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                                       С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д-р Яни Михайлов Милчаков, преподавател по Теория  на литературата, 

Балканистика, Социология на литературата и Възрожденска литература в 

УНИБИТ-София и в ШУ „Епископ Константин Преславски”на материалите, 

представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

‘професор’на Софийския университет „ Св. Климент Охридски“, по област на висше 

образование: 2. Хуманитарни науки, професионално направление 3.1. Социология, 

антропология, науки за културата (Европейска културна история), обявен в             

„Д ъ р ж а в е н  в е с т н и к”, бр. 90/ 16.11.2012 г. 

1.  Общо представяне на процедурата и кандидата 

 

         Единствен  кандидат за участие в обявения конкурс е доц. д-р Александър  Динов  

Кьосев, преподавател  по  история  на  модерната  култура  в  катедра  История и теория 

на културата при  Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. След като се 

дипломира  през 1978 като филолог-българист и философ,  той започва академичната си 

кариера през 1980 г. с успешно издържан асистентски конкурс в катедра Българска 

литература   във Факултета по Славянски филологии на СУ „Св.  Климент Охридски”.                                                                                                                                 

През 1989 г. защитава дисертационен труд на тема „Стихосбирката „Пролетен вятър” в 

художествения контекст на своето време“. Хабилитира се като  доцент пред Научния 

съвет по философия през 2002 г. с труда „Опити върху културната история на прехода”. 

Понастоящем доц д-р Александър Кьосев чете лекционни курсове, води специализирани 

семинари и програми, които съответствуват по тематично съдържание и хорариум на 

обявения конкурс в бакалавърската, магистърската и докторската степени на 

специалността Културология. Ръководител е на 6 докторанти, като една от разработваните 

под неговото научно ръководство дисертационни тези е вече успешно защитена. Има 

богат опит като инициатор, административен ръководител и активен участник в много 

международни, национални и университетски проекти, летни школи и специализирани 

научни форуми. Гостува като лектор в престижни университети, сътрудничи на известни 

изследователски центрове и реномирани международни издания. 

 

2. Общо представяне на получените материали 

                Представените от доц. д-р Александър Кьосев справки и научни публикации в 

електронен и печатан вид дават възможност да бъде оценена неговата професионална 

преподавателска и научноизследователска работа, научните му интереси и приноси. 

Комплектът материали е в съответствие с  Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академичните длъжности в СУ „Св. 

Климент Охридски” и  ЗРАСРБ. Кандидатът е представил за участие в конкурса 
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публикуваните след неговото хабилитиране през 2002 г. книги,  монографии, студии, 

статии и лекционни курсове в специализираните области „Обща културна история на 

Европа” (електронно помагало и 4 публикации), „Културна история на науката”-

„Културна история на четенето”( 1 издадена монография от 463 страници и 4 студии, от 

коите 2 върху историята на университетите) , „История на модерните европейски 

литератури в културен контекст” (1 книга, 4 студии), „Балканска културна история” (6 

статии и студии), „Културна история на прехода” ( 7 статии и студии).  Цялостната 

научна продукция на Александър Кьосев обхваща представителен брой книги, 

монографии, статии, съставителства на научни сборници, предговори и коментари към 

български и чуждестранни издания на трудове по хуманитаристика. Голяма част от 

работите на кандидата са публикувани на чужди езици. 

    
3. Обща характеристика на дейността на кандидата 

       Доц. д-р Александър Кьосев е литературовед,  културолог, хуманитарист, 

университетски  преподавател, научен и културен организатор, критичен публицист със  

силен  социален  рефлекс и с изключително висок авторитет в страната и в чужбина. 

Различията и противоречията в тези  негови амплоа са само привидни, защото 

Александър Кьосев представлява редкия в България модерен тип европейски 

интелектуалец. За разлика от универсалния, „сартъровски” тип, който моралистки се 

произнася в  публичния дискурс по всички възможни проблеми на света от неустановени  

професионални и епистемологични позиции; за разлика и от типа на алиенирания 

„алтернативен” ултрарадикал из американските кампуси, този тип мислител тръгва от 

тясното поле на своята академична специалност  и оперира с нейния категориален апарат, 

воден от дълга да анализира и да каже извън университетските аудитории и 

микротиражите на свръхспециализираните списания важни истини за човека, културата и 

обществото. Макар от формално - институционално гледище литературознанието и 

културологията  да изглеждат на някого като съперници в своите въображаеми претенции 

за права на „интелектуална  собственост” над духа, идеите и текстовете  на учения 

Александър Кьосев (а такива претенции съвсем основателно могат да предявят и други  

субдисциплини като например балканистиката),  аз смятам, че  неговите разностранни   

изследователски интереси само условно могат да бъдат разделени в биографичен и 

познавателен смисъл на „литературоведски” и „културологичен” период.                                                                                                                     

