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Представената  за  защита  дисертация  се  състои  от  три  глави,  уводна  и 
заключителна  части,  библиографски  списък  с  използваната  литература. 
Анализът  е  пространно  илюстриран  и  допълнен  с  няколко  типа  приложения, 
сред  които  интервюта,  анкети,  снимков  материал,  списъци  на  художествена 
литература,  комикси  и  филми,  които  са  обект  на  изследване.  Интерес 
представлява  включването  на  илюстрации  –  и  обособяването  им  в  отделни 
приложни части – в самите глави на работата. Изложението е систематизирано в 
336 страници, но реално по обем възлиза на 594 стандартни страници.

Основната  задача  пред  изследването  е  да  се  проучат  механизмите  на 
конвергенция в съвременната култура, при която авторски литературни текстове 
и сюжети от  фолклорната  култура се превръщат в нейни градивни елементи. 
Това е едната страна на процеса. Втората, която завършва пълнотата на анализа, 
е фокусирана върху обратната развойна линия, разкривайки масовата рецепция 
на  отделни  мотиви  или  по-мащабни  сюжетни  линии.  Това,  което  е  особено 
приносно,  е  акцентът  върху  вътрешните  логики  на  изграждане  на  социално-
митологични  конструкции,  чрез  които  функционира  популярната  култура.  В 
този аналитичен модус работата разкрива от неочакван ъгъл пресрещането на 
икономическите фактори за формиране на групова и индивидуална идентичност, 
от една страна, и големите идеологии и техните общностни наративи, от друга. 
Сред  основните  въпроси  в  работата  в  тази  връзка  е   доколко  кодовете  на 
колективно несъзнаваното – отразени в митологични и фолклорни текстове  – 
стават  част  от смислови цялости,  организирани по нов начин в условията  на 
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съвременната  популярна  култура,  превръщайки  се  в  брандове  или  лесно 
запомнящи се слогани. Във връзка с него е и проблемът за провокацията, която 
художествените  образци  на  т.нар.  „масова”  култура  отправят  към  символни 
редове, чрез които се поддържат представите за колективната заедност.

Работата  с  подобен  тип  изследователски  проблеми  изисква  специфичен 
методологически  инструментариум,  насочен  към  разкриването  на  скритите 
механизми,  чрез  които  функционира  съвременната  култура.  Широкото 
изследователско поле предполага използването на интердисциплинарен подход, 
изразяващ  се  в  антропологичен  прочит  на  литературни,  фолклорни  и 
митологични артефакти. Неговата приложимост се мотивира от необходимостта 
да се проучи цялостния културен контекст на реализацията им днес.  Предвид 
характера на проучвания материал и с цел постигане на по-голяма задълбоченост 
на изследването, важно място заема психоаналитичният прочит, опитващ се да 
регистрира  историческите  промени  и  социалните  манипулации  в  културния 
контекст. Още повече, че става дума не за знакови системи, организирани върху 
основата  на  национални  разкази  за  групова  принадлежност,  а  за  сюжетни 
цялости, водещи началата си от различни митологични системи и наложени в 
контекста  на  глобалното конструиране  на  популярната  култура.  Този подход, 
независимо  че  оставя  редица  отворени  проблемни  полета,  характеризира 
работата и дава възможност да се изгради цялостен интерпретативен ключ към 
изследваната  проблематика.  Това  придава  индивидуалност  и  завършеност  на 
изследването,  което  на  свой  ред  се  отразява  в  логическите  и  научно 
аргументирани заключения.

