
РЕЦЕНЗИЯ

за дисертацията на Райна Валентинова Деницова на тема „Съвременният приказен 

супергерой и неговият модерен читател“ за присъждане на образователната и 

научна степен „доктор“ в професионално направление 2.1 Филология 

(Фолклористика/Културна антропология)

От проф. дфн. Албена Хранова, катедра „Философия“, Философско-исторически 

факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Дисертацията на Райна Деницова на тема „Съвременният приказен супергерой и 

неговият модерен читател“ съдържа три части, увод, заключение, приложения и 

библиографии в обем от 366 страници. Авторефератът и приложената документация по 

процедурата са коректно изпълнени.

Изследването работи с корпус от 25 книги, 58 филма и 6 комикса, от които изтегля 

контурите на „новия приказен супергерой“, наложен в края на 20-ти и началото на 21. 

век. Работата върху толкова богат изходен материал е несъмнено антропологическа и 

главните парадигми, които водят анализа, са архетипалната критика и психоанализата, 

които доказват своята продуктивност в хода на изложението. Трите части – „Backspace. 

Еволюция на героичното“, „Shift. Преработка на митове и рециклиране на приказки 

през 21. век“ и „Control. Модерните читатели в плен на вечното детство“ – съдържат по 

няколко глави, които „прихващат“ една от друга наблюденията и изводите си и ги 

развиват в стройна композиция и единен алгоритъм (да добавя и удачната, продуктивна 

за текста двусмисленост, с която авторката вкарва имена и семантики на клавиши от 

компютърната клавиатура в озаглавяванията). 

Дисертацията не отрежда равна тежест на заложеното в заглавието й – остновният 

акцент и приноси са в изследването на новия приказен супергерой, докато модерният 

читател е много по-бегло застъпен в кратката трета част на труда. Подготвен чрез 

периодични споменавания на казаното и стореното от фенски общности и клубове в 

първите две части, укрепен и чрез проведени анкети, изводът на авторката в параграфа 

„Delete. Епопея на забравянето“  гласи: „в съвременните приказки и агресивния им 

маркетинг настъпва необратим процес - модерните читатели, които израстват с 

тях, започват да губят връзка с оригиналните истории. Заедно с това си отиват и 

важните уроци от тях - службата им като вход за достъп до инициационните 



перипетии, борбата с вътрешните демони, порастването“ (с. 301). Нека все пак 

припомним, че забравянето е конститутивно за самия феномен „детска литература“ и 

също не е от вчера – тя възниква чрез адаптации на творби за възрастни през 18. век  и 

оттогава масовата представа за „Робинзон Крузо“ не идва точно от Дефо, за старата 

митология – от Овидий, за „народната приказка“ – от фолклора, за Червената шапчица 

– от Шарл Перо, а идва от техните интенционално адаптирани, т.е. променени и 

приспособени за деца версии. Така че това усложнява въпроса, доколко забравянето на 

„оригиналите“ се случва като нова комерсиална политика на произведенията-

конгломерати  от 21. век, или има далеч по-стари корени със също така нееднозначни 

културни последици. А в частта „Модерните читатели в плен на вечното детство“ се 

прави изводът, че „изчезва не детството, а възрастността. Превръщането на 

митовете и вълшебните приказки от спътници в процеса на порастването и разкази 

за ритуала на инициацията в произведения за оставането във вълшебния свят 

допринася за изключително много за това вдетиняване. Тези произведения вече не 

предлагат начини за справяне с реалността, а  друга реалност, в която децата могат 

да останат завинаги, респективно - никога да не пораснат“ (с. 313). Обаче какво 

пречи на днешното дете да чете едновременно алтернативни модели на инициацията и 

на отказа от нея, като примерно „Вълшебникът от Оз“ и „Питър Пан“ (и, да кажем, 

еднакво да ги харесва или нехаресва), или да чете „Приказка без край“ на Михаел Енде 

