноименния  параграф  на 

функционалността на “Тенденциозната поема”. Появата на поемата като 

основен  жанр  в  литературата  през  40-те  се  обговаря  във  връзка  с 

възможността за епическо изговаряне на подвига. Жанрът на епическата 

поема съвместява  в себе  си както глорификация на колектива,  така и 

глорификация на личността, която го представлява. Едновременно с това 

неговата функция е да оценности и съхрани подвига. През 40-те години 

се  наблюдава  аналогична  употреба  на  жанра  с  тази  от  периода  на 

илиризма.  Разликата  е  в  контекста  на  утвърждаване  на  героичното  в 

рамките на колективната ценностна парадигма. Вариантът на поемата, 

представен  от  Назор,  се  обръща  към  романтико-фолклорния  модел  и 

разчита на рецепция през познати текстове. Изтъкнати са разнородните 

тенденции в рамките  на жанра,  които демонстрират както очакваното 

функциониране  в  рамките  на  идеологическото  четене,  така  и 

оттласкването  от  опростеното  разбиране  на  литературата  като 

агитационен  инструмент.  Както  поемата,  така  и  по-голямата  част  от 

лириката, показват тенденция към запазване на литературния характер 

на  творбата  и  мисленето  й  в  полето  на  естетическото.  Това  явление 

фактически потвърждава тезата за отклонения от догматичния концепт 
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за  поезията  на  соцреализма  и  онагледява  в  полето  на  литературното 

творчество  през  периода  същността  на  сблъсъка  в  редиците  на 

литературната левица.

Втората  глава  от  дисертационния  текст  “Диалектната  поезия  в 

хърватската  литература  през  първата  половина  на  ХХ  век” 

разглежда явлението диалектна литература в контекста на европейските 

литературни  процеси  и  проследява  критическата  и  научна  рецепция, 

съпътстваща нейната поява и развитие. Като основен проблем е откроен 

въпросът за литературноисторическото и естетическото значение на тази 

поезия и позицията й в корпуса на националната хърватска литература. 

Обръща  се  внимание  на  функционирането  на  диалектния  идиом като 

автохтонен  поетически  изказ, респективно  самостоятелен  литературен 

език.  Важно от литературноисторическа  гледна точка  е  отнасянето на 

диалектната  поезия към доминиращите течения през периода,  както и 

потвърждаването  на  нейната  естетическа  автономност  в  рамките  на 

хърватския  литературен  процес.  Отделен  интерес  представлява 

позицията  на  тази  поезия  спрямо  съществуващата  фолклорна  и 

литературна регионална традиция, както и иновативността й в рамките 

на  установените  жанрови  форми.  С  цел  изясняване  на 

взаимоотношението на диалектната поезия с националната идеология се 

изследва нейната връзка с течението на регионализма. 

Регионалистката  теория  разпознава  основните  детерминанти  на 

диалектната поезия именно в регионализма – като перманентно явление 

в  литературната  история  на  новата  хърватска  словесност.  Понятието 

визира литературни феномени (и автори), свързвани не само езиково, но 

и тематично с отделни региони. Дисертационният текст поставя тезата, 

че със засилването на националистическите настроения в края на 30-те и 

началото на 40-те години регионализмът - в по-широкото му разбиране - 
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в  творчеството  на  отделни  автори  би  могъл  да  се  тълкува  като 

антиюгославизъм,  като  стремеж  към  тематика  и  образност,  които  се 

идентифицират като типично хърватски.

Интерпретацията  обособява  два  литературни модела,  според  вида 

диалектен  идиом  като  моделираща  система.  Обхванат  е  художествен 

материал с разширени хронологични граници, тъй като концепцията за 

диалектна  литература  се  формира  по-рано,  а  диалектното  творчество 

през 30-те и 40-те години преповтаря с някои промени вече установен 

поетически модел.

 В подглавата “Чакавската диалектна лирика през първата половина 

на  ХХ  век”  се  представя генезисът  на  концепцията  за  поезията  на 

чакавски  диалект,  която  се  обвързва  най-вече  с  идеите  на  Владимир 

Назор. Коментирани са негови програмни текстове и конкретно ”Лютня 

и  хармоника”,  в  които  се  съдържат  основните  Назорови  концепти  за 

чакавската  форма -  дефинирана  като  поетически  езиков  вариетет  в 

рамките  на  хърватската  поезия,  която  посредством семантизацията  от 

диалектния  идиом  да  изразява  т.нар.  чакавско  съдържание.  И  двата 

концепта  се  обвързват  с  идеята  за  чакавската  душа,  която  се 

идентифицира с душата на колектива. Въпреки че текстовете му визират 

предимно  чакавското  съдържание  като  основен  конституент  на  тази 

лирика, езикът е основният инструмент за семантизиране на локалитета, 

респективно категории като “чакавска душа”,”чакавско мислене” и т.н. В 

Назоровата  концепция  първостепенна  позиция  има  езиковият  идиом 

–“гласовете” на чакавския регион и “душите на неговото простолюдие”, 

а  не  метрическата  и  жанрова  форма.  Дисертационният  текст  също 

акцентира върху връзката с регионалистката теория и кампанилизма на 

Любо Визнер, както и с мисленето на този тип поезия от теоретикът на 

30-те години Т. Пърпич. Тъй като понятието роден край е средищно за 

Назоровото виждане,  анализът се насочва към вариантите на неговото 
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битуване  в  поетическите  текстове.  Установява  се  тенденция  за 

интерпретация  на  родното  като  физическо  и  духовно  пространство 

основно през две перспективи. При модела на кампанилизма родното се 

определя  първоначално  като регионално-географско  понятие,  което се 

конкретизира  като  пейзаж и универсализира  до  понятие  за  родина.  В 

отделните  периоди  и  поетики  пейзажът  на  родното  последователно 

променя функцията си на фон към идея и обратно, респективно променя 

предназначението и задачите си, границите на понятието за роден край. 

В резултат  до известна степен се  осъществява  схематизация  както по 

отношение  на  образния  “инвентар”,  така  и  на  корпуса  от 

микротеми/”микромитеми”,  чрез  които  фикционалното  родно  се 

реализира.  Традиционната  визия  за  родното  представя  регионалното 

пространство  като  аркадично.  Пасторално-идиличните  характеристики 

на  чакавското съдържание – родния край – се запазват, дори когато в 

чакавската  поезия  започват  процеси  на  оттласкване  и  негация  на 

кампанилизма,  чиято  поетика  си  възприема  като  схематизираща  и 

ограничаваща.

Специфична  проекция  на  митичната  родина  представлява  и 

мотивният комплекс за изгубеното родно. Реконструкцията на родното 

пространство се инициира чрез спомена, като могат да се изведат три 

основни модела. В първия вариант родният край битува като митема, във 

втория  –  пространствата  на  паметта  се  “отварят”  посредством 

микромитеми като майката и огнището, чиито конкретни образи имат 

задължителните характеристики на отдалеченост и изгубеност; третият 

се обръща към мотива за забравения език. В литературата на чакавски 

диалект  от  началото  на  века  се  наблюдава  устойчива  тенденция  за 

“припомняне”  на  този  език  чрез  реконструкция  на  културното 

“праначало” на далматинската ренесансова литература. В поезията от 30-

те години анализът установява вписване в поетическите стереотипи на 
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предходния  период  и  засилване  на  социалния  елемент  и  социалния 

ангажимент, чиято функционалност, според Ал. Флакер2, е в синхрон с 

европейските  литературни  тенденции  към  “нов  автентизъм“. 

Социалността  и  социеталността  се  определят  от  хърватската  критика 

като отправна точка, чрез която чакавската литература се присъединява 

към авангарда и т.нар. социална поезия. Същата тенденция е откроена и 

по  отношение  на  кайкавската  поезия  в  подглавата  ”Кайкавската 

диалектна поезия”. 

Исторически началото на кайкавската литература е посочено през 

ХVІ  век,  но “ренесансът”  на кайкавската  поезия започва  от 1900 г.  с 

творчеството на Антун Густав Матош, чиято творба Hrastovački nokturno 

(Храстовачко  ноктюрно), по-късно  придобива  статута  на  езиково-

естетически манифест на модерното кайкавско творчество. Изследването 

обаче  подчертава,  че  за  Матош  кайкавският  идиом  символизира 

определена култура, той не припознава в него реално пространство за 

съществуване на модерния субект, а го използва като естетически жест. 

В много по-голяма степен заслуга за развитието на кайкавската поезия 

имат Фран Галович и Драгутин Домянич. Поетическият диалектен модел 

на Домянич е близък до този на регионалистите, но неговото творчество 

представя синтетична поетика, употребяваща “реквизит”, отпращащ към 

бароковата  и  рококо  образност  или  стилизиращ  идиличното 

пространство  на  селото.  Една  от  големите  заслуги  на  модернистката 

литература  и  конкретно  на  Домянич,  е  видяна  в  създаването  на 

диалектен  стандарт,  въпреки  че  много  от  авторите  (Галович,  Павич, 

Ковачич), творят посредством езиковия фонд на родния локален диалект. 

Изложението  установява,  че  кайкавският  модернизъм  е  знаков  за 

вписването на тази поезия в общия процес на хърватската литература, а 

2 Flaker, Al. Dijalekt kao osporavanje. - B Izabrana djela. Zagreb:Matica hrvatska, 1987, s. 212

19



самият поетически модел се оказва особено продуктивен по отношение 

на диалектната лирика през междувоенния период.

Вторият  етап  в  развоя  на  диалектната  лирика  на  кайкавски  е 

обвързан с творчеството на Томислав Пърпич, Никола Павич, Стйепко 

Острошки, Миховил Павле Мишкина, Иван Горан Ковачич, Мирослав 

Кърлежа  и  др.  Като  особеност  на  междувоенната  кайкавска  поезия  е 

посочена  силната  позиция  на  модернистката  поетика,  тъй  като  тя  се 

свързва  с  представата  за  родното,  респективно  с  родния  език. 

Руралността,  неотменна част от тази поетика,  продължава да битува в 

нейния  идеализиран  вариант,  още  повече,  че  в  диалектната  лирика 

социалната трагика е константен компонент. 