Първа глава на дисертацията е озаглавена „Еволюция на героичното”. Основният 
акцент  в  нея  е  поставен  върху  търсенето  на  онези  черти  на  съвременните 
супергерои,  чрез  които  те  се  родеят  или  различават  от  митологичните, 
литературните  и  историческите  си  прототипи.  Съществени  за  анализа  са 
изведените  на  преден  план  митологически  основания  на  пет  основни 
опозиционни двойки „живот –смърт, природа – култура,  индивид – общество, 
детство – зрялост,  прогрес  – „време на сънищата“  (стр.  15),  определени като 
важни за по-нататъшното изложение. Тяхната значимост се определя и от факта, 
че  чрез  тях  се  въвеждат  и  основните  понятия,  характеризиращи 
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изследователския подход, свързани с доминиращия психоаналитичен прочит на 
особеностите на популярната култура. Петте бинарни двойки са разгледани през 
превърналите  се  в  класически  трудове  върху  митологията  на  Елеазар 
Мелетински, Мирча Елиаде, Карл Юнг, Джоузеф Камбъл, Зигмунд Фройд, Клод 
Леви-Строс.  Направени  са  препратки  към  социалните  изследвания  на  Емил 
Дюркейм  и  търсенията  на  Люсиен  Леви-Брюл  в  опита  да  се  разкрие 
възникването  на  митологичните  системи  и  цялостният  културен  контекст,  в 
който те функционират. Важно място заема и архетипното полагане на героя, 
предположено от връзката с колективно несъзнаваното и конструираните от него 
културни фигури-знаци, въз основа на което се извеждат основните механизми 
на индивидуалното израстване. В тази част на изследването много детайлно и 
конкретно  са  проучени  средствата,  чрез  които  елементи  от  митологичните 
пластове  на  културите  са  експонирани  и  отразени  в  художествените 
произведения.  Конфигурациите  между  митологичните  „отрязъци”,  с  които 
авторите  свободно  оперират,  изграждат  фантастичното  в  текстовете, 
инфилтрирайки в тях сериозни етически проблеми на универсалната култура. А 
героят се превръща в „супергерой”, който има функцията на медиатор – не само 
между световете, но и при формирането на индивидуална идентичност. 

В психологическия ключ,  който обуславя връзката  на възприемателя  – преди 
всичко детето,  и  приказния герой,  е  извършен анализ на няколко ключови за 
съвременната  култура  художествени  произведения.  Сред  тях  са  „Алиса  в 
страната на чудесата“, „Питър Пан“ и „Магьосникът от Оз“. В опита да се изясни 
еволюцията  на  героичното,  последните  две  части  на  главата  са  посветени  на 
„Властелинът  на  пръстените“,  Междузвездни  войни“  и  комиксите  за 
„Супермен“, екранизациите на които променят в езика на популярната култура в 
глобален план. Независимо от факта, че употребата на понятието „нарочен мит“ 
създава  възможности  за  амбивалентни  тълкувания,  може  да  се  каже,  че  тук 
изложението  плътно  отразява  силния  евристичен  заряд  на  изследователския 
проект.  Детайлно  са  проследени механизмите,  по  които  популярната  култура 
интерпретира митологичните сюжети, за да са превърне самата тя в генератор на 
митологични  теми  и  мотиви,  но  с  променена  знакова  същност  и 
функционалност.  При  разкриването  на  трансформациите  в  употребите  на 
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митологията,  психоаналитичният  ключ  има  второстепенна  роля,  отстъпвайки 
място на един културологичен по своя характер подход, разкриващ връзката на 
популярната култура с пазарните механизми. Именно той спомага да се направи 
и  подчертае  важното  наблюдение,  че  популярната  култура  използва  сюжети, 
предназначени за деца, но се разгръща на много по-широка плоскост, при която 
възрастта на възрастта не е релевантен фактор за рецепцията на генерираните 
мотиви.