и да гледа „Аватар“ – и може ли в такъв случай да се изчисли кой от моделите ще се 

окаже непременно доминиращ и възпитаващ за всяко отделно съзнание. Разбира се, от 

дисертацията не може да се иска такова изследване, още повече, че то би трябвало да се 

положи върху много плътен и представителен материал, надхвърлящ всякакви 

национални граници, да бъде анализ на данните от една стабилна социология на 

четенето и антропология на културното потребление – затова и тук не мога да 

изисквам, а само мога да препоръчам на авторката да не абсолютизира засега 

неутешителните изводи, а да запази и увеличи интереса си към тази проблематика в 

бъдещо изследване на феномените на рецепцията.  

Главната изследователска тежест на дисертацията пада върху проследяването на 

чертите на съвременния приказен (супер)герой в постоянна съпоставка с митическия 

архетип на героя, при което се улавят и експонират промените в структурните му и 

функционални характеристики в съвременната масова култура. „Клавишът Backspace“ 

насочва погледа към пет фундаментални опозиции, през които се вижда класическият 

герой – живот-смърт, природа-култура, индивид-общество, детство-зрелост, прогрес-



„време на сънищата“. В тази светлина е разгледан проблемът за пътуването в Другия 

свят в детската литература през класически произведения като „Алиса в страната на 

чудесата“ и „Алиса в огледалния свят“, „Вълшебникът от Оз“ и „Питър Пан“, като 

втори път групата от опозиции се прилага и в третата глава чрез съпоставителните им 

сдвоявания с „Матрицата“, „Хари Потър“ и „Здрач“. Още във втората глава 

дисертацията заговаря и за произведенията-конгломерати като „Междузвездни войни“ 

и „Властелинът на пръстените“ и настойчиво обвързва всички тях в презумпцията, че 

живеят като съвременни митове. (Да отбележим, че означаването на коя да е от 

изследваните творби като „мит“ е подвъпросно, тъй като понякога това назоваване е 

предварително и констативно в изследователския алгоритъм, друг път се приема на 

доверие от критически дискурси или авторски признания, а и в различни места от 

алгоритъма се акцентира върху различни страни на мита (широка известност, доверие в 

реалността на изобразения свят, детайлировки на фантазния свят от географията до 

расите и езиците му, „средновековност“ и въобще предмодерност, но и футуристична 

тяга на сюжета; инвазии в ежедневната реалност) , като всяка от тях поотделно се 

оказва достатъчна, за да въведе и наложи „цялото“ на понятието върху която и да е от 

творбите.)    

Безспорният принос на дисертацията е в извеждането на променения път на 

съвременния приказен (супер)герой спрямо отколешната митическо-приказна схема, 

увенчана по традиция от триумфа на инициацията и завръщането в ежедневния 

човешки свят. В корпуса от избраните произведения авторката наблюдава в детайли 

съвременната тяга към обратната културна идеология – оставането на героя в Другия 

свят (в различните му сюжетни вариации), което в нейната интерпретация води до 

сериозни опасения за психичните и социални последици от нея – инфантилизацията, 

десоциализацията, усилващата се днес неспособност за справяне с реалността. 

Улавянето, проследяването и аргументирането на тази тенденция е – да повторим – 

безспорният принос на дисертационния труд.

И все пак, на места работата по тази тенденция поглъща и примери, чиято 

принадлежност към нея ми се струва твърде спорна, например вместването на „Хари 

Потър“: „Той не се връща в реалността при омразните му "обикновени хора", а  

остава завинаги в света на вълшебниците. Моята цел е да покажа, че съвременният 

приказен супергерой и тук, както и в "Матрицата", макар привидно да извършва 

всичко "правилно" от гледна точка на инициационния ритуал, заради оставането във  

вълшебния свят и сдобиването със суперсили (или, в този случай суперпредмети) и 



контрол върху смъртта, не води до приемане на нашата смъртност, а до илюзията,  

че вечният живот е възможен...“ (с. 211). Хари „остава завинаги в света на 

вълшебниците“ поради простата причина, че му принадлежи, че самият той е 

вълшебник и син на вълшебници и че книгите на Дж. Роулинг всъщност са дълги 

инициационни истории на завръщането в своето след изпращането му в чуждото 

(особено настойчиво филмите подчертават къде точно е „у дома“ според Хари). Да 

виждаме в това вид регрес, ескейпистко послание или синдром на Питър Пан е все 

едно да ги видим в желанието и решението на Извънземното на Спилбърг да се завърне 