Дисертационният  текст  изтъква,  че  едва  през  30-те  години 

литературната продукция демонстрира ясно забележима преориентация 

към  реалистичен  тип  изображение,  обусловена  oт  движението  за 

„социална  литература"  и  засилването  на  позициите  на  литературната 

левица.  В резултат понятието рурализъм придобива характеристиките 

на  ангажирано  творчество  и  започва  да  се  свързва  с  определена 

тематика и образи. Влиянието на хърватската авангардна литература в 

диалектната поезия е спорадично и авангардната поетика се явява най-

често  със  социалния  ангажимент.  Изследването  установява 

преодоляване  на  силната  връзка  с  модернистичната  литература  в 

творчеството  на  Ковачич,  Кърлежа  и  отчасти  Острошки.  В  тяхната 

поезия  регионалното  и  диалектът  са  във  функция  на  оспорване  на 

стандартните  ценности,  свързани  с  буржоазната  култура.  С  това 

оспорване  интерпретацията  обвързва  и  мистификацията  Баладите  на 

Петрица  Керемпух  на  Мирослав  Кърлежа в  едноименния  параграф. 

Тяхната поява е видяна като акт на предизвикателство към естетическите 

табута на съществуващия литературен канон и окончателно заявяване на 

еманципацията на кайкавския идиом като език на високата словесност. В 
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позицията  си  на  „друг"  език,  притежаващ  свой  собствен  текст 

(кайкавският  диалект  е  език  и  на  хърватската  барокова  литература), 

регионалният  идиом  функционира  като  опозиция  на  съвременната 

литературна и езикова норма и носи в себе си нейната негация.

 Обговорена  е  специфичната  сценична  конструкция  на  цикъла 

псевдобалади,  която  предполага  възможността  за  извънсценичното 

случване  на  националната  история  (политическа  и  културна),  и 

присъствието й на сцената като коментар на героя на Керемпух, който е 

положен  в  контекста  на  рецепцията  на  европейски  литературно-

фолклорни сюжети.  Посочена е  кохезионната  функция на персонажа, 

чиято диалектна реч се обвързва с концепцията за гласа на колектива и 

бароковата  смехова  култура.  Коментира  се  функционирането  на 

бароковия литературно-езиков модел в контекста на гротесковата визия 

за историята.

Изложението изтъква, че изместването на центъра от историческия 

факт  към  визията  на  човешкото  страдание  не  е  само  резултат  от 

актуализирането  на  бароковия  модел.  Кърлежа  изгражда  една  мрачна 

визия  за  света  –  метафоричен  израз  на  страха  и  „изнуреността"  на 

„homo croaticus " от 30-те години.

Налага  се  изводът,  че  Баладите  на  Петрица  Керемпух бележат 

връхна точка не само в контекста на общонационалния развоен процес, 

но  и  конкретно  в  диалектната  лирика  между  двете  световни  войни. 

Основната  им  заслуга  е  в  преодоляването  на  тесните  граници  на 

регионализма  и  неговата  затвореност  в  локалното  като  представа  за 

родно; от изключителна важност е и извеждането на диалектния идиом 

до  статута  на  национален  език.  Именно  чрез  този  текст  диалектната 

поезия  окончателно  се  вписва  в  корпуса  на  националната  хърватска 

литература.
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Третата глава от дисертационния текст -“Поетическият модел на 

Тин Уйевич”, отделя поетическото творчество на Августин Уйевич не 

само поради безспорната художествена стойност, но и поради статуса, 

който  тази  лирика  и  нейният  автор  имат  в  хърватския  литературен 

процес.

Симптоматично  по  отношение  на  очертаването  на  литературната 

картина  в  Хърватия  между  двете  световни  войни,  това  творчество  се 

вписва  и  в  процеса  на  сближаване  на  сръбската  и  хърватската 

литература.  Уникалното  имплициране  в  поетическите  му  творби  на 

парнасизъм  и  символизъм  в  първата  фаза  на  творческия  му  път,  на 

експресионистичен  симултанизъм,  футуризъм  и  сюрреализъм  през 

късната  фаза  и  създаването  на  синтетичен  поетически  модел,  на 

оригинален  поетически  почерк  обясняват  случилото  се  по-късно 

оглеждане на представители на хърватската лирика именно в неговата 

поетика. Текстът се насочва и към очертаването на фигурата на бохема 

както като културна емблема, така и като специфичен поглед към човека 

и  света,  коментирайки  автокреацията  на  мита  Уйевич  и  на  ниво 

поведенчески  модел,  и  в  цялото  Уйевичево  литературно  творчество. 

Характерната контаминация на фигурата на Поета с тази на Бохема се 

визира като желание за вписване на хърватската поезия в европейските 

явления  от  края  на  ХІХ  и  първата  половина  на  ХХ  век,  при  това  с 

настояване  за  връщане  към  изворите  на  френския  модернизъм. 

Уйевичевият лирически модел, синтетичен и динамичен, отразява общи 

южнославянски литературни тенденции през първата  половина на ХХ 

век. За изясняване на някои от тези тенденции в хърватското лирическо 

писане в междувоенния период, изложението се основава на поетически 

текстове, видени като парадигматични, за реконструирането на общата 

картина на хърватската лирика, в която съжителстват синхронно взаимно 
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отричащи се художествени концепции, и определя поетическия модел на 

Уйевич като репрезентативен за общия литературен процес в Хърватия. 

Ранното поетово творчество  представлява  интерес  от  гледна  точка  на 

генезиса  на  този  модел  и  е  анализирано  в  първата  подглава 

“Модернистката  лирика  на  Тин  Уйевич”.  Дисертационният  текст 

обобщава  различните  интерпретативни  призми,  през  които  се  чете 

поезията на Уйевич, и се фокусира върху обговарянето на модернистката 

авторова  поетика  през  динамичното  взаимодействие  между  двата 

основни  поетически  комплекса  –  парнасисткия  и  символисткия. 

Анализираният художествен материал е привлечен в подкрепа на тезата 

за  рецепция  на  френските  поетики,  в  противовес  на  търсенето  на 

опосредстваща рецепция през Виенския сецесион, който би вписал тази 

лирика  в  хърватската  литературна  ситуация  от  началото  на  ХХ  век. 

Привлечено  е  становището  на  най-адекватно  интерпретиращия 

художествения опус на поета, според оценката на автора, специалист в 

хърватската литературна наука – А. Стамач, въпреки, че някои негови 

тези  са  подложени  на  съмнение.  В  подкрепа  на  мисленето  на 

модернистката  фаза  на  Уйевич  като  синтетичен  парнасо-символизъм, 

изложението се обръща към конкретни доказателства на база съполагане 

на  представителни  за  френския  парнасизъм  и  Уйевичевата  лирика 

текстове.  Поетическият  цикъл  Kolajna  (Огърлица,1926) e положен  в 

контекста  на  националната  традиция  и  Дубровнишко-далматинския 

петраркизъм  с  цел  да  се  изведе наличието  на  основа  за  рецепция  на 

специфични елементи на френската модернистка поезия. В подкрепа на 

твърдението  за  присъствие  на  парнасистка  поетика  текстът  предлага 

аргументи из областта на стиховата организация, мотивите, статиката и 

предметността на образите, които се наблюдават и при де Ередия или Т. 

Готие.  Символистката  поетика  е  коментирана  основно  върху 

“канцониера” на хърватския поет. Изведена е тезата за двусъставност на 
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модернисткия модел на Уйевич, който се оглежда в контекста на сходни 

явления в сръбския модернизъм и е предположено подобно влияние.

Втората  подглава  ”Поезия.  Бохемство.  Сюрреализъм”  предлага 

няколко различни погледа към творчеството на поета от късните 20, 30-

те  до началото на 50-те,  когато излиза  последната  му стихосбирка.  В 

коментара са привлечени емблематични теоретично-есеистични текстове 

на  автора,  с  цел  изясняване  на  промените  в  поетиката.  Посочена  е 

връзката с френските авангардни тенденции и конкретно с мисленето на 

Аполинер,  което  е  отдавна  установен  факт. Аполинер  е  вписан  в 

редицата  премълчавани  или  отричани  образци  във  втория  период  от 

творчеството на автора. Като аргументи са привлечени есеистиката от 30-

те – Sumrak poezije (Сумракът на поезията), сборниците Ljudi na vratima 

gostionice (Хора  на  вратата  на  гостилницата) и  Skalpel  kaosa 

(Скалпелът на хаоса),  автобиографичните Mrsko ja (Омразният Аз) и 

Ispit  savjesti (Изпит  на  съвестта).  Поетическите  сборници  от  30-те 

години се коментират в отношение с трансформацията на модернисткия 

поетически  модел  в  авангарден,  макар  и  с  отгласи  от  предходното 

творчество. 

В параграфа “Автокреацията и сюрреализмът” дисертационният текст 

предлага  теза  за  връзката  между  автокреирания  бохемски  мит  и 

сюрреалистичната поетика на текстовете от късния период. Коментирана е 

бохемската  бодлерианска  маска  като  част  от  манипулирания  разказ  за 

Уйевич, в който обаче могат да бъдат открити аргументи за потвърждение 

на тезата за сюрреализма. Текстът се усъмнява в авторовите декларации 

срещу  сюрреализма,  изложени  в  статии  и  есета,  и  полага  авторовото 

“медиумно писане” в контекста на Белградския сюрреализъм, видян като 

опосредстващ рецепцията на сюрреалистичната поетика. Аргументацията 

на тази теза се осъществява на база анализ на поетиката и с привличане на 
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есеистичен и художествен материал в подкрепа на твърдението за употреба 

на поведенческия модел на поета по посока на “параноичната симулация”, 

концепция, която се популяризира в кръга на М. Ристич именно през 30-те 

години. Този дял от Уйевичевото творчество  има ключово значение за 

развойните  тенденции  в  хърватската  лирика  през  40-50-те  години 

(извън  рамките  на  официозната  ангажирана  литература),  когато  се 

появяват и други представители на сюрреалистичната поезия и се оформя 

следвоенната група на сюрреалистите. Предвид големия брой поетически 

текстове именно Уйевичевото творчество се заявява като начало на този 

тип поезия, доколкото сюрреалистичната поетика се свързва с прозата от 

30-те на М. Кърлежа и основно, според автора на дисертацията, с една 

негова поетическа творба. В заключение се изразява мнението, че като 

част от хърватския литературен процес до средата на века лириката на 

Уйевич  не  може  да  бъде  категорично  класифицирана  към  дадено 

направление и се потвърждава функционалността на тезата на Влатко 

Павлетич  за  “отворената  поетика”,  която  се  оказва  работеща  за  това 

изследване.

