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Доц. д-р Николай Папучиев е щатен преподавател по антропология и 
фолклор на българите в катедрата по българска литература на СУ „Св. Кл. 
Охридски“. Дисертационният труд е обсъден на разширено заседание на 
тази катедра, след което е открита процедура по неговата защита; спазени 
са всички разпоредби на Закона за придобиване на академични степени и 
звания.  Авторефератът  с  обем  41  страници  представя  адекватно 
съдържанието и постиженията на дисертационния труд. Авторът има седем 
публикации по неговата тематика, поместени в научни издания; всички те 
са  от  времето  след  придобиване  на  званието  доцент през  2012  г. 
Резултатите от изследването са апробирани чрез провеждането на няколко 
проекта  и  са  представени  на  поредица  конференции  с  национален 
характер; авторът представя само част от тях, на брой седем.

Дисертационният  труд  съдържа  492  стр.  и  е  структуриран  в  три 
основни  глави,  обрамчени  от  Въведение  и  Заключение.  Изложението  е 
изключително  ясно  представено  и  организирано  с  логичност  и 
последователност;  това  улеснява  неговото  възприемане  от  читателя. 
Идеите са добре отчленени, недвусмислено и разбираемо дефинирани. В 
цялата работа са изградени вътрешни връзки и преходи между различните 
части. Изобщо, пред нас е труд, който – без да отстъпва от равнището на 
академичните  постижения  –  уважава  една  потенциално  по-широка 
публика,  като  й  предлага  добре  осмислена  теория,  ясно  изразена 
методологическа стратегия и логично, разумно подредена изследователска 
информация.

Въведението към дисертационния труд е много плътен текст, силно 
информативен  по  отношение  на  теоретичния  фундамент,  приложената 
методология и целите на изследването. Той дефинира работното поле като 
„икономическа  антропология“,  асоциативно  посяга  дори  към  идеята  за 
„пост-антропология“,  защото в съвременната „пост“ ситуация човешкото 
има за свой коректив явления, които са в някакъв смисъл независими от 



желанията и намеренията на човешките общности. Главен герой на сцената 
на  тази  икономическа  антропология  е  пазарът.  Акцентът  на 
изследователските  наблюдения  е  поставен  върху  връзките  между 
икономиката,  от  една  страна,   социалните  и  културните  процеси  в 
национален мащаб, от друга страна.

Целта  на  избрания  подход,  така  както  той  е  представен  във 
Въведението,  е  да  бъде  създадена  „холистична  картина  на  модерната 
българска култура“;  в рамката на тази картина „културата не се проучва 
сама за себе си като изолирана и саморегулираща се сфера, а по-скоро като 
резултат от влиянието на множество фактори, свързани със съществуващия 
социален ред“ (с. 3). Това, разбира се, съдържа в себе си един по-голям и 
глобален въпрос от методологически характер. Възможно ли е през 21 век 
антропологията  на  съвременността  да  продължи  да  съществува  в  своя 
традиционен, „чист“ вид, или трябва да възприеме, да интегрира вътре в 
„оперативната  си  памет“,  в  своя  методологически  и  концептуален 
инструментариум  коректива  на  пазарните  отношения?  Пряк  отговор  на 
този въпрос, разбира се, е много трудно да бъде даден; във всеки случай 
работата  извежда  и  мотивира  идеята,  че  модерната  култура  става  все 
повече  част  от пазара,  а  пазарът,  от своя страна,  става  все по-мощен (а 
както  върви  и  единствен)  двигател  на  производството  на  култура.  Ще 
призная,  че  изпитах  тъга,  докато  четях  тези  убедителни  разсъждения. 
Изглежда, че трябва да се разделим напълно с модернистичния, а може би 
и  романтичен  рефлекс  да  мислим  културата  като  „другостта“  на 
икономиката  и  пазара.  Що се  отнася  до  дисертацията,  тя  хладнокръвно 
поставя  изследователски  акцент  върху  „измеренията  на  социалните 
идеологии  и  тяхното  отражение  както  върху  законодателството, 
изграждащо общата регулативна рамка, така и върху културните промени в 
епохата на модерността, до които довежда“.

