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Вече повече от 30 години Александър Кьосев  е не просто публично видима 

фигура в живота на българската хуманитаристика, а принадлежи към хората, оставящи 

забележима следа в него. Участието му в преображенията на културата през този 

земетръсен период има толкова различни и взаимопреливащи се изражения, че 

исканата длъжност професор формализира, при това недостатъчно адекватно, само 

малка част от дължимото признание. Отговорност на рецензента обаче е да се 

съсредоточи тъкмо върху  академичните и преподавателските постижения на 

кандидата, което неспасяемо препарира едно многолико интелектуално присъствие. 

Започвайки с неизбежната статистика, държа да отбележа, че рубриките „научна 

дейност” и „участие в конференции” в професионалната биография на доц. Кьосев 

отразяват само последните седем години от неговото развитие. Това е разбираемо с 

оглед на обема от информация, но по такъв начин се губи перспективата към началото 

на споменатия по-горе период, когато се формират някои важни мисловни предмети, 

настанили се по-късно трайно във фокуса на неговия интерес (за това ще стане дума по-

късно).  

И така за участие в конкурса Александър Кьосев  е представил следните 

публикации: монографията Караниците около четенето. Научни дебати и 

институционални конфликти около четенето 1970-2013 (2013) и Електронно 

помагало по обща европейска история на културата, предназначено за културолози-

бакалаври с два цикъла лекции: 1. „Европейска култура на Просвещението и на 

Френската революция” (1 семестър) и 2. „Култура на ХІХ и ХХ век” (2 семестър), един 



сборник статии Индигото на Гьоте и 26 статии, разпределени в 5 области на научен 

интерес, съставителство, научна редакция и предговор на сборника Подвижните 

Балкани (2009). Към тях трябва да се прибавят участие в 9 проекта (5 от тях 

международни), в четири от които като ръководител; участие в 13 конференции (10 от 

тях международни). По повод на общия списък с публикации самият автор отбелязва, 

че над 50 % от тях са преведени или издадени на чужд език (или първата им 

публикация е в чужбина), а езиците, на които са публикувани, са английски, немски, 

френски, холандски, полски, унгарски, руски, румънски, полски, македонски, сръбски и 

албански. Справката за позовавания сочи общо 248 цитирания, 106 индексирани и 2 

рецензирани публикации. 

Александър Кьосев е бил ръководител на катедрата по История и теория на 

културата, Директор на Центъра за академични изследвания (София), а от 2009 г. до 

момента е Директор на Културния център на Софийския университет. 

Ще представя съдържателно преподавателската работа на доц. Кьосев основно 

чрез електронното помагало, но преди това  ще изтъкна няколко многоговорещи числа 

и в тази посока: той води общо 8 курса за бакалаври, 4 курса за магистри, 2 курса за 

докторанти и докторантски семинар, ръководител е на магистърска програма 

„Изкуства и съвременност”, чел е курсове и лекции в университети в Бангкок, 

Саарбрюкен, Гьотинген, Лондон, Виена, Франкфурт, Будапеща, Сибиу, както и в 

Пловдивския университет, НБУ (София) и Югозападния университет в Благоевград. 

Електронното помагало за културолози-бакалаври е фокусирано върху 

културната история на Европа през модерната епоха, а ключовата фраза тук е „културна 

история на истината”, разбирана като съвместно приемани за истинни от самите 

участници в историческите процеси употреби на разкази, доктрини, идеологии и т.н. 

Това, което прави впечатление в двата лекционни курса, е преди всичко рядко 

срещаното в подобни случаи съчетаване на изследване и преподаване, което ще рече, 

че студентите се приемат за равноправен участник в процеса, а преподавателят 

разгръща своето изследване пред аудитория, пред която е призван да аргументира на 

живо ясно и отчетливо всяка своя стъпка.  

Лекционните курсове са най-общо казано организирани около отношението  - 

или по-скоро напрежението – между Просвещение и Френска революция и 

произтичащите от това следствия („наследства”), както и между Просвещение и 

индустриална революция с ефектите от него. От такава гледна точка една важна линия 

в курсовете тематизира социалните утопии на модерността и техните обективации. 

Предложеният анализ се разгръща в няколко посоки и върху хетерогенен материал 

(икономика, политика, технологии, изкуство), представяйки едновременно различни 

видове текстове и съпровождащите ги интерпретации, различни дискутиращи 

общности, групи, форуми и системи на обсъждане, различни инструменти на 

производство на т.нар. „знание-власт”, за да се демонстрира как хетерогенни фактори 



като университетски институции, различни публичности, природни и социални науки, 

образование и т.н. , взаимодействайки си, предизвикват „комплексни културни 

ефекти”. От такава перспектива последователно е проведен и мултикаузален подход, 

който авторът основателно изтъква като приносен момент в собствения анализ. Бих 

подчертал като важна специфика на обсъжданите лекционни курсове стремежа на А. 