Дисертационният  текст  обговаря  позицията  на  авторовото 

творчество в “пъстрата” картина на междувоенния период, полагайки го 

в  контекста  на  появи  на  различни  типове  поетики  през  периода  и 

конкретно в лириката на 30-те и 40-те години в подглавата ”Лирическият 

модел  на  Тин Уйевич в  контекста  на  поезията  между двете  световни 

войни”.  Изказано  е  становището,  че  ситуирането  на  поетическия 

синтетичен модел на Уйевич в литературата от междувоенния период 

касае  едновременно  въпроса  за  проявите  на  авангарда  в  хърватската 

поезия и обратната тенденция към актуализация на модернисткия тип 

поетическо писане.  Първият параграф “Поетическа картина, фрагмент, 

метафора” се опитва да изясни какво представлява хърватският авангард, 

позовававайки се и на концепцията за “източноевропейски авангард” на 
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Ендре Бойтар3. Откроена е спецификата на авангардното творчество на 

Уйевич, доказваща мисленето на изкуството като автономна институция, 

и  независимо  от  тенденцията  за  отнесеност  към  действителността, 

поетическите  творби  на  автора  се  коментират  като  подчинени  на 

формата (макар и различна), и на принципа на естетизма в неговото ново 

разбиране.  Във  връзка  с  проблематиката  се  визира  извеждането  от 

хърватската  наука  на  експресионизма  като  най-представителен  за 

хърватския авангард, в търсенето на чиято поетика обаче при отделни 

автори  от  последните  десетилетия  на  полувековието  авторът  се 

усъмнява.

 Предвид  една  от  основните  характеристики  на  авангардното 

писане,  касаеща  спецификата  на  посочената  от  Петер  Бюргер4 

“неорганичност”  на  художествената  творба,  е  установен  парадокс  в 

Уйевичевото творчество,  тъй като голяма част от неговата авангардна 

лирика продължава да бъде подчинена на конструкцията. Въпреки това, 

тенденцията  за  фрагментаризация  и  то  в  рамките  не  само  на 

традиционното разбиране на понятието поетическа картина, но и на ниво 

лирическа  микрокартина или микрообраз,  е  разпозната  и при Уйевич. 

Текстът изследва  микроструктурите на поетическия текст  – метафора, 

метонимия,  симултанема,  от  гледна  точка  на  нарушаване  на  тяхната 

органичност и интервенцията  на елементите  на реалността,  при което 

думата  престава  да  функционира  като  знак,  опосредстващ  реалността 

или знакът се раздробява на множество езикови знаци. Този процес се 

проследява  в  компаративен  план  както  по  отношение  на  предходни 

поетически явления, така и отнесен към поетиката на лириката от 30-те и 

40-те  години,  в  подкрепа  на  тезата  за  началото  на  “поетиката  на 

3 Бојтар, Е. Књижевност источноевропске авангарде. Београд: Народна књига Алфа,1999.

4 Burger, P. Teorija avangarde. Zagreb: Izdanja Antibarbarus, 2007.
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метафората”  именно през  този  период и  връзката  на  творчеството  на 

Уйевич с това явление. Изказано е мнението, че поетическата картина в 

хърватския  авангард  функционира  в  един  доста  широк  диапазон  от 

реализации. Оразличаването й спрямо основните авангардни поетики е 

донякъде  спекулативно,  тъй  като  не  може  да  се  говори  за  чисто 

експресионистична,  футуристична  или  сюрреалистична  картина,  а  по-

скоро  за  дифузия  на  отделни  елементи,  за  което  представителна  е 

именно лириката на Уйевич. 

Тъй като поетът е част от емблематичния сборник Хърватска млада 

лирика,1914  г.,  с  която  се  свързва  и  популяризираното  напоследък  в 

хърватската  литературна  наука  понятие  новосимволизъм,  обект  на 

интерес  в  параграфа  “Превъплъщенията  на  модернизма. 

Неосимволизмът  и  хърватската  поезия  от  30-те  и  40-те  години” е 

ситуирането на неговото творчество в контекста на реактуализацията на 

модернизма не само през 20-те,  но и през 30-те и 40-те години.  Най-

голяма  заслуга  за  тази  модернистка  реактуализация  е  приписана  на 

Уйевич,  тъй  като  това  творчество  не  само  представя  завършен 

модернистки  модел,  но  и  в  процеса  на  развитие  неговата  поезия 

продължава  да  се  връща  към  предходната  традиция  и  класическата 

версификация.  Коментира  се  проектирането  на  поетовия  любовен 

“канцониер” в поетическите практики от двете десетилетия и конкретно 

в  поетическия  цикъл  Darovi bezimenoj (Дарове  за  безименната)  на 

Густав  Кърклец.  Изхождайки  от  лирическите  текстове  на  автора  и 

поетите  от  30-те  и  40-те,  се  установява трайна  тенденция  към 

поставянето на поетическата картина за основна цел на поетическия 

текст,  което  е  реакция  на  пределната  наративност  и 

“информативност” на останалата част от хърватската лирика. Култът 

към визията, към “артифициалния” образ, който сам по себе си носи 
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смисъл на творбата,  е  именно онзи модернистки концепт,  който се 

припознава в новото лирическо писане. Откроен е фактът, че докато 

при  Уйевич  тенденцията  е  по  посока  на  “авангардизацията”  на 

лирическата творба, при автори като Кърклец и Кърлежа през 30-те и 

40-те  години  се  очертава  връщане  към  класическата  стихова  форма. 

Толерирането на тази форма и пиететът към нейното съвършенство се 

приемат  като  едни  от  най-ясните  показатели  на  неомодернизъм. 

Изводът, който се налага, е, че реактуализацията на модернизма вероятно 

може  да  се  тълкува  и  като  форма  на  компенсация,  и  като  отказ  от 

реалистичното поетическо отразяване на действителността по причина 

на  субектовата  травма  от  света.  Тенденцията  към  крайна 

фрагментаризация  отслабва  и  поетическата  творба  отново  се 

подчинава  на  единна  идея  и  замисъл.  Промените  се  търсят  в 

поетическия  език,  който  значително  се  отличава  от  модернисткия. 

От  модернистката  парадигма  се  унаследяват  определени  мотиви, 

техният тип интерпретация, но езикът се променя. Това се определя 

като  един  от  най-знаковите  оразличители  на  неомодернизма. 

Изложението  завършва  подглавата  с  анализ  на  патриотичната 

лирика  на  Уйевич,  с  цел  да  реконструира  поетовите  поетически 

модели на представяне на родното.

Четвъртата глава “Поетики на родното”  обединява художествени 

практики и светогледи, през които се очертават типове лирически визии 

за  родното,  които  се  обвързват  с  културния  климат  в  Хърватия. 

Дисертационният  текст  установява  аналогия  между  илирийската 

идеология  като  смислотворчески  текст  и  хърватската  национална 

идеология  от  30-те  и  началото  на  40-те  години.  Националната 

идеологема  в  Хърватия  в  началото  на  40-те  се  превръща  в  овластен 
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дискурс, но процесът на нейната реактуализация е забелязан и по-рано, 

като реакция на вече държавно реализираната идея на югославизма. 

Въпреки че започналата тенденция към сепаративизъм е подтикната 

от  политическата  ситуация  в  Кралство  Югославия,  национализмът  до 

този  момент  не  е  непознат,  но  е  потискан  от  други  доминиращи 

идеологеми. Много интересен аспект на проблема е взаимоотношението 

между  марксистката  идеологема  и  националната.  В  литературата 

национализмът  не  винаги  е  толкова  ясно  заявен,  а  се  размива  в 

традиционни  за  хърватския  художествен  дискурс  представи  за  света. 

Изследването  посочва,  че  също  както  илирийската  идеологема,  той 

генерира  художествени  текстове,  които  показват  хомологии  по 

отношение на тематика, проблематика, поглед към света и художествена 

интерпретация.  Топиката  на  родното  става  основен  конституент  на 

редици поетически текстове, като напуска наследените интерпретативни 

матрици или ги  видоизменя  според  една  или  друга  тенденция.  Освен 

традиционните интерпретации на дома, видян през два културни фокуса, 

топиката на родното се обвързва и с религиозния дискурс. 

Дисертацията  се  позовава  на  когнитивната  теория  и  разглежда 

индивидуалната  авторска  интерпретация  като  част  от  националната 

концептосфера, обособявайки пет типа интерпретации на концепта дом в 

рамките на символното, асоциативното и образното поле. Първият тип 

интерпретации  принадлежи  основно  към  асоциативния  слой  на 

концептосферата  и  е  отнесен  към  медитеранския  културен  код.  В 

подглавата  “Медитеранизмът  и  хърватската  поезия  на  30-те  и  40-те 

години”  се  разглежда  историческата  концепция  на  Ф.  Бродел  за 

Средиземноморието,  в  рамките  на  чиято  култура  се  визира  и 

хърватската.  В  този  географско-цивилизационен  феномен  е  вписана 

Адриатика,  която  повтаря  медитеранския  образец  на  крайбрежието, 

островите  и  планинските  пространства,  очертавайки  адриатически  и 
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динарски  културни  зони.  В  литературната  традиция  на  хърватския 

ренесанс  този  дуалистичен  модел  се  манифестира  в  не  един  текст. 

Същото  може  да  се  обобщи  и  за  хърватската  устна  традиция.  В 

хърватската  литература  медитеранският  поетически  дискурс  се 

конституира  въз  основа  на  традиционното  мислене,  следователно 

културата  се  формира  въз  основа  на  идеята  за  легитимация,  в  която 

традицията  заема  основно  място.  Това  означава,  че  медитеранизмът 

употребява  пренасяне и перифразиране на определен тип йерархия на 

ценности,  идеи  и  обекти,  които,  според  хърватската  критика,  се 

интерпретират  в  зависимост  от  културния  контекст  на  съответния 

период,  но  в  повечето  случаи  може  да  се  говори  за  специфична 

“петрификация”,  която  обаче  е  в  релация  с  нови  идеологически 

практики.  Въпреки  своята  хетерогенност,  медитеранският  поетически 

дискурс  представя  една  оформена  система.  Понятието  „поетически 

медитеранизъм” е употребимо за означаване на специфичните явления в 

хърватската литература, които отразяват комплекса от представи, идеи и 

ценности, свързани с медитеранския поглед към света. Съвсем очевидна 

е  връзката  на  регионализма  с  медитеранизма,  който  има  пряко 

отношение  с  вместването  на  определени  национално-исторически 

митове  в  сътворяването  на  поетически  национален  проект.  Така 

хърватският  поетически  медитерански  дискурс  едновременно 

преповтаря  и  видоизменя  първоосновата.  Литературната  конвенция се 

намира  в  специфична  релация  със  своето  оспорване,  тенденция, 

характерна за първата половина на 20 век, а и след това.