Тази цялост на интегралното мислене в големите категории на модерната 

хуманитаристика се проявява убедително още в първите негови студии и в дебютната 

книга „Пролетен вятър” на Никола Фурнаджиев в художествения контекст на 

своето време“ (1989). В прецизен анализ на Фурнаджиевата поетика Александър Кьосев  

откроява не само структурни елементи, стилови функции, ритмични конфигурации, 

смислови дисонанси и дискретни  междутекстови връзки с българската лирическа 

традиция (особено с Хр.Ботев), но и с цялото конфликтно многогласие в социалното, 

идеологическото, политическото говорене и писане на епохата. Трябва да се изтъкне като 
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качество на силен научен и граждански характер у Александър Кьосев и фактът, че той 

създаде работата си върху „Пролетен вятър” в дискретна съпротива срещу две сериозни 

препятствия пред своя интерпретаторски замисъл. От една страна - книгата беше писана 

във време, когато рационалната и нюансирана интерпретация на самата „септемврийска 

поезия” като сложно художествено явление с много извънполитически корени и 

специфики, както и цялостната реконструкция на  нейния  действителен 

културноисторически контекст  бяха  все още в голяма степен редукционистки  

блокирани от императивни идеологически оценки и чисто политически директиви в 

официалната литературна историография на НРБ. От друга страна обаче анализите на 

Александър Кьосев коректно, но ясно полемизираха „като на сбогуване” с хегемонията на 

структурно-семиотичния  радикализъм и сциентизъм от 70-те. За доктрината „в чист вид” 

подобно отдалечаване от иманентните езикови дадености, йерархии, кодове и опозиции 

на поетическия текст беше трудно простим херменевтичен жест към някаква 

социологизираща метафизика по формулата „историчност на текста и текстуалност на 

историята”, към културноантропологични разрези и дискурси, или с други думи - към 

всичко, което тогава вече поставяше пред структурализма (поне по двата бряга на 

Атлантика) префикса „пост-„.  Последните текстове на Александър Кьосев напомнят тези 

ценни черти в научния му маниер, култивирани още в „литературоведската” младост: 

колкото той е последователен, вдъхновен и неудържим, когато ерудитски привлича и 

майсторски сплита в обяснителни хоризонти на художествените (арте)факти и 

културните парадигми знаци, идеологии, символи, форми на социален живот, 

образователни институции, публични стилове, политическа реторика, литературни 

конвенции, читателски манталитети, индивидуални вкусове, класически канони, 

маргинални oral stories , медийни дискурси, цивилизационни конфликти и т.н., толкова  

той е строг, рязък и неумолим, когато поставя онези граници, отвъд които 

хуманитаристката интерпретация престава да бъде или хуманитаристка, или 

интерпретация. И тъй като за Александър Кьосев  „немското” е нещо много повече от 

прилежно усвоен чужд език, културен дух, близка академична традиция, истински дар да 

прониква в смисъла на „смразяващите” композитни съществителни на немския 

хуманитаристки речник и с блестяща афористичност да ги обяснява на български, най-

точен щрих към неговия научен профил хвърля мисълта на Гьоте за (само)ограничението 

като пръв  критерий за истинско майсторство и творческа свобода "In der Beschränkung 

zeigt sich erst der Meister, // Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben." Този цитат може 

да служи и като интерпертаторско memento в книгата на Александър Кьосев 

„Караниците около четенето. Научни дискусии, публични дебати и 

институционални конфликти около четенето” (2013) В нея авторът поема огромния 

риск да обхване интердисциплинарно сфера, за която в случая би бил на място прочутият 

цитат на Козма Прутков за невъзможността „да се обхване необхватното”. По-сериозно 

казано – сфера на литературоведска теоретична рефлексия, чийто предмети – читателят, 

читателският акт  и различните параметри на четенето - никога не могат да бъдат 
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автономно и атомарно изследвани (за разлика например от стиха) само като „литература” 

(т.е.- „конвенция”, „фикция” и т.н.) и само като „нелитература” (т.е.-„ живот”, „социум” и 

т.н.). Въпрос на избор остава дали читателските реакции, практики и вкусове ще се 

обясняват с активността на базалните мозъчни ганглии и невроните, или с базата на 

печатарската индустрия, чрез типа идентификация с героя, във формалния модел на 

литературната комуникация или в автономна теория за художествената рецепция. 

Чудесната алегория за слепите индийски мъдреци и слона още в началото на книгата 

илюстрира поуката, че в своята съвкупност теориите за четенето от най-ново време 

(освен, може би, общото отхвърляне на механичната представа за читателя като „външна” 

инстанция спрямо текста) са терминологично конфликтни, недиалогизиращи, 

нарцистични и доктринерски, въпреки че зад тях и техните „пароли” като „неопределени 

места”, „хоризонт на очакване”, „типове идентификация”, „имплицитен читател”, 

„отворена творба” стоят авторитетни персонални гаранти като Р.Ингарден, Х.-Р. Яус, В. 