Следват трите основни глави на работата. Първата е „Икономически 
измерения  на  груповата  идентичност“.  В  нея  най-напред  се  полага 
теоретичната  рамка  на  цялото  изследване:  обглеждат  се  „най-важните 
изследвания в областта на антропологията, които търсят връзката между 
процесите в икономиката и тяхното отражение в културата“. Ключова роля 
е  отредена  на  масовата  култура,  и  по-точно  на  онези  механизми,  които 
превръщат „традиционната култура“, „културното наследство“ в култура за 
масово  потребление,  ползвайки  идеологиите  и  инструментите  на 
модерното  общество.  Много  интересни  са  анализите  на  автентичността 
като конструирано явление и като пазарен продукт,  на артефакта  – като 
означаващо  на  възгледите  за  автентично;  на  понятието  номинална 
автентичност… Очертано е развитието на антикварния метод, разгледана 
е фигурата на антикваря; изобщо въвежда се в употреба оттук нататък и 
чрез  конкретни  исторически  факти  онова  дисциплинарно  поле,  което 
изследването означава като антропология на вещта.
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Друга и също така интересна тематична посока,  която се отваря в 
тази  глава,  са  пазарните  употреби  на  любопитството  към  чуждия  свят; 
появата  на  туризма,  превръщането  му  в  организиран  масов  туризъм; 
опредметяването  на  това  любопитство,  както  и  на  колективната 
идентичност. Опитът да обединим всички тези посоки ни отвежда право 
към  идеята  и  практиката  на  музея,  но  също  така  и  към  сувенира  като 
миниатюрна реплика на колективната принадлежност.

Втората  глава  е  наречена  „Модерната  нация  и  употребите  на 
културата“. Тя е с обем около 140 страници и е фокусна, централна глава за 
проблематиката на цялото изследване. В по-общия контекст на стратегиите, 
чрез които модерната държава употребява традиционната култура така, че 
да  обслужва  идеологиите  на  национализма,  се  въвежда  и  българският 
случай в исторически план. В тази част се разглежда основно периодът от 
1878 до 1944 г. И понеже оттук нататък ще се говори само за български 
явления, ще спомена една важна особеност на изследването. То си служи с 
огромен  емпиричен  материал,  за  да  достигне  определени  обобщения  и 
заключения.  Не  може  да  не  се  възхитим  на  волята  за  достоверност, 
проявена  в  работата.  Тя  се  е  изразила  в  безброй  часове,  прекарани  в 
библиотеки  и  архиви.  Николай  Папучиев  си  служи  свободно  както  с 
периодичния  печат  на  целия  период  1878  –  1989,  така  и  с  множество 
Закони,  Правилници,  Наредби…  Това  придава  убедителност  и 
достоверност  на  изведените  обобщения  и  в  същото  време  позволява  на 
автора да внесе корекции в някои популярни (на едро)  мнения.  Такъв е 
случаят  с  общо  разпространеното  мнение,  че  след  Освобождението,  с 
изграждането  на  модерна  индустрия,  занаятите,  включително 
традиционните занаяти, рязко западат в българската действителност. Става 
въпрос  за  поредния  случай,  в  който литературата  е  произвела  социална 
действителност  в колективната  памет (темата  за  разорените  занаятчии е 
любима  в  т.н.  реалистична  белетристика  от  края  на  19  век).  В 
действителност,  оказва  се,  развитието  на  занаятите  се  стабилизира  и 
засилва – това е нещо, което изследването доказва, като използва различни 
документални  материали.  Не  ми  е  известно  друг  път  занаятите  да  са 
попадали във фокуса на антропологическо изследване у нас; бих искала да 
попитам самия автор дали неговата работа е пионерска в това отношение? 
Във  всеки  случай  тук,  в  настоящия  труд,  тяхната  история  и  културни 
традиции  са  не  само  исторически  проследени,  но  и  стабилно 
концептуализирани в избраната тематичната рамка.

Като човек, който се занимава с история на българската литература, 
бих казала,  че  тази  глава  е  най-пряко интересна за  литературознанието: 
предизвикателство  е  да  се  сдвоят  нейните  наблюдения  със  социалната 
картина, наложена от нашата литература във времето от Освобождението 
до  Първата  световна  война.  От  пръв  поглед  могат  да  бъдат  разпознати 



някои тематични засрещания: пътуващият човек,  изложбите,  страстта по 
изложенията и т. н.

Трета глава – „Исторически и културни трансформации на символите 
на  националното“  –  прехвърля  вече  разгърнатите  наблюдения  и  техния 
анализ в следващия период; тя е исторически фокусирана във времето от 
1945 до 1989 г. Сега пазарът изчезва в своя традиционен вид (като свободен 
пазар); можем да си помислим, че ще настъпят принципни размествания в 
употребите  на  традиционната  култура,  но  се  появява  друг  голям  играч, 
който изземва нейните функции: тоталитарната държава.