 Дисертационният текст посочва,  че медитеранското пространство 

като  поетическа  конструкция  присъства  във  всички  литературни 

периоди,  но  неговите  презентации  са  ключови  за  литературата  на 

модернизма и поезията  на 30-те години.  Установява се,  че засилената 

фреквентност на метафоризации от медитерански тип през модернизма в 
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хърватски културен контекст се дължи на срещата между реципираните 

европейски  литературни  тенденции  и  интерес  към  собствената 

литературна  традиция,  докато  през  30-те  години  поетическият 

медитеранизъм стъпва в определена релация с различни социокултурни 

тенденции и идеологии. Медитаранското пространство кодира в себе си 

идеалното хърватско пространство,  посягайки към конципираната още 

през  Ренесанса  митология  на  родното  като  аркадично  пространство. 

Поетическото  цитиране  на  литературния  мит,  макар  и  завоалиран  в 

новата  поетика  на  всекидневното,  присъства  в  разнообразието  на 

поетическите  текстове  от  30-те.  Образът  на  идеалното  хърватско 

пространство често се вписва в знаковия ред на медитеранския дискурс. 

Генерирането  на  представи,  които  се  свързват  с  конкретния 

приадриатически регион, работи по посока на конципиране на типично 

хърватското, което да оразличи хърватската общност спрямо другите. 

Дисертацията  поставя  акцент  върху  факта,  че  хърватският 

медитерански  поетически  дискурс  представлява  своеобразно  място  на 

паметта,  която  има  пряко  отношение  към  проблема  за  национална 

културна идентификация и едновременно с това се стреми към статута 

на представителен национален текст и в международното литературно 

пространство. Налага се изводът, че медитеранизмът съзнателно или не 

играе ключова роля в засилената тенденция към национално-центристки 

тип култура. Тридесетте години демонстрират засилен интерес към този 

комплекс, обусловен от засилването на националистическите тенденции 

в  Хърватия,  от една страна,  и  от общия културен климат,  в  който се 

наблюдава  преориентация  от  немскоезичния  модел  към  романския. 

Романските  образци  опосредстват  проникването  на  типично 

средиземноморската поетическа концепция на херметизма и обуславят 

появата на хърватската му интерпретация. 
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В  медитеранската  култура  съществува  специфично  напрежение 

между  село  и  град,  което  е  заложено  в  развитието  на  рустикалната 

идилия.  Подглавата  “Рурализмът в  хърватската  поезия.  Инфантилният 

поглед”  коментира  спецификата  на  рустикалната  картина  на  родното. 

Обръщането  към  селото  като  негов  еквивалент  в  хърватската  поезия 

намира  обяснение  както  във  виталността  на  фолклорната  традиция  и 

нейното  влияние  върху  литературата,  така  и  в  общия  обществено-

културен контекст на периода. Дисквалификацията на града – емблема 

на  социалното  противоречие,  и  обвързването  на  градското  с 

интервенцията на чуждата култура допринасят за появата на културната 

концепция  за  селото  като  означител  на  хърватския  колектив.  В 

обществено-политически  план  от  края  на  ХІХ  век  това  мислене  е 

обвързано с дейността на братя Радич. Популярността на политическата 

партия  обуславя  възхода  на  т.нар.  селска  поезия,  в  рамките  на  чиято 

тематика са изкушени много творци. 

Дисертационният текст коментира употребявания в хърватски контекст 

термин „рурализъм„ в неговите различните трактовки. Освен назоваване на 

литература, която е ориентирана към селската тематика, с него се означава 

и  социално  ангажираната  селска  литература  –  под  дефиницията 

„рурализъм”  се  подреждат  текстове  на  пролеткултовската  литературна 

левица. Литературната наука свързва рурализма и с естетико-стилистична 

концепция, която се отнася в хърватската литература преди всичко към 

творчеството на Драгутин Тадиянович, а според някои се въвежда от него. 

Наличието на т. нар. регионална литература, често диалектна, е визирана 

като  подходящо  условие  за  възникване  на  Тадияновичевия  образ  на 

родното и иновативността на перспективата, през която поетът изгражда 

своята  картина  на  света.  До  този  момент  детството  в  поезията 

функционира  през  механизмите  на  припомнянето,  като  пресъздава 

миналото време и свързаните  с  него събития,  инициирайки “копия на 
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света”,  видоизменени  от  избирателната  памет  и  преподредени  от 

съзнанието  на  възрастния  субект.  Посочва  се,  че  обичайно  в 

интерпретирането  на  този  комплекс  в  критическите  текстове 

“мемоарността”  на  детството  се  мисли  във  връзка  с  разгръщане  на 

“ретроспективно разследване”, която да обясни проблематика, отнесена 

към лирическия субект. Симбиозата между детския поглед към света и 

идиличното  селско  е  същността  на  разбирането  на  Тадияновичевия 

рурализъм.

 Изложението се позовава на факта, че инфантилизмът, като част от 

проектите  на  различни  авангардни  и  поставангардни  школи,  е  често 

срещано явление през периода в европейската култура, а в хърватската се 

появява едва след 20-те, заедно с примитивизма. От тази гледна точка е 

разгледан езикът на Тадиянович в Dani djetinstva (Дните на детството, 

1939 г.), който е видян като авангардния “изначален” език. За разлика от 

текста Djetinjstvo u Agramu godine 1902-03(Детство в Aгpaм 1902-03 ) на 

Кърлежа,  детският  говор  функционира  като  магически  език,  който 

назовава  света  през  любопитството  на  откриването.  Целокупната 

Тадияновичева  поезия  на  детството  и  родното  се  възприема  като 

реконструкция  на  битието  в  неговите  архетипни  дименции  през 

магическия словесен ритуал. Подобна концепция за езика е характерна и 

за Уйевич, и за поетите от следвоенния период. 

Дисертационният  текст  предполага  и  основания  за  коментар  на 

сборника  през  призмата  на  лудизма,  тъй  като  фокусът  на  детското 

въображение  дава  поле за  интерпретация в  тази  посока,  но  основното 

ядро на тази поезия е организирано около идеята за първичното битие, 

съотнесено  с  концепта  за  митичното  родно.  Изведена  е  тезата,  че 

идиличното  пространство  на  детския  субект  в  цикъла  "Дните  на 

детството" задава една от основните лирически обсесии на литературата на 

50-те години, а именно търсенето на „митичния роден край", на когото е 
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посветена третата подглава ”Митичният роден край в хърватската лирика 

през 30-те, 40-те и 50-те години на ХХ век”.

Концепцията  за  митичното  родно  като  пространство  на 

поетическо завръщане на субекта към изначалното си битие е положена 

в  лириката  на  30-те  в  различни  поетически  парадигми.  Могат  да  се 

обособят най-общо няколко модела на завръщания: чрез активиране на 

фолклорно-митологичното;  чрез  активиране  на  идеята  за 

“прамайчинската  женственост”,  отпращаща  към  матриархалната 

същност  на  света;  чрез  активиране  на  аркадичния  античен  комплекс, 

опосредстван  от  родната  литературна  традиция;  чрез  активиране  на 

механизмите на инфантилния поглед. Проблемът има пряко отношение 

към коментираните промени в лириката на 30-те, тъй като “търсенето на 

митичния роден край” –  доминиращ мотив в  следвоенната  поезия,  не 

само установява континуитет с домашната традиция и на ниво тематика, 

и на ниво поетика, но е и следствие от посочената литературна ситуация.

Изложението поставя тезата, че визията за родния край в лириката 

на 30-те, 40-те и 50-те години демонстрира много общи черти. На първо 

място тя се идентифицира с идиличното пространство на миналото, на 

припомненото  прасъществуване  и  реинтерпретира  мита  за  Златното 

време.  На  второ  –  тя  е  “изгубеният  рай”,  заместен  с  неуютната  и 

ужасяваща реалност на битието, и се осъществява само в спомена, съня 

или мечтата. Третият общ момент е, че митичната родина се изживява 

като  пространство  на  духа,  на  екзистенцията  на  другия  Аз,  където 

лирическият субект се отърсва от телесността и реинкарнира в елемент 

от всеобщата хармония на природата. 

Установява се, че визията за родното в лирическите творби от 30-те 

и  40-те  години,  представляваща  опит  за  реконструкция  на  митичния 

роден  край,  е  част  и  от  емигрантската  визия  за  дома,  която  се 

проблематизира в четвъртата подглава “Емигрантският дом”. Тази визия 
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се коментира като пожелана, конструкт на въображението, макар и често 

домът да е представян като припомнен образ. Той е иманентно свързан с 

мотива  за  завръщането,  въпреки  осъзнаването  му  за  осъществимо 

единствено  в  полето  на  въображаемото.  В  стремежа  си  за 

материализация на тази мечта, емигрантският Аз “проиграва” различни 

форми на това завръщане, “проектира” себе си като част от един идеален 

имагинерен образ на дома. И макар че обикновено дискурсът активира 

една привидна ретроспекция,  припомняне на нещо реално преживяно, 

безусловно  съществуващо,  домът в  лирическите  текстове  е 

конвенционален;  статична,  непроменлива  проекция  на  представите  на 

колективния емигрантски Аз. Предвид това, изложението разпознава два 

образни  варианта,  които  използват  един  и  същ  поетически  реквизит. 

Първият  се  обвързва  с  идиличното  рустикално  или  медитеранско. 

Вторият  въобразява  възжеланото  пространство  като митичното родно, 

поради осъзнаването на субектовата травматична, бездомна екзистенция. 

 Концептът дом в емигрантската  поезия е  интерпретиран както в 

символното,  така  и  в  образното  и  асоциативното  поле  на 

концептосферата.  Анализът  дава  аргументация  на  тезата  за  общност 

между поетиките на 30-те и началото на 40-те години с  поетиката на 

поствоенната хърватска емигрантска литература, което налага извода за 

наличие  на  специфична  “петрификация”  на  емигранското  поетическо 

писане с цел съхраняване на паметта.

Последната  подглава  «В  лоното  на  Христовия  дом.  Хърватската 

католическа  поезия»  представя  явлението  на  католическата  поезия  в 

контекста  на  актуализацията  на  националния  проект,  тъй  като 

католическата  култура  се  възприема  като  оразличаваща  специфика. 

Параграфът  «Движението  за  хърватска  католическа  литература. 

Литературни  концепции  и  периодичен  печат”  обглежда  процесите  в 

хърватското общество от началото на ХХ век и установява възраждане 
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на  идеята  за  католическата  религия  като  хърватска  идеологема. 

Проследяват се различни културни процеси и се изяснява генезисът на 

католическата  литература  на  ХХ  век.  Представени  са  основните 

идеологически  и  поетически  концепции  за  хърватската  католическа 

литература  и  се  проследява  хронологията  на  културните  явления. 