Кьосев да проследи как различните социални сили като наука, технология, политика, 

изкуство и т.н. пронизват и преобразуват всекидневния живот и всекидневните 

пространства на участниците в социалните процеси.  

Останалите курсове за бакалаври и магистри гравитират около основните идеи, 

развити в разгледаните два курса, детайлизирайки някои от очертаните по-горе 

перспективи, например: история и теория на национализмите, изкуства, култура и 

културни институции, литературни явления и процеси през ХХ и ХХІ век. 

Както вече казах, кандидатът не поставя радикална граница между 

преподавателска работа и академична дейност (където като правило се локализират 

съответните научни приноси), посочвайки съвършено справедливо съществени научни 

постижения и в лекционните си курсове. Това само по себе си говори за органично 

единство между двата типа ангажименти, както и за факта, че, обсъждайки 

педагогическите качества на доц. Кьосев, аз вече фактически коментирам и научните 

му приноси. Всъщност творческото препращане между преподаване и изследване в 

работата на Александър Кьосев  се вижда и от формулираните от него пет области на 

интерес, в които той локализира творческите си приноси: 1. Обща културна история на 

Европа в модерната eпоха; 2. Културна история на науката. Културна история на 

четенето и науките за него; 3. История на модерните европейски литератури в 

културно-исторически контекст; 4. Балканска културна история, въображаеми 

географии; 5. Културна история на прехода. По-надолу ще коментирам приносите на 

кандидата в някои от тези области. За отправна точка обаче ще взема заглавието на 

още един бакалавърски курс, което много точно формулира непренебрежим фокус в 

изследователската работа на А. Кьосев: „Централната културна техника на 

Модерността: четенето”.  

От факта, че е обособил като основна публикация за конкурса монографията от 

2013 г. Караниците около четенето. Научни дебати и институционални конфликти 

около четенето 1970-2013, изглежда, че кандидатът определя като ключово свое 

занимание през последните (а вероятно и през следващите) години изследването на 

четенето като фундаментална културна техника на модерната епоха. Струва ми се 

обаче, че проблемът „четене” засяга по-дълбинни екзистенциални слоеве в неговото 

мислене. При това отдавна.  Екзистенциалната афектация просветва  във Въведението 

на монографията, където за четенето се говори като за двусмислена стратегия на 

едновременно удържане на автономност и идентичност в епохата на 

тоталитаризъм/ограждане от риска на откритото публично действие; появява се като 



провокация в заглавието на рубриката „Четене и други издевателства” в сборника 

Лелята от Гьотинген, имплицитно пронизва някои от статиите и студиите, отнасящи 

се към  „Културна история на прехода”, и най-вече  - като пародия на високото четене – 

боравенето с досиета в статията “Crimes Against Everyday Life, or On the Patho-

Anthropology of Socialism”. А за дълготрайността на заниманието с този феномен 

свидетелства отбелязаният от самия Кьосев факт, че в средата на 80-те години той води 

редовна рубрика във вестник АБВ, озаглавена „Четенето като събитие”. 

Караниците около четенето  е входът към мащабно изследване на практиките 

на четене и на научните изследвания върху тях, за което няма прецедент не само в 

българската, но доколкото ми е известно и в световната хуманитаристика.  Ключовата 

идея е феноменът „четене” в крайна сметка да се анализира в контекста на една 

„глобална ситуация на културни, технологични, медийни и комуникационни промени”. 

Идеята за обвързването на различните изучаващи читателските практики научни 

дисциплини е респектиращ проект, макар че движението в толкова комплексни и 

изглеждащи несъизмерими области няма как да става с еднаква лекота и 

задълбоченост. Кьосев взема за отправна точка, преработвайки за целите на 

изследването си, теоретични и методологически визии на мислители като Т. Кун, М. 

Фуко и П. Бурдийо,  а проведеният анализ демонстрира великолепно познаване на 

водещи концепции за четенето, особено в териториите на история на четенето, 

литературознанието, философията и културните изследвания. Внимателно и с критично 

око се обсъждат схващанията на автори като Жорж Пуле,  Ханс Роберт Яус, Ханс-Георг 

Гадамер, Волфганг Изер, Пол де Ман, Стенли Фиш, Тери Игълтън, Мишел дьо Серто, 

Стюърт Хол, Едуард Саид и др.  