у дома, да буквализира финално своя копнежен рефрен „Home…”.  Освен това, 

господаруването над смъртта и стремежът към безсмъртие не съществуват нито в 

желанията, нито в действията на Дъмбълдор, Хари или дори Фламел, а единствено в 

тези на Волдемор. Така че смятам, че тенднцията на съвременния приказен герой за 

оставане в Другото, чуждото, отвъдното съвсем не е единствена и че е „окончателното 

решение“ на жанра. (Още повече, че тъкмо „конгломератността“, културната 

индустриализация и комерсиализация на много от разглежданите творби изисква още и 

още продължения, в които по необходимост отново и отново се налага 

възпроизвеждането на инициационен сюжет, което силно ослабва впечатлението за 

„изгубеността“ на героя и питър-пановската психическа обреченост в избора на Другия 

свят).  

В тази насока бих предложила дисертацията да изтегли по-ясен фокус върху Толкин и 

„Властелинът на пръстените“ като средищна творба за разглежданата в текста 

проблематика. На с. 124 в дисертацията четем: „И ако приемем наистина, че пътят на 

героя в произведението на Толкин съвпада с индивидуацията на Юнг - процес за 

интегриране на егото с по-висшата същност на селфа и постигане на мъдрост -  

наистина изглежда, че Сам е героят на произведението. Фродо в ролята си на герой-

свещеник също е архетип, той трябва да отпътува. Онзи, който се връща на земята 

след срещата с архетиповите съдържания, е Сам“. Напълно правилният от гледище 

на архетипалната критика извод обаче наследява и нейния неизбежен редукционизъм 

по отношение на модерното литературно конципиране на света и човека (и по 

отношение на факта, че поне от Джонатан Суифт насам всички „други светове“ са 

рационални и интенционални условни проекции и алегории на човешкия свят). А 

тъкмо това литературно конципиране позволява на Толкин да изравни – в общата 

ценност (битката и победата над Злото), в удържаната докрай обич, приятелство и 

взаимно разбиране – различните решения на човешкия избор. И да финализира 



легитимацията и на избора на познатия свят (Сам), и на избора на Другия свят (Фродо) 

като имащи равни, силни и оправдани основания. Оттук нататък създателят на образеца 

в жанра фентъзи е „позволил“ на следващите развития в жанра да избират между двете 

различни версии и да разиграват основанията им в различни сюжетни и 

характерологични решения без риск да изменят на хуманистичната ценност.

Разбира се, и самата ценност на избора е продукт на модерността, немислима е извън 

категориализацията на индивидуалността, напълно непозната на архаиката; затова и 

архетипалната критика по определение вижда индивидуалността и последиците й само 

като деривации и не се фокусира върху тяхната идеологическа работа. Блясъкът на 

литературната (авторската) приказка през 19. век прави тъкмо това – поставя 

индивидуалността и избора в сърцевината на човешкото и на приказния герой – а те са, 

да повторим, немислими за предмодерната приказна традиция категории. Именно 

индивидуалността и свободната воля диктуват отиването и оставането в Другия свят 

още през 19. век – ярки примери за това са „Малката русалка“ на Андерсен (за която 

Другият свят е човешкият свят) или „Рибарят и неговата душа“ на Оскар Уайлд (за 

човека рибар Другият свят е този на „морските хора“). И Андерсен, и Уайлд правят 

трагични версии на този избор, но за никого от двамата големи приказници изборът не 

застава отвъд ценността, той не е нито психически заплашителен, нито етически 

укорим – напротив, дори във финала на Уайлд той се оказва и иницииращ самата 

ценностна система на традиционната човешка и религиозна общност. 