Посочено е, че тази поезия през първата половина на ХХ век в по-малка 

или по-голяма степен отразява  модерните дилеми на човека,  неговото 

лутане  между  вярата  и  скептицизма.  Коментира  се  проблемът  за 

терминологичната неяснота на употребяваните понятия -  ”католическа 

поезия” и “поезия на католическата инспирация”, като текстът приема 

тяхната  близост  и  се  ориентира  към  първия  термин.  Изтъква  се 

констатацията, че докато модернизмът затваря религиозното съзнание в 

полето  на  субективизма  –  типичен  пример  за  което  е  молитвено-

екстатичния  дискурс в  ранното творчество  на  Т.  Уевич,  авангардът  и 

социалната  литература  го  игнорират,  предвид  тяхната  различна 

идеологическа  ориентация,  въпреки  че  това  не  може  да  се  приеме 

еднозначно в случая с авангарда. Движението за католическа литература 

се поставя в контекста на аналогични явления в Европа и също така в 

съжителство с марксизма в идеологическото поле.

Анализът на поетиката на католическата литература е насочен към 

основните фигури, през които се оглежда католическото самосъзнание. 

Централно  място  логично  заема  фигурата  на  Христос,  чиито 

представяния  са  коментирани  в  параграфа  «Фигури  на  Христос  в 

хърватската поезия през първата половина на ХХ век». Установява се, че 

функционирането на фигурите зависи от различните стилови фази, през 

които  преминава  хърватската  религиозна  поезия.  Като  най-често 

употребявани  се  визират  тези  на  Разпятието,  пътя  към  Голгота, 

Благослова, Църквата, Евхаристията, Спасителя, Възкресението и др. В 

поезията,  която  не  следва  ортодоксалния  католически  песенен  модел, 
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както  и  в  другите  поетически  дискурси  –  модернисткия, 

експресионистичния, диалектния и др., тези фигури биват четени както в 

традиционния  си  диапазон  от  значения,  така  и  през  техните 

пресемантизации в художествените текстове. Акцент в интерпретацията 

представлява изследването на образа на Христос в лириката на 30-те с 

оглед на тенденцията към неговото приземяване и вписване в модела на 

човешкото всекидневие. Направен е изводът,  че «христоцентризмът» е 

явление,  типично  не  само  за  разглеждания  период,  но  е  същностна 

характеристика на хърватската книжовност още от самото й начало. 

Поетическите интерпретации на фигурата на Божия син през 30-те и 

40-те  са  иманентно  свързани  с  фигурата  на  Божията  майка,  обект  на 

коментар в параграфа “Хърватската Богородица – употреби на образа”. 

Дисертационният текст изтъква, че култът към Божията майка се развива 

в Средиземноморието както в канонични, така и в апокрифни евангелия, 

а впоследствие  и  в  други  жанрове,  но  въпреки  че  Богородица  е 

християнски конструкт, в изкуството и литературата тя се представя през 

разпространения средиземноморски културен стереотип за жената – като 

девица  и  като  майка. Текстът  се  позовава  на  изследването  на 

Богородичния образ на Дж. Х. Нейрей5, според когото презентациите на 

Богородица  са  резултат  от  определена  културна  представа  през 

категориите  на Средиземноморската  култура.  Откроена е спецификата 

на  идентификацията  на  Богородица  с  локалния  култ  към  Мария 

Бистричка, който се обвързва с легитимацията на държавата. Посочено е, 

че  през  30-те  и  40-те  години  се  наблюдава  засилен  интерес  към 

католическата тематика и конкретно към хърватската Мадона. Влияние 

оказва активността на католическата църква,  която се идентифицира с 

локалната  проява  на  Богородичната  същност.  Мисленето  на  Мария 

5 Neyrey,J. H. Mary: Mediterranean Maid and Mother in Art and Literature - Biblical Theology Bulletin 20 
(1990), 65-75
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Бистричка  като  закрилница  на  хърватския  народ  обуславя  нейната 

огромна популярност,  връх на  което е  символичното й короноване за 

Хърватска  кралица  от  през  1935  г.  от  архиепископа  на  Загреб  Антун 

Бауер.  Тази  специфична  интерпретация  намира  отражение  в 

католическата  поезия  като  поетически  ритуален  жест,  което  заедно  с 

други  ритуални  практики  говори  за  значимостта  й  в  контекста  на 

осмисляне  на  хърватската  идентичност.  Дисертационният  текст 

обобщава,  че  в  поезията  от  последните  две  десетилетия  на  първата 

половина на ХХ век се забелязват две тенденции – легитимирането на 

Мария Бистричка като духовна инспирация на съвременната хърватска 

култура и употребите й в рамките на новия национален проект. 

Обвързването на Богородичния образ с ангелското е посочено като 

изначално  присъщо  на  хърватската  литература,  което  обуславя  и  по-

късно случилата се рецепция на дивинистичния женски образ в поезията 

на  хърватския  ренесанс.  Установената  диаметрална противоположност 

на интерпретациите на ангела в поезията на ХХ век е проблематизирана 

в параграфа ”Ангелизмът в хърватската поезия на ХХ век». Изтъкнато е 

постепенното  оттласкването  от  образа  на  ангелическата  любима  за 

сметка на интерпретирането на ангелските същности в традиционния им 

вариант, но в специфично отношение с конкретна поетическа концепция. 

Докато  модернистите  се  обръщат  към  божествената  същност  и 

вестителството, авангардът проявява предпочитания към друг ангелски 

вариетет.  Като  най-представително  за  художественото  явление  на 

ангелизма  в  хърватски  контекст  се  обговаря  творчеството  на  Виктор 

Вида.

В  заключение  се  поставя  тезата,  че  католическият  поетически 

дискурс  през  първата  половина  на  ХХ  век  се  оглежда  в  различните 

поетики, характерни за хърватския литературен контекст през периода. В 
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най-голяма  степен  това  се  отнася  до  експресионистичната, 

неосимволистката  и  традиционната  поетика  на  религиозната  лирика. 

Макар че като цяло католическата поезия няма онази значимост, която 

залага като цел в своята програма, тя е представителна като тенденция и 

вписва  хърватската  литература  в  европейския  контекст  от  първата 

половина  на  века.  Тази  поезия  обаче  е  много  важна  част  от 

емигрантската  литература  след  Втората  световна  война,  тъй  като 

функционира като общностно-интегриращ инструмент,  а  в съвремието 

се  възприема  като  художествена  манифестация  на  хърватската 

идентичност. 

Последната,  пета  глава  ”Антологии,  идеологии  и  литературен 

канон”  обобщава  влиянието  на  идеологиите  върху  литературната 

продукция  и  нейното  оценностяване  в  рамките  на  националната 

ценностно-естетическа парадигма, заявена в националния канон.

Дисертационният текст разглежда отношението на антологиите към 

динамичния  ред  на  литературата,  влизаща  в  представителния 

национален корпус от текстове,  и към литературната история.  Поради 

зависимостта  на  артикулирането  на  литературния  канон  от  различни 

идеологически  и  културни  фактори,  антологията  е  представителна  за 

разбирането на канона в определен исторически и обществен контекст. 

Разглеждайки  антологизацията  като  резултат  от  стремеж  към 

оценностяване  на  дадена  литературна  продукция  и  създаването  на 

представителен текстови корпус, изложението изтъква нейната социална 

значимост и важността й за припознаването на специфична национална 

културна идентичност. Това е особено важно за т. нар. малки култури, 

респективно  литератури.  В  антологичната  практика  на  30-те  и  40-те 

години се наблюдава аналогична тенденция с тази от ХІХ век,  когато 

оценностяването  на  литературното  творчество  се  случва  в  полето  на 
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“големите национални ценностни корпуси”, пряко обвързани с идеята за 

националната  идентичност.  Честотата  на  поява  на  антологичните 

сборници  се  разглежда  във  взаимовръзка  с  дадена  държавна  или 

национална  идея.  Предвид  факта,  че  всеки  антологичен  сборник 

представлява  своеобразно място на паметта,  резултат от желанието за 

съхраняване  на  определена  литературна  памет,  антологията 

представлява  медия,  посредством  която  се  осъществява  процесът  на 

музеизация на литературните артефакти, които конструират представа за 

национална традиция. В изследването на антологичните сборници може 

ясно да се проследи взаимодействието между два основни критерия на 

селекцията,  а  именно  на  естетическия  и  историческия.  Нито  един 

антологичен текстови корпус обаче не би могъл да бъде класифициран 

спрямо един единствен критерий.

Антологичната традиция в хърватския литературен процес е обект 

на коментар в подглавата ”Въпросът за протоантологиите в хърватската 

литература”, където се проследява генезисът на антологичния сборник, 

за който съществуват различни мнения в хърватската литературна наука. 

Терминът “протоантологии” се прилага към различни културни епохи, 

включително  и  към средновековието,  но  най-защитимата  концепция  - 

според  автора  -  е  появата  на  “протоантологията“  през  ХVІ  век.  Като 

евентуален  прототип,  средновековният  сборник  не  съдържа  в  себе  си 

оценностяване спрямо определен национален културен контекст, което 

доказва тезата за възникване през епохата на Ренесанса. 

Жанрът  на  алманаха,  който  по  принцип  принадлежи  към 

литературната  периодика,  но  постепенно  се  развива  по  посока  от 

първоначалната  си  форма  на  календар  към  антологичния  сборник,  е 

интерпретативен фокус на антологичните практики във втората подглава 

”Алманахът като антологичен текст”.  Тази тенденция към промяна на 

функцията и същността на алманаха е забелязана още при появата на 
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първите  илирийски  издания.  Характерната  особеност  на  алманаха, 

съвместяващ  различни  текстове,  най-вече  научнопопулярни  или 

критически, е отнесена и към литературните алманаси. Тяхна особеност 

е  специфичният  подбор,  който  по  интенция  трябва  да  отрази 

представителността на включените текстове за даден период. 

Дисертационният  текст  обръща  внимание  на  функцията  на 

алманасите  през  модернизма,  възприети  като  подходящ  формат  за 

представяне  на  течението  и  неговата  литературно-естетическа 

платформа,  и  установява  аналогични  тенденции  в  общославянски 

контекст.  В  рамките  на  хърватската  културна  ситуация  е  отчетена 

тенденцията към подчиняване на подбора на различни идеологеми, като 

от  началото  на  века  се  наблюдава  подобно  подчиняване  на 

югоунитаристките  настроения  или  католическото  движение. 

Тенденциозността на алманасите през 30-те години е потвърдена както 

от католическите, така и от марксистко и югославистко ориентираните 

Knjiga  drugova:  almanah  najmlađih  jugoslavenskih  socijalnih  liričara  

(Книга  на  другарите:  алманах  на  най-младите  югославски  социални 

поети,  1929)  и Hrvatski  književni  almanah  (Хърватски  литературен 

алманах, 1934). 