Изер, У.Еко и др., а ако прибавим към тях и специфичните погледи към четеното и 

терминологиите на социолози, (ново)историци, психолози и педагози,  ще изчезне лекото 

учудване, че  един толкова сериозен академичен труд е озаглавен чрез експресивната 

изключително в битов контекст дума  „караници”. Мяркащата се към края на ХIX в. 

позитивистка описателна формула от типа „Гьоте - живот, епоха, творчество, публика” за 

близо век и половина бива последвана от школи и студии, които според една точна 

констатация „създават специфичен макрокосмос на дисциплина, чийто предмет 

(литературната социология, читателят, литературната публика) докрай остава неуловим и 

аморфен”. В следния цитат, който е много характерен и за изключително четивния стил 

на Александър Кьосев, той описва тази неблагоприятна изходна ситуация и 

методологическите причини, поради които „литературоведите за дълъг период ще 

формират почти непоклатим предразсъдък срещу внимателното изучаване на четенето , 

това е dead end, ненаучно губене на време, литературознание в погрешна посока. 

Вниманието към читателя и публиките, към начините на възприемане и към 

литературния вкус  (разпространени към края на ХХ с началото на ХХ век) в средата на 

ХХ век почти едногласно е признато за смъртен грях:всеки подобен интерес бива 

заклеймен с убийствените за литератора етикети „психологизъм” или „социологизъм” ; 

повтаря се в заклеймяващ стил, че в науката той отваря вратите на релативизма и 

скептицизма, а в литературната критика –на произвилния субективен импресионизъм. 

Почти никой по това време не се съмнява,че изследването на „случайностите” на 

четенето би деспецифизирало същностните задачи на литературната наука и би я 

насочило към хаотични терени на неподлежаща на изследване емпирия.” (с. 95) Книгата 

на Александър Кьосев не само разказва по наистина неподражаем и уникален за 

днешната хуманитаристика начин какво се случва с кариерата на читателя като герой на 

много литературоведски драми. Само част от истината би съдържало и определението на 

„Караниците около четенето” като високоерудитска интердисциплинарна „метатеория”. 

В книгата такъв енциклопедичен по обхват и обстойни коментари пласт съществува, но 
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ценността на замисъла на автора и резултатите от неговата работа съвсем не се свеждат 

до него. Александър Кьосев задълбочено изследва не само типовете читателски 

компетенции, реакции, идентификации и изгражданите  върху тях дескрипции и теории, 

той  откроява  и с какво четенето и теориите за четенето могат да променят цели 

културни и образователни институции, да структурират в социални категории писателско 

и интерпретаторско поведение, видове публичност. Достойнство на книгата е и 

убедителният баланс между „теоретично” и „теренно”, постигнат и чрез работата на 

Александър Кьосев в „емпирични” изследователски проекти върху четенето. В книгата 

обаче има впечатляващи по сдържаната си носталгия и откровеност човешки 

свидетелства от интелектуалната биография на едно поколение български хуманитарсти, 

за които рецептивистките теории бяха нещо много повече от импортна западна мода. 

Четенето и конструираните от него социални връзки са една от водещите линии и в  

електронното помагало към курса по европейска културна история.    

4. Критични забележки и препоръки 

           Такива към Александър Кьосев нямам, освен оптимистичното очакване, че вторият  

том  на неговия труд ще запълни досегашната липса на концептуално  интегририрана 

история на българския читател. 

5. Заключение 

       Научното  творчество  и  преподавателската работа на Александър Кьосев 

категорично надхвърлят  по своето   познавателно равнище рутинните  изисквания за една 

професорска хабилитация. Става дума обаче не само за количество и качество на 

оригинални изследвания, които напълно отговарят   на   критериите за професура; не  

само и за авторитетни трудове, които са оценени и социализирани в широк академичен, 

интелектуален и  културен   контекст у нас и в  чужбина, а за талантлив хуманитарен 

мислител, който със своите текстове и публични жестове  отдавна спонтанно и заслужено 

е възприеман като персонална институция не само от учените от неговото поколение.                                                                                                      

Ето защо, след като се запознах с представените в конкурса материали и научни трудове, 

напълно убеден в тяхната значимост и в качествата на техния автор, аз  давам  своята   

категорично положителна  оценка  и  препоръчвам на Почитаемото научно жури да 

изготви доклад - предложение до Факултетния съвет на Философския факултет на  СУ 

„Св. Климент Охридски” за избор на доц. д-р Александър Динов Кьосев на 

академичната  длъжност ‘професор’ по област на висше образование: 2. Хуманитарни 

науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология, науки за културата 

(Европейска културна история).                                                                                                                                

 

 

19. 03. 2013  г.                                    Изготвил становището:   .......................................... 

 София                                                                                      Проф. д-р Яни Милчаков 
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