Всички процеси придобиват двойствен характер: от една страна се 
заличава  голяма  част  от  традиционното  културно  наследство;  от  друга 
страна  част  от  него  се  превръща  в  масова  култура  с  небивал  дотогава 
обхват  и  разпространение,  с  авторитет,  дирижиран  централизирано  от 
държавните  институции.  Главата  проследява  тези  трансформации  през 
няколко  вече  познати  ни  фокуса.  Такъв  е  например  туризмът,  който  се 
превръща  в  масов  туризъм  с  форми  като  туристически  експедиции, 
екскурзионно летуване, организирани колективни излети – все неща, които 
помним  от  недалечното  минало.  Много  интересен  е  тук  анализът  на 
връзката природа-история-родина; той е в състояние да подаде интересни 
идеи както на литературоведите, така и на културолозите у нас.

Изобщо  в  периода  1945  -  1989  ключовото  понятие  е  масовост и 
всички  трансформации  минават  през  неговия  фокус;  самата  култура  за 
колективно потребление започва да се нарича „културно-масова работа“. 
Любопитно  е,  че  и  част  от  културата  на  селото  бива  неочаквано 
реанимирана  и  усвоена  като  „автентична“  част  от  културата  на  новата 
нация, особено с разцъфтяването на художествената самодейност.

През 60-те години на 20 век започва процес на ренационализиране в 
държавната  политика.  Във  връзка  с  този  нов  обрат  в  центъра  на 
интерпретацията  попада  Задругата  на  майсторите  на  народни 
художествени  занаяти,  създадена  през  1967  г.   Доц.  Папучиев  е 
извършил много работа по детайлното проследяване и възстановяване на 
нейната  история,  нормативна  уредба,  идеологическа  мотивация.  Отвъд 
емпирията методологията на изследване дава възможност да се отчленят 
интересни  проблеми  и  да  се  изведат  важни  обобщения.  За  илюстрация 
просто ще приведа заглавията на няколко подглави:

- Потребителски идеологии на всекидневието
- Дизайн и потребление
- Разрастване на колекционерството

И накрая идва ред на Заключението (което не е заключение според 
своя замисъл, а и според обекта на наблюдение). То е значително по обем – 
четиридесет страници. И наистина, вместо да обобщи наблюденията и да 
повтори вече направените дотук изводи,  в него се появява встъпление в 
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изследването  на  заявените  вече  теми  и  проблеми,  само  че  пренесени  в 
последния  възможен  период  –  след  1989  г.  Очевидно  става  въпрос  за 
съвсем нова констелация от трансформации. Държавата рязко се оттегля от 
функциите  си  на  регулатор  в  производството  на  културни  продукти. 
Възвръщат се пазарните отношения, променят се правилата. Намерени са 
интересни  проблемни  акценти,  например  продажбата  на  „българския 
национален  разказ“  на  чужденци;  новите  туристи;  появата  на  псевдо-
занаятчии; конкуренцията на европейската и световната масова култура.

Основната част от разсъжденията в тази част са базирани върху едно 
голямо интервю,  направено  през  2015 г.  с  председателя на  Камарата  на 
занаятчиите в България.

В  обобщение  на  своите  наблюдения  бих  искала  да  кажа,  че 
предложеният  дисертационен  труд  е  интересен  и  оригинален  по  своята 
тематика,  приносен  с  наблюденията  и  заключенията,  до  които  достига, 
компетентен  по  отношение  на  използваната  теория  и  на  приложената 
методология.  Ясният  начин,  по  който  е  написан,  както  и  добрата 
организация  на  изложението  го  правят  подходящ  за  широка  по  своята 
професионална  ориентация  публика.  Заключенията,  направени  чрез 
проучване на емпиричен материал, могат да послужат като отправна точка 
за  откриването  и  изследването  на  нови  проблеми.   Освен  всичко  друго 
искам  да  спомена,  че  теоретичната  част  е  била  придружена  от  полево 
изследване, извършено със студенти от Софийския университет.

В  заключение  на  всичко,  което  казах  дотук,  смятам,  че 
дисертационният  труд  „Преобразяване  на  традиционната  култура  в 
модерен разказ за нацията. Антропология на вещта и символните форми“ е 
задълбочен и приносен, поради което на неговия автор доц. д-р Николай 
Папучиев  напълно  заслужено  може  да  бъде  присъдена  научната  степен 
„доктор на науките“.   

проф. дфн Милена Кирова