Във  връзка  с  жанровоформиращата  национална  и 

националистическа  идеологема  е  поставен  анализът  на  учебните 

христоматии  в  подглавата “Учебните  христоматии  –  читанките  на 

третото и четвъртото десетилетие”. Този специфичен тип антологизации 

е  положен в  контекста  на  антологичната  практика  през  30-те  и  40-те 

години  и  е  заявена  пряката  му  връзка  с  определени  концепции  за 

националната литература и литературния канон. Въз основа на анализа 

на издадените читанки се установява засилен процес на идеологизация в 

края на 30-те и 40-те години и тенденция за обвързването на техните 
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заглавия  и  съдържание  с  политическата  платформа  на  Хърватската 

селска партия. 

Последната подглава „Антологичната традиция и антологиите на 30-

те  и  40-  те  години” изследва  антологичните  практики  от  периода  на 

Илиризма до последните десетилетия на първата половина на ХХ век, 

като извежда сходни явления в  илирийските  антологични сборници и 

тези от края на полувековието.

Особено  внимание  е  обърнато  на  комплицираната  историческа  и 

културна ситуация на 40-те,  тъй като извън световния катаклизъм - ІІ 

световна война,  в хърватски контекст десетилетието е ознаменувано с 

две  противоположни  политически  движения,  с  две  държавни  идеи, 

респективно национални идеологии, които рефлектират в по-голяма или 

по-малка  степен  върху  каноничния  корпус  литературни  текстове, 

съответно и върху представителните сборници. В тази връзка е очаквана 

появата  на  антологии,  които  са  обвързани  с  дадена  държавна  идея  - 

национална  или  югославистка.  Втората  вече  е  създала  антологична 

традиция, но предвид политическите събития през втората половина на 

десетилетието, тя се проявява трансформирана в един специфичен юго-

комунизъм,  при  който  заема  вторична  позиция  и  на  преден  план  е 

поставена социалистическата литературна доктрина. 

Първата обаче, макар и на пръв поглед ограничена времево, оказва 

влияние  на  формирането  на  нови  критерии  за  оценностяване  на 

литературните творби. Ескалиращия национализъм, като една от двете 

форми,  според  А.  Кьосев6,  за  налагане  на  “стабилна  идентичност”, 

представя  постоянна  тенденция  на  Балканите  към  конструиране  на 

себеидентификацията  спрямо  другия,  “лошия  съсед”.  В  исторически 

аспект  представата  за  застрашаващия  друг  е  свързана  основно  с 

големите империи, но политическите събития в кралство Югославия в 
6 Kiossev, Al. The Dark Intimacy: Maps, Identities, Acts of Identification. – In: Balkan as Metaphor: Between 
Globalization and Fragmentation. Ed. D. I. Bjelić and O. Savić. Cambridge: MIT Press, 2002, pp. 165-190. 
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края на 30-те подхранват мисленето на Сърбия като именно такъв, което 

съответно произвежда реакции срещу дотогава успешно провежданата 

идея  за  южнославянска  културна  общност.  Тъй  като  идеята  на 

югославизма има доста привърженици в Хърватия и сред литературните 

среди, началото на десетилетието е ознаменувано от напрежението както 

между  две  държавни  идеи,  така  и  между  две  културно-исторически 

концепции. Илирийската идея за хърватска култура като автономна, но 

интегрална част от южнославянския културен контекст се трансформира 

в  търсене  на  “хърватски  културен  автентизъм”  и  манифестации  на 

“спецификите на хърватския дух”. Новосъздадената хърватска държава 

започва  политика  на  културен  протекционизъм,  което  естествено  се 

отразява  върху  мисленето  на  канона  и  върху  съставянето  на  нови 

антологии, които са обвързани с новата културна политика. Тридесетте 

години  ознаменуват  усилията  за  изграждане  на  поетически  хърватски 

еталон  с  три  основни  антологични  проекта,  всеки  един  от  които 

представя тенденция в хърватската литературна ситуация. 

В параграфа “Академични, институционални и групови антологии” 

дисертационният  текст конструира  антологичен  модел,  при  който 

естетическият  критерий  е  доминиращ  или  основен.  Доколкото  в 

хърватската  литература  съществува  традиция  на  издаване  на 

представителни сборници, свързани с различни литературни институции 

като  периодика,  дружества  и  прилежащите  им  литературни  кръгове, 

появата  на  институционални  сборници,  или  такива,  които  имат 

претенциите да изразяват представителност, не е новост. 30-те години на 

века  обаче  се  ознаменуват  с  появата  на  първия  академичен  подбор, 

повече  от  две  десетилетия  от  случването  му  в  сръбската  литература. 

Това ново литературно явление е свързано с фигурата на проф. Миховил 

Комбол,  който  издава  в  две  последователни години -  1934 и  1935  г., 

антологии  на  хърватската  поезия  и  хърватския  разказ.  Поетическата 
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антология на Комбол, според всеобщото мнение, е първата антология на 

новата хърватска лирика, която е изцяло подчинена на съставителските 

естетически  критерии,  на  литературнотеоретическото  конципиране  на 

лирическия  род  и  на  научното  осмисляне  на  етапите  в  хърватския 

литературен  процес.  Тя  е  обговорена  като  значим,  макар  и  не 

последователен опит за “подреждане” на национален поетически канон. 

Другата  академична  фигура  –  Антун  Барац,  демонстрираща 

изключителна  антологична  активност  още  от  20-те,  се  обвързва  с 

развитието на жанра на персоналните антологии от типа избрани творби. 

В началото на 40-те години се наблюдават тежнения към оспорване 

на академичния подбор с издаването на “институционални” поетически 

антологии,  които  имат  претенциите  за  алтернатива  на  Комболовия 

сборник.  Първата  от  тях  е  дело  на  Любо  Визнер,  инициатор  на 

регионализма и редактор на  първата  Хърватска енциклопедия на Мате 

Уевич.  Издадените  от  него  две  антологии  Hrvatski  književni  zbornik 

(Хърватски  литературен  сборник)  от  1940  г.  и 42  (Четиридесет  и 

двамата),  1942  г.,  репликират  по-ранната  селекция  на  Цесарич, 

Тадиянович  и  Вучетич Pregled  mlade  hrvatske  lirike  “Četrdesetorica“ 

(Преглед на младата хърватска лирика на “Четиридесетимата”, 1931),  

но  съдържат  ясно  очертана  съставителска  концепция  -  Визнер  се 

ръководи от литературния канон, легитимиран още през ХІХ век. Другата 

антология,  която изложението вписва в този модел,  е  Između dva rata:  

novija hrvatska lirika (Между двете войни: нова хърватска лирика, 1942) 

на  Винко  Николич,  която  изненадващо  отстъпва  от  обичайната 

тенденциозна  съставителска  практика  на  автора и представлява 

институционализиран антологичен подбор, подписан от Дружеството на 

Хърватските  писатели.  С  включените  30-ма  поети  съставителите 

представят  “няколко  наши  поетически  поколения,  давайки  картина  на 
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поезията на нашето столетие”. В предговора се посочва пионерството на 

начинанието,  като се акцентира върху неутралността на антологията,  в 

отлика от антологични сборници, чиито автори са свързани с програми 

като  регионалистката,  националистката,  руралистката  и  т.н.  или  с 

определени групи. Съставителите изтъкват естетическия критерий като 

водещ, правейки уговорката, че всички живи поети сами подбират по 10 

стихотворения,  тъй  като  авторският  подбор  е  изведен  като  единствено 

легитимен. 

Коментирано  е  противопоставянето  авторска  –  професорска 

съставителска  концепция,  като  същото  оспорване  е  забелязано  и  в 

рамките  на  груповите  антологии,  чиято  знаковост  за  антологичните 

практики в хърватския литературен процес е коментирана в параграфа 

”Груповите поетически антологии”. Изложението определя сборниците 

като антологии, а не като алманаси, тъй като в тях единната поетическа 

платформа  е  доминираща.  Традицията  на  груповите  поетически 

антологии в  междувоенния период се  коментира от  нейното начало с 

Хърватска млада лирика, 1914 г. с оглед на потвърждаването на модела 

в  многобройните  му  представяния  през  двете  десетилетия. В 

литературния  контекст  най-значимо  място  е  определено  за  Lirika 

šestorice (Лирика на шестимата, 1931) на Др. Тадиянович и О. Делорко 

и Ranjeni galeb (Раненият гълъб, 1942). Извън очертаните модели остава 

Hrvatskа  modernа  liriка  (Хърватска  модерна  лирика)  на споменатите 

съставители от  1933  г., първата  антология,  която  включва  раздел 

Регионална лирика. 

От  гледна  точка  на  идеята  на  дисертационния  текст  да  изследва 

взаимоотношенията между литературния канон, антологичните практики 

и  идеологиите  особено важен е  конципираният  и  конструираният  във 

втория  параграф ”тенденциозен  антологичен  модел”.  Издадените 
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антологични  сборници  са  анализирани  спрямо  двата  основни 

идеологически дискурса – югослависткия и националистическия. 

Югославистката  идея,  доминираща  в  началото  на  ХХ  век, 

продължава да има своите привърженици и да налага югоунитаристката 

идеологическа позиция, но отсъствието на представителни антологични 

сборници, издадени в Хърватия, в литературата на 30-те и 40-те години 

означава,  че  югославизмът  губи  позиции  поне  по  отношение  на 

официалните културни институции. Установява се интересният факт за 

отварящата  се  времева  дистанция  спрямо  пренаписването  на 

литературния канон и легитимирането му в антологичен текст според 

овластената  нова  идеология.  Въпреки  че  в  хърватската  литература 

съществуват условия за създаване на новия поетически канон още през 

периода на доминация на соцреализма, през втората половина на 40-те, 

предвид конкретната обществена ситуация, този процес се осъществява 

по-бавно.  Периодичният  печат  е  този,  който  поема  функцията  за 

остойностяване  според  променените  естетически  критерии. 

Соцреалистичната  или  новата  югославистка  концепция  се  реализират 

главно  чрез  цензурирана  или  стимулирана  поетическа  продукция,  без 

обаче  все  още  да  бъде  направен  опит  за  легитимация  и  вписване  в 

стабилния поетически канон. Може да се предположи, че напрежението 

в  хърватския  литературен  процес  от  последните  години  на 

полувековието изиграва решаваща роля. 