Втора глава на работата е със заглавие „Преработка на митове и рециклиране на 
приказки през 21 век“. Обект на проучване са произведения на художествената и 
визуалната култура като „Матрицата“, „Алиса в Страната на чудесата“, „Хари 
Потър“,  „Вълшебникът  от  Оз“,  „Здрач“,  „Питър Пан“,  „Супермен“,  „Аватар“, 
„Шрек“ и „Властелинът на пръстените“. Към тях често пъти за илюстриране на 
тезите  се  правят  препратки  и  към  други  текстове,  филмови  реализации  и 
адаптации за компютърни игри, допълващи картината на популярните сюжети. 
Ключовата  теза  в  тази  част  от  изследователския  проект  е,  че  новите 
високобюджетни  филмови  реализации  на  вече  съществуващи  и  придобили 
широка  популярност  произведения  „ерозират  паметта  за  оригиналите“,  като 
самата ерозия има своите културни предпоставки. И че именно тя е важна за 
разкриването на вътрешните механизми, чрез които функционира съвременната 
популярна култура. Тук отново работата се връща към петте бинарни опозиции, 
представени  в  предходната  глава,  за  да  ги  дефинира под друг  ъгъл  –  вече  в 
светлината  не  на  класическата  митология,  а  през  сюжетите  на  вторичните 
митове,  родени  от  индустрията  и  предоставени  за  масова  употреба.  Така 
сложността  на  произведенията  се  разглежда  не  само  през  микстурата  от 
различни фигури и знаци от различни от митологии (тя е достатъчно опростена, 
за да е масово възприемана), а преди всичко през проблема за технологичната 
комуникативна предположеност на рецепцията в наши дни. Позовавайки се на 
Пиер  Леви,  Райна  Деницова  споделя  неговото  наблюдение,  че  доколкото 
„произведението се реализира едновременно в няколко медии“, то не може да 
бъде  напълно  разбрано,  възприемано  само  през  един  комуникационен  канал. 
„Понякога не можеш да си обясниш неща от филма, ако не си играл играта и т.н., 
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и на най-преданите им почитатели се налага, ако искат да ги опознаят изцяло, да 
споделят с други фенове във форуми и социални мрежи“ (стр. 176).

В  случая  става  въпрос  за  цялостен  процес  на  промяна  на  културната 
комуникация, в която отделният възприемател се „обучава” да разбира знаковия 
характер  на  универсалната  култура  не  от  пасивна  позиция,  а  посредством 
активна съ-включеност в нея. Изборното усвояване на елементи от множество 
културни  послания  става  част  от  съвременните  механизми  на  изграждане  на 
идентичност,  което създава на индивида усещане за инициативно съучастие в 
една универсализираща се глобална цялост. Новите митове, които едновременно 
кореспондират с класическата митология и в същото време я променят напълно 
условията на глобалната култура, на практика успоредяват акта на рецепцията с 
акта  на  създаването  на  културни  знаци.   Формирането  на  техния  смисъл  е 
„плаващ“,  част  от  динамичен  в  своята  променливост  процес,  при  който 
интерпретацията  на  знаците  се  променя  в  хода  на  общуването  както  с 
произведението,  така  и  с  останалите  негови  „фенове“.  Това  превръща 
възприемателя  в  многоизмерна  фигура,  действена  част  от  комуникацията  и 
процеса на непрекъснато моделиране на нови културни съобщения. Тук може да 
се  говори  за  „втечненост“  на  съвременната  популярна  култура  (по 
определението на Зигмунд Бауман), която става ключов фактор в усилията на 
индустрията  да  генерира  непрекъснато  нови  и  нови  сюжети,  за  да  привлича 
вниманието на потребителите.

За разбиране логиката на тези процеси в тази част на работата Райна Деницова 
разширява своя изследователски инструментариум с нов подход. За илюстрация 
на  застъпваните  тези  служат  редица  конкретни  проучвания  на  отделни 
произведения.  За  по-добрата  аргументация  на  наблюденията  спомагат  и 
множеството позовавания на интервюта с  авторите,  рецензии и представяния, 
обогатяващи  информацията  за  рецептивната  среда,  в  която  попадат  тези 
културни артефакти. Втора глава е изключително богата на описания, създаващи 
ясна и пълна представа за дискутираните текстове.  В предложените детайлни 
анализи  авторската  интерпретация  се  основава  на  close reading-четенето, 
фокусирано  върху  вътрешните  механизми  на  функционирането  на 
художествената  творба,  а  впоследствие  и  върху  синтезното  съпоставяне  на 
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различни произведения. На следващо аналитично ниво направените заключения 
се  валидизират  чрез  проучване  на  контекстуалната  положеност  на 
произведенията  в  културната  среда.  Пълнотата  в  интерпретацията  се  постига 
чрез прилагането на психоаналитичен ключ, разкриващ скритите пространства 
на  рецепцията.  Това  на  свой  ред  придава  динамичност  на  изложението, 
представящо в съпоставителен план различен тип анализационни техники.