Няма начин модерността да не разруши нормативността на предмодерната 

инициационна матрица, представяйки нейния генерален сюжет и готовността за 

зрелост и завръщане в своя свят просто като една от възможностите на човека – така и 

завръщането в своя свят (Дороти от „Вълшебникът от Оз“) вече се вижда като резултат 

от индивидуален избор и характер, точно толкова индивидуален и точно толкова избор, 

колкото този в „Питър Пан“ или „Аватар“. Тъкмо това позволява и съвместяването, 

равноправието на различните финали на развързаната от архаичната нормативност 

инициация в един и същи сюжет, както го прави Толкин – и поради което го виждам 

като средищен автор за проблематиката, разработена в дисертационния труд.

Към това се прибавя и трудността да изчислим всички вариации в легитимациите на 

„наш свят“ и „друг свят“, зададени от корпуса на избраните за изследване 

произведения. Тази трудност  сигурно ще се прояви в проследяването на всички 

зададени от дисертацията мотиви, но за момент да вземем само пространствените 

разположения и разпределения на прединдустриалното като модел на света. Няма 



съмнение, че то е легитимирано по различен начин –във „Властелинът на пръстените“ 

хобитският свят е топлият прединдструиален „наш“ (за хобитите и за читателите) свят, 

но за „Хари Потър“ прединдустриалният свят е именно „Другият“, на магьосниците, да 

не говорим за екологичната утопия на „Аватар“. И как тази подвижност на 

прединдустриалното в различните сюжети – ту отсам, ту отвъд – се отразява върху 

нормативната „правилност“ на класическата инициация (завръщането на героя и 

постигането на зрелостта му) – тъй като, ако инициацията продължава да бъде 

ценностно и психически нормативна (както я мисли дисертацията), излиза, че 

завръщането на Сам в прединдустриалния свят е знак за постигане на зрелостта, а 

оставането на героя на „Аватар“ в прединдустриалния свят е знак за недоосъществена 

инициация и инфантилизация? И ако продължава да бъде валидно казаното при 

Толкин, че „приказната страна съвсем не е ирелевантна към реалността, тя просто 

се съотнася към друга, морална реалност“ (с. 100), има ли всъщност голямо значение 

дали даден сюжет ще постави „моралната реалност“ в отсамния, или в Другия свят; и 

дали инициацията ще се постигне чрез завръщане „тук“, или чрез оставане „там“, ако е 

легитимирана чрез осъществяването си именно в „моралната реалност“, където и да я 

разполага който и да е конкретен сюжет? И също, как отсъждат инициационната схема 

(завръщане отсам или оставане отвъд) творби, които  са типични нови „конгломерати“, 

но изобщо не поставят ясна граница между „свой“ и „друг“ свят в сюжета си, както 

засега е в сагата „Междузвездни войни“?

Дисертацията поражда много разнородни въпроси, продиктувани от любопитството 

към разработената в нея проблематика, но тук ще задам още само един: ако и авторката 

да е в пълното си право да подбере сама изследвания материал, защо все пак светът на 

Тери Пратчет е напълно изключен от разсъжденията (двете споменавания на името му 

в цялата дисертация са не повече от споменавания); кое го прави непригоден или 

несъответен на разработените в текста типологии и изводи?

В заключение – изследването на Райна Деницова „Съвременният приказен супергерой 

и неговият модерен читател“ има качествата на приносен дисертационен труд. Затова и 

заявявам пред уважаемото научно жури своя глас „ЗА“ присъждането й на 

образователната и научна степен „доктор“ в професионално направление 2.1 

Филология (Фолклористика/Културна антропология).

01.06. 2016 г. Проф. дфн. Албена Хранова