За разлика от тенденциозната лява или югоунитаристка литература 

националноориентираната  или  националистката  мобилизират 

канономоделиращите  механизми  и  успешно  вписват  собствените 

текстове  в  канона.  Доколкото  обаче  става  въпрос  за  текстове,  които 

основно се остойностяват според идеологически критерий, част от тях 

впоследствие  отпадат.  Ядрото  на  хърватския  канон  през  30-те  остава 

непроменливо  и  спрямо  него  се  оценностяват  съвременните 
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художествени  явления.  Както  при  всяка  намеса  на  идеологическия 

фактор,  в  новосъздадения  канон  намират  място  творби,  които  са 

маргинални и просто отговарят на обществените вкусове и нагласи към 

този  момент.  Националисткият  канон  има  претенцията  да  бъде 

алтернативен  спрямо  официалния,  ориентиран  към  литературната 

общност на южните славяни и доминиран от сръбската литература през 

20-те години. Този алтернативен канон не винаги се противопоставя на 

лявоориентираната  литература,  дори  понякога  я  употребява.  Ако  се 

приеме,  че  алтернативният  канон  се  определя,  когато  дадени 

художествени практики започват да функционират като норма7, появата 

на литературното явление, както се посочва, е отражение на обществени 

и  политически  процеси,  които  извеждат  на  преден  план  хърватската 

селска партия, придобила особена популярност в политическия сблъсък 

с действащата власт в Кралство Югославия. 

Изложението  акцентира  върху  установения  факт,  че  литературата  “на 

селото”  е  едновременно  и  противодействаща,  и  употребявана  от 

разнопосочни идеологии като комунистическата и националистическата. 

Поезията  на  родното  е  вписана  в  актуализирания  национален  проект, 

доказателство  за  което  са  Lirika  grude  (Лирика  на  земята,1934); 

Jadranska  antologija  (Адриатическа  антология  -  въпреки  двуезичната 

поетическа първа част, 1934) и особено тематичните антологии на Винко 

Николич. 

 Отделен  модел  се  конструира  в  параграфа  ”Диалектните  антологии”, 

изхождайки  от  тезата,  че диалектното  поетическо  творчество  в  най-

голяма  степен  означава  алтернативен  канон  както  като  литературни 

практики,  така  и като литературен език.  Въпреки че  диалектът,  както 

изложението  посочва  в  предходната  глава  за  диалектната  поезия,  в 

7 Според определението за алтернативен канон на Пл. Дойнов, 
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началото  на  века  функционира  просто  като  нов  поетически  език,  в 

междувоенния период този език започва да се идентифицира с колектива 

и да се възприема като изконно народностен инструмент за изговаряне 

на света. Това е резултат от дългогодишен процес, тъй като, както вече е 

посочено  в  литературната  наука:  “регионалната  субкултура  и 

националната са в динамично съотнасяне още от Възраждането, като в 

зависимост  от  периодите  се  конкурират  помежду  си  или  се 

идентифицират”8.

В разглеждания период диалектното творчество попада под влиянието на 

идеологемите и съответно тези идеологеми го употребяват по един или 

друг  начин.  Тъй  като  диалектната  поезия  се  свързва  с  регионалната 

литература,  съвсем  естествено  на  поетическия  език  се  прехвърлят 

характеристиките  на  езикът  на  селото,  което  през  30-те  години  се 

отъждествява  с  хърватския  колектив.  По  тази  причина  диалектният 

идиом  е  едновременно  употребен  и  от  лявата  литература,  и  от 

националистката.  Фактът  на  регионална хетерогенност  на  хърватската 

национална  идентичност  предпоставя  оформянето  на  диалектен 

вторичен  канон,  усилията  за  чието  легитимиране  са  очевидни  в 

литературната ситуация на последните десетилетия на първата половина 

на 20 век.

Дисертационният текст налага извода, че антологичното представяне 

на  хърватската  лирика  през  последните  две  декади  на  20  век  е 

хетерогенно,  тъй  като  демонстрира  две  тенденции.  В  началото  на 

периода  е  налице  тенденция  на  обвързване  на  литературния  канон 

единствено с естетическото остойностяване на поетическата продукция. 

Постепенно естетическото начало е изместено или по-скоро подчинено 

на извънлитературни фактори като идеологическите концепции. През 40-
8 Coha, S. Slavonska lnjiževnost i povijest nacionalne književnosti. Regionalizam i nacionalni identitet-Nova 
Croatica, VI (2012) 6, s. 222.
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те години е налице опит за пренаписване на канона, пряко обвързан с 

идеологиите  на  властта.  Интервенцията  на  културната  политика  на 

Независимата държава е много по-видима в антологизациите от периода, 

отколкото  марксистката.  Националистическата  държавна  политика  се 

проявява  в  проект  за  културен  сепаратизъм,  който  толерира 

оценностяването на художествени явления, които се квалифицират като 

хърватски,  спрямо  наложените  автостереотипи.  В  рамките  на 

националния проект функционират както тематичните антологии, така и 

диалектните.  Тази  културна  политика  рефлектира  и  върху  жанровата 

разновидност  на  читанките,  които  в  най-голяма  степен  се  оказват 

агитационен инструмент. 

 
В заключението на дисертацията е направен опит за обобщаване на 

постигнатите  резултати,  отчитайки,  че  в  рамките  на  конкретното 

изследване  са  установени  определени  зависимости,  които  залягат  в 

основата на конструирането на моделите. 

По отношение на двата типа поетическо говорене, които се развиват в 

контекста  на  изключително  силни  идеологии,  се  установява,  че 

хърватската  идеологизирана  поезия  от  типа  на  социалистическия 

реализъм  съществува  в  ограничени  параметри  и  в  ограничен  брой 

поетически  творчества.  Тенденция  в  този  аспект  е  имплицитното 

присъствие на идеологията при най-изявените автори и подчиняването й 

на  естетическите  принципи  на  художествената  творба.  Също  така  се 

наблюдава  преобладаването  на  поетики  от  синтетичен  авангардистко-

реалистичен  тип,  които  заместват  прокламираната  соцреалистична 

поетика  в  чист  вид.  Появите  на  соцреализъм  в  поезията  са  времево 

ограничени,  тъй  като  много  бързо  са  заместени  от  активистични 

неоавангардни типове лирика. Специфичен момент в този период и след 

него  е  появата  на  отгласи  на  поезията  на  Лорка,  феномен,  който  се 
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пренася  и  в  следвоенната  поезия  посредством  темата  за  НОБ.  Друга 

характерна  особеност,  която  се  установява,  е  наличието  на  ранна 

рецепция  на  екзистенциализма,  което  се  отнася  до  творчеството  на 

Кърлежа и някои други творци. Частичното засягане на активистичната 

“плакатна”  поезия  е  мотивирано  с  нейната  прекалена  идеологизация, 

която значително рефлектира върху художествените й качества. Въпреки 

това,  тази  поезия  също  демонстрира  интересна  тенденция, 

употребявайки  фолклорни  формули  и  масовизирайки  се  посредством 

механизмите  на  популярната  песен.  Изтъква  се,  че  политическата 

ситуация в бивша Югославия предопределя появата на митототворчески 

механизми от фолклорен тип, които намират отражение в създаване на 

цикли песни с различно съдържание и формат, при което се наблюдава 

се специфичен синтез между поезия от агитационен тип и епическата 

песен. 

В  рамките  на  диалектното  поетическо  творчество  се  установяват 

закономерности, които се отнасят до стабилната традиция на поетизации 

от фолклорно-модернистки тип, което означава развит поетически език и 

развитие на художествените възможности на литературата на диалект. 

Друга закономерност е, че диалектното творчество, макар и по-бавно и 

по-консервативно, се включва в общите литературни процеси. Въпреки 

това се посочва, че в накои свои прояви тази поезия е все още на ниво 

сублитература.

При обговарянето на лириката на Тин Уйевич дисертационният текст 

типологизира  въз  основа  на  двусъставния  модернистко-авангарден 

модел и въз основа на взаимовръзката между поетическа продукция и 

контекста  на  нейното  случване.  Основният  избран  моделатив  – 

критерият  поетика  и  естетически  виждания  на  автора,  се  окачествява 

като  най-добър  избор,  тъй  като  идеологическите  фактори  при  тази 

поезия не работят предвид твърде консервативните схващания на автора 
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по  отношение  на  естетическото,  реализирани  в  цялостното  му 

творчество.  Посочва се,  че тази негова консервативност не бива да се 

подвежда  под  знаменателя  на  модернистката  концепция,  тъй  като 

впоследствие Уйевич е също толкова ортодоксален и последователен в 

собствената авангардна поетическа матрица.

Изборът  на  критерий  “поетика  на  родното”  се  отчита  като 

изключително  подходящ  за  разнообразните  му  прояви  в  хърватската 

лирика,  която  по  един  или  друг  начин  е  обвързана  с  националната 

държавна  идея  и  “новото  хърватско  възраждане”.  Този  критерий  се 

възприема като особено сполучлив при включването на католическата 

поезия,  тъй  като  друг  принцип  би  бил  както  нерелевантен,  така  и 

проблематичен за не тясно специализиран изследовател. Сам по себе си 

поетическият  медитеранизъм  също  отваря  много  широко  поле  за 

изследване, което обаче е фокусирано върху конкретна проблематика за 

целите на този труд.

Критерият  за  подчиненост  или  неподчиненост  на  антологичния 

замисъл  на  определена  идея  от  културно,  литературно  или 

идеологическо естество се представя като достатъчно функционален по 

отношение на намерението да се оразличат определени симптоматични 

появи  в  антологичните  подбори  и  на  тази  основа  да  се  конструират 

представителните за 30-те и 40-те години антологични модели. 

Работата  по изследването на художествените  явления в последните 

две десетилетия на първата половина на ХХ век заключението обвързва 

с редица трудности, обусловени от хетерогенността на художествената 

продукция и липсата на ясни определения на лириката в рамките на една 

или друга поетическа система с ясна поетическа концепция. Изказана е 

тезата,  че  дори  и  там,  където  съществува  програма  в  рамките  на 

конституирано движение или литературно течение, няма последователно 

следване на нейните принципи и постановки. В този модел, напротив, 
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обикновено  се  регистрират  най-много  отклонения  във  вариантите. 

Единствената  последователно  провеждана  в  поезията  концепция 

изследването вижда в концепцията за католическата литература,  която 

вероятно поради дългогодишната традиция, демонстрира кохерентност и 

устойчивост.
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Справка за научните приноси на дисертационния труд

1.  Дисертационният  текст  се  насочва  към проблематика  в  рамките  на 

хърватската  лирика,  която  не  е  проучвана  в  българската  научна 

хърватистика.  Поетическите  явления  са  обговорени  в  тяхната 

взаимовръзка с хърватската поетическата традиция от средновековието 

до  модернизма.  Потърсени  са  аналогии  както  в  европейски,  така  и  в 

славянски контекст. 