В раздела, посветен на социология на четенето, Кьосев обсъжда две гледни 

точки – на Хайнц Бонфадели и на Синтия Луис, - представящи съответно макро и 

микросоциологическа перспектива. Разбирам основанията на автора да се съсредоточи 

върху два принципно различни социологически подхода към четенето. Бих му 

препоръчал обаче да обърне внимание на идеята на Х. Гарфинкъл за „изместващо 

четене” (misreading), която разкрива твърде нестандартна, преодоляваща 

разделението микро-макро  социологическа визия за четенето като ситуирана 

практика (инструктирано и инструктиращо действие) и която ми изглежда твърде 

перспективна за провеждания в монографията анализ.  

Систематизацията на споменатите визии за четенето сама по себе си 

представлява несъмнен принос. По-важното обаче е какво извлича авторът от 

флуктуирането между различните сфери на изследване. Именно в резултатите от това 

движение, струва ми се, се състои основното научно постижение на монографията. За 

да го опиша, ще си послужа с израза на Питър Галисън „зони на размяна” (trading 

zones): пространства на обмен между хетерогенни езици, които се формират в точките 

на минимални докосвания помежду им. Тъкмо в пунктовете на засрещане между 



история на четенето,  литературознание, философия, културни изследвания, 

социология, психология, педагогика, неврофизиология и когнитивна наука 

изследването на Кьосев извършва значима локална работа, която постепенно 

разширява полетата на общност, формирайки един отличаващ се с квазистабилност 

„креолски” език. Получаващият се в резултат дискурс не се основава на някакъв 

„стабилен” сам по себе си езиков компонент, не се ръководи от изначален консенсус 

между осъществяващите обмен страни и в този смисъл не принадлежи на която и да 

било дефинитивно разпознаваема езикова територия. Иначе казано, не се предзадава 

определен методично проработен „глобален” език, а се търси езикът, който се 

формира в самия ход на размяната. 

Тази перспектива позволява да бъде проведен и критичния анализ на големия 

международен изследователски проект PISA, който аз определям като самостоятелен 

принос на монографията. Този анализ е центриран не около резултатите от различните 

вълни на изследването, а е съсредоточен върху неговата логика, методология и 

понятийна структура, при което аргументирано се обсъждат когнитивистките и 

утилитаристките ограничения на проекта, съответно поредицата от редукции и 

тривиализации на надхвърлящите когнитивните и метакогнитивните компетентности 

аспекти на четенето. 

Известно разочарование предизвиква липсата на заключение, което да 

предложи обещания в увода на труда синтез. Авторът можеше да компенсира 

издателския гаф, като приложи изпадналия текст към документите или го изпрати на 

членовете на журито в електронен вариант. 

Ограниченията на жанра рецензия ме принуждават да бъда селективен в 

оценката си на постиженията в творчеството на Александър Кьосев. Затова ще си 

позволя да отбележа накратко само още един от приносите му, отнасящ се към 

рубриката „Културна история на прехода”. Кьосев е между малцината интелектуалци в 

България, които  с истинска теоретична чувствителност обсъждат различни публични 

дискурси на т.нар. преход. Като казвам „теоретична чувствителност”, имам предвид 

стремежа му не просто „да изрази отношение” към едно или друго събитие, а да се 

опита да анализира множеството измерения на феномените на този период, 

включително да разработи „детайлна морална координатна система за оценка на 

близкото минало”, както е заявено в справката за приносите. В този контекст намирам 

за изключително интересен опита му да формулира „понятия мостове”, както ги нарича 

самият той в статията си “Crimes Against Everyday Life, or On the Patho-Anthropology of 

Socialism”, обвързващи публични дискусии и научни изследвания. Такова понятие 

например е отразеното в заглавието на цитираната статия „престъпления на комунизма 

срещу всекидневието”, т.е. такива престъпления, които „засягат нормалността и 

баналността на обичайния живот”, дори не толкова на „бюрократизираното зло”, 

какъвто е случаят например с Айхман на Хана Арент, а по-скоро „плътната тъкан на 



привичния, неекстремен живот, потопил в топлата си сивота абсолютно всичко” (p. 

657). Съдържанието на това понятие, по думите на автора му, отвежда към 

изваждането на жизнения свят „от режим на сигурност, доверие и автоматизъм и 

вкарването му в друг режим – на параноично всеподозрение и неавтентичност” (p. 

666). Формирането на мрежа от подобни „вкоренени” понятия несъмнено би дало 

възможност да се осмисли теоретично по-адекватно афективната тъкан на културната 

история на българския преход. 

Справката за приносите отразява коректно научните постижения на доц. Кьосев. 

На основата на очертаната по-горе педагогическа дейност и на 

аргументираните научноизследователски постижения на кандидата, без колебание 

препоръчвам на членовете на научното жури да присъдят академичната длъжност 

„професор“ на доц. д-р Александър Динов Кьосев. 

 

…………………………………… 

Проф. дсн Кольо Коев 

 

София, 10. 04. 2013  

 

 

 

 