По този начин – чрез многопластово разгръщане на анализационни техники – 
изследването успява да разкрие и опише начините, по които тези произведения 
оперират  с  елементи  от  митологията  и  фолклора,  полагайки  ги  в  нова 
семантична  рамка.  Финалната  част  на  главата  представя  резултатите  от 
практическо  проучване,  при  което  изводите  от  приложените  в  работата 
качествени  методи  са  проверени  при  съпоставка  с  количествени  показатели. 
Проведена  е  анкета  в  свободна  форма,  при  която  основната  задача  е  да  се 
провери  познаването  на  „класически“  приказни  сюжети  от  ученици  в  три 
софийски  училища.  Получените  данни  дават  допълнителна  аргументация  в 
подкрепа  на  застъпваната  теза,  че  индустрията,  трансформира  сюжети  от 
културното  наследство  така,  че  да  ги  приспособи  за  масова  употреба.  За 
илюстрация на проведената практическа работа част от получените отговори за 
публикувани като приложение към главата.

Трета глава на работата е озаглавена „Модерните читатели в плен на вечното 
детство”.  Тя  е  най-малката  по  обем  и  представлява  обобщение  на 
изследователските  изводи  от  разсъжденията,  направени  в  предходните  две 
големи  части.  Вниманието  отново  е  фокусирано  върху  своеобразната 
преплетеност  на  социалност  и  митология,  която  изгражда  поетиката  на 
фантастичното  в  съвременната  популярна  култура.  Това  предизвиква 
съвременния читател да открива себе си в паралелния свят, създаван в текста и 
във  всички  негови  аудиовизуални  и  игрови  реализации.  Светът  наподобява 
времето на мита, провокирайки дълбинни структури на човешкото познание и 
мислене и, едновременно с това, се подчинява на икономическите правила на 
новите  социални  реалности.  Така  потребителят  на  културните  продукти  на 
съвременната  индустрия  се  превръща  в  съществена  част  от  нейното 
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функциониране, защото тя генерира приходи, изграждайки маркери на нов тип 
колективна и индивидуална идентичност.

В заключение може да се изтъкне, че работата притежава всички достойнства на 
задълбочено  изследване.  Индивидуалният  подход  и  логическата 
аргументираност на изводите разкриват  изследователския потенциал на Райна 
Деницова. Към това могат да се добавят и впечатленията за отличния стил на 
изложението и проявената висока правописна култура в текста.  Освен това,  в 
работата се забелязва и един интересен детайл. Анализът, независимо от стройно 
изградения  научен  инструментариум,  или  може би  точно  поради  доброто  му 
владеене,  на  места  нарушава  дистанцията  с  изследователския  обект,  като 
демонстрира  етическа  ангажираност  с  дискутираните  въпроси.  Авторската 
съпричастност,  споделена  от  позицията  на  социална  критичност,  придава 
допълнителна привлекателност на изложението. 

Представената академична справка показва, че резултатите от изследването са 
апробирани в редица публикации – пет от които в научни и четири в популярни 
издания,  както  и  на  няколко  научни конференции.  Авторефератът  отразява  в 
пълнота и с необходимите детайли съдържанието на дисертацията. Процедурата 
изпълнява точно изискванията на Закона за развитие на академичния състав в РБ 
и  Правилниците  за  неговото  прилагане,  като  са  спазени  всички  срокове  по 
организирането на работата.

Всичко това ми дава основание да апелирам към членовете на Научното жури да 
гласуват за откриването на процедура за публична защита на текста.

26.05.2016                                                       Рецензент:.............................................

София                                                                                           /Н. Папучиев/
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