2.  Поради  липсата  на  обширно  монографично  научно  изследване  на 

поезията от периода на 30-те и 40-те години в българския и хърватския 

научен  контекст  дисертационният  труд  прави  начален  опит  за 

обобщение  на  поетическите  явления,  фокусирайки  се  върху 

представителни тенденции и общи тематични и поетически елементи в 

лирическите текстове.

3.  Научното  изследване  се  основава  на  голям  обем  литературен 

материал.  Анализът  на  художествените  текстове  е  подчинен  на 

авторовата концепция за представителните за хърватската лирика през 

периода поетически модели, като използваните литературно-критически 

интерпретации  са  употребени  в  съответствие  с  авторовата  идея  и 

стремежа за вписване в българските литературоведски интерпретативни 

тенденции.

5. Функционирането на определени поетически дискурси в рамките на 

националистическия хърватски проект не е проучвано до този момент в 

българска  среда,  а  и  е  интерпретирано  тенденциозно  в  хърватската 

литературна  наука,  поради  което  изследването  има  намерението  да 

изясни този аспект.
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6. Диалектният поетически модел до този момент е проучван единствено 

от  страна  на  българската  езиковедска  наука,  без  обаче  да  се 

интерпретира  неговата  литературна  специфика,  към  което  се  стреми 

дисертационният текст. 

7. Хърватското католическо творчество на ХХ век е недостатъчно познат 

в българска среда феномен, което предполага неговото първо синтетично 

представяне. 

8.  Дисертационният  текст  предлага  различна  гледна  точка  на 

интерпретиране  на  сюрреалистичната  поетика  на  Тин  Уйевич  в 

съответствие  с  концепцията  на  “параноичната  симулация”. 

Компаративното съполагане на поетическите манифестации, обвързани с 

концепциите  за  поетическата  картина,  в  творчеството  на  Уйевич  и 

поетите от последните две десетилетия на първата половина на ХХ век е 

ново в български и хърватски контекст.

9. Антологичните  практики  през  периода  на  30-те  и  40-те  години  са 

слабо  проучени  в  българската  хърватистика  и  изследването  предлага 

опит за обобщаване на тенденциите в антологичния подбор с оглед на 

приложените специфични критерии. 

54



Списък на публикациите по темата на дисертационния труд

Дараданова,  Елена.  Да  разпнеш  Афродита.  –  В:  Краят  на 
хилядолетието. Носталгии, раздели и надежди. Сборник с доклади от 
научната конференция на ФСФ. София : УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2001, 
с.263-267;

Дараданова, Елена. Езикът на хърватската поезия-1928-52г. – В Езикът 
и  литературата-средства  за  /не/разбирателство,  Сборник  от 
научната конференция на ФСФ. София : УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2003, 
с.247-254;

Дараданова,  Елена Има  ли  бохема  на  Балканите  или  пиянството  на 
един поет – В:  Фигури на автора.  Юбилеен сборник в чест на 60-та 
годишнина на проф.дфн Боян Биолчев, София: УИ ”Св. Кл. Охридски”, 
2002,  с.265-271;

Дараданова, Елена. Драгутин Тадиянович и концепциите за рурализма 
и естествения инфантилизъм. – В: Славистиката през ХХІ век. Традиции 
и очаквания. Сборник на Шестите славистични четения, София: „Сема 
РШ“, 2003, 348-352;

Дараданова,  Елена.  Ангелът  на  забравата. –  В:  Реторики  на 
паметта .Юбилеен сборник в чест на 60-та годишнина на проф. Иван 
Павлов. София : УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2005, с.478-486;

Дараданова, Елена. Митичният роден край в хърватската поезия на ХХ 
век. –  В:  Славистика  и  общество.Сборник  на  Седмите  славистични 
четения. София: Херон прес, 2006,с. 292-297;

Дараданова, Елена. Риданието на водоскока. Модернистката лирика на 
Тин Уевич. – В: Под знака на европейските културни диалози. Сборник 
в  памет  на  проф.  Боян  Ничев.  Хр.Балабанова,  Б.  Минков,  Д. 
Григоров(ред.), София, УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2007, с. 423 – 435;

Дараданова,  Елена.  За  поетическата  картина  на  авангарда.  –  В: 
Славяните  и  Европа.  Сборник  от  Осмите  национални  славистични 
четения. М. Младенова, Е.Дараданова (съст.),  София, Херон прес,2007, 
с. 33 – 37;

Дараданова,  Елена. Лицата  на  homo  croaticus. –  В:  Славистични 
изследвания. Сборник в  чест на:90-та годишнина от рождението на 

55



акад.  Емил  Георгиев,  80-та  годишнина  от  рождението  на  проф.  
Светомир  Иванчев,  70-та годишнина  от рождението на проф.  Боян 
Ничев. т.8, Г. Риков, Ив. Павлов (ред.), София: УИ ”Св. Кл. Охридски”, 
2008,с. 325 – 330; 

Дараданова,  Елена.  Чакавската  диалектна  лирика  в  хърватската 
литература през първата половина на ХХ век. – В:  Преходи и граници. 
Сборник от научната конференция на ФСФ - май 2009,  П. Карагьозов, 
Ю.Стоянова (съст.),София : УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2009, с.172 – 180;

Дараданова, Елена. Емигрантският дом. – В: Истина, мистификация,  
лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник от Х-те 
национални  славистични  четения  /  април  2010. Н.Иванова, 
Е.Дараданова...etc (съст.),. София: Лектура, 2011, с. 470-478;

Дараданова,  Елена.  Кайкавската  диалектна  поезия  през  първата 
половина на ХХ век. – В: Истина, мистификация, лъжа в славянските 
езици,  литератури  и  култури. Сборник  от  Х-те  национални 
славистични  четения /  април  2010. Н.Иванова,  Е.Дараданова...etc 
(съст.), София: Лектура, 2011, с. 800-810; 

Дараданова,  Елена.  Хърватската  католическа  поезия  през  първата 
половина  на  ХХ  век.  –  В:  Славяните.  Общество,  религия,  култура.  
Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор дфн Панайот 
Карагьозов. Калина  Бахнева,  Ани  Бурова,  Добромир  Григоров,  Елена 
Дараданова, Славея Димитрова, Валентина Пирова, Камен Рикев, Лидия 
Терзийска,  Ина  Христова  (съст.), София:  Университетско  издателство 
“Св. Климент Охридски”, 2012, с.444-451.

Дараданова,  Елена. „За  времето  и  за  смъртта“  в  сборника  „Песни в 
тъмнината“на Мирослав Кърлежа. – В: Време и история в славянските 
езици,  литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите 
национални  славистични  четения  19–21  април  2012, Том  IІ  – 
Литературознание. Фолклор, София : УИ ”Св. Кл. Охридски”, 2012, с. 
243-250;

56


	Според определението за алтернативен канон на Пл. Дойнов, 
	Тъй като поетът е част от емблематичния сборник Хърватска млада лирика,1914 г., с която се свързва и популяризираното напоследък в хърватската литературна наука понятие новосимволизъм, обект на интерес в параграфа “Превъплъщенията на модернизма. Неосимволизмът и хърватската поезия от 30-те и 40-те години” е ситуирането на неговото творчество в контекста на реактуализацията на модернизма не само през 20-те, но и през 30-те и 40-те години. Най-голяма заслуга за тази модернистка реактуализация е приписана на Уйевич, тъй като това творчество не само представя завършен модернистки модел, но и в процеса на развитие неговата поезия продължава да се връща към предходната традиция и класическата версификация. Коментира се проектирането на поетовия любовен “канцониер” в поетическите практики от двете десетилетия и конкретно в поетическия цикъл Darovi bezimenoj (Дарове за безименната) на Густав Кърклец. Изхождайки от лирическите текстове на автора и поетите от 30-те и 40-те, се установява трайна тенденция към поставянето на поетическата картина за основна цел на поетическия текст, което е реакция на пределната наративност и “информативност” на останалата част от хърватската лирика. Култът към визията, към “артифициалния” образ, който сам по себе си носи смисъл на творбата, е именно онзи модернистки концепт, който се припознава в новото лирическо писане. Откроен е фактът, че докато при Уйевич тенденцията е по посока на “авангардизацията” на лирическата творба, при автори като Кърклец и Кърлежа през 30-те и 40-те години се очертава връщане към класическата стихова форма. Толерирането на тази форма и пиететът към нейното съвършенство се приемат като едни от най-ясните показатели на неомодернизъм. Изводът, който се налага, е, че реактуализацията на модернизма вероятно може да се тълкува и като форма на компенсация, и като отказ от реалистичното поетическо отразяване на действителността по причина на субектовата травма от света. Тенденцията към крайна фрагментаризация отслабва и поетическата творба отново се подчинава на единна идея и замисъл. Промените се търсят в поетическия език, който значително се отличава от модернисткия. От модернистката парадигма се унаследяват определени мотиви, техният тип интерпретация, но езикът се променя. Това се определя като един от най-знаковите оразличители на неомодернизма. Изложението завършва подглавата с анализ на патриотичната лирика на Уйевич, с цел да реконструира поетовите поетически модели на представяне на родното.
	В началото на 40-те години се наблюдават тежнения към оспорване на академичния подбор с издаването на “институционални” поетически антологии, които имат претенциите за алтернатива на Комболовия сборник. Първата от тях е дело на Любо Визнер, инициатор на регионализма и редактор на първата Хърватска енциклопедия на Мате Уевич. Издадените от него две антологии Hrvatski književni zbornik (Хърватски литературен сборник) от 1940 г. и 42 (Четиридесет и двамата), 1942 г., репликират по-ранната селекция на Цесарич, Тадиянович и Вучетич Pregled mlade hrvatske lirike “Četrdesetorica“ (Преглед на младата хърватска лирика на “Четиридесетимата”, 1931), но съдържат ясно очертана съставителска концепция - Визнер се ръководи от литературния канон, легитимиран още през ХІХ век. Другата антология, която изложението вписва в този модел, е Između dva rata: novija hrvatska lirika (Между двете войни: нова хърватска лирика, 1942) на Винко Николич, която изненадващо отстъпва от обичайната тенденциозна съставителска практика на автора и представлява институционализиран антологичен подбор, подписан от Дружеството на Хърватските писатели. С включените 30-ма поети съставителите представят “няколко наши поетически поколения, давайки картина на поезията на нашето столетие”. В предговора се посочва пионерството на начинанието, като се акцентира върху неутралността на антологията, в отлика от антологични сборници, чиито автори са свързани с програми като регионалистката, националистката, руралистката и т.н. или с определени групи. Съставителите изтъкват естетическия критерий като водещ, правейки уговорката, че всички живи поети сами подбират по 10 стихотворения, тъй като авторският подбор е изведен като единствено легитимен. 

