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Началото на тази дисертация се намира шест години назад,  когато 
Райна Деницова защити магистърска теза на същата тема. Тогава нейната 
работа (с големина стотина страници) спечели положителното отношение 
на комисията и скоро след това Райна беше зачислена като докторант на 
самостоятелна  подготовка  към  катедрата  по  българска  литература  на 
Софийския университет – не и без куп препоръки, нерядко разнопосочни, 
отправени  от  всички  членове  на  катедрата.  Оттук  всъщност  започна 
истинският път към настоящия труд. През първите две години Райна се 
мъчеше  просто  да  разшири  съдържанието  и  обема  на  вече  написаното 
изследване, но в същото време всяка стъпка напред я препъваше във вече 
отеснелите граници на първоначалния труд. Третата година премина в по-
скоро непродуктивно колебание,  по това  време докторантката  замина за 
Лондон и там започна да изучава на университетско равнище аналитична 
психология,  иначе  казано  –  теория  и  терапевтична  практика  на 
психоанализата от юнгиански тип. От този момент нататък започна и нов 
етап в създаването на дисертационния труд: макар и под същото заглавие, 
изследването надскочи антропологическата ориентация в културологична 
посока;  интерпретацията  придоби  психоаналитичен  фокус,  тематиката  и 
терминологията се обогатиха с наслагването на нови знания, в полето на 
интерес останаха само онези герои и книги, които имат кинематографична 
версия на оригиналния текст от 2000 година насам.

„През  последните  пет  години,  пише  авторката,  се  нагледахме  на 
всевъзможни версии на всички по-известни приказки на братя Грим, вече 
преработени веднъж от Дисни през 20 век, преработени сега още веднъж в 
епични саги или разказани от гледна точка на неочакван герой…“. Именно 
тук, в зоната на отместването от литературния текст или от неговата Дисни 



реплика, направена през изминалия век, се съсредоточава дисертационният 
труд;  с  методологията  на  културологичното  съпоставяне  той  чете 
разликите,  трансформациите  и  деформациите  на  популярни  приказни 
наративи като „Питър Пан“, „Алиса в страната на чудесата“, приказките на 
Андерсен, Шарл Перо и братя Грим… 

Веднъж  поело  в  тази  перспектива  на  разсъждение,  изследването 
неизбежно се озовава на кръстопът, от който тръгват две различни посоки 
на оценка и коментар. По първия път трансформациите, продиктувани от 
пазарните интереси на масовата култура, пряко задоволяващи нуждата от – 
но  и  произвеждащи  в  същото  време  –  непознати  по-рано  вариации  на 
културните представи за героизъм, са видени именно като деформации на 
системата  от  нравствени  ценности  и  класически  техники  за  справяне  с 
основни  и  универсални проблеми на  човешкото  битие.  Ако  тръгнем по 
втория  път  обаче,  ще  трябва  да  приемем,  че  „класическите  митове“  и 
традиционните приказки като всяко дискурсивно явление са исторически 
по природа и носят на първо място белезите на времето, в което са били 
създадени. Това на свой ред означава, че могат да бъдат ефективни само 
дотогава, докато общността, в която се възпроизвежда интересът към тях, 
пази в относително цялостен вид системата от зависимости и ценности, 
която  ги  е  родила.  Големият  въпрос,  който  предизвиква  тази  посока  на 
разсъждение, е дали 21 век не пречупва традицията, натрупана през двете 
предходни столетия, като извежда в историческа употреба нова и различна 
парадигма на културни и социални идентичности, както и нов модус на 
отношенията  между  поколенията  например,  между  половете,  между 
националните или религиозните идентичности и т.н.

Но тъй като сме все още в началото на новия 21 век, можем само да 
правим  предположения  или  –  както  се  случва  понякога  –  пророчески 
жестове – към общото бъдеще.  В дисертацията има моменти на анализ, 
които през-полагат разсъждения в тази посока, имплицират най-малкото у 
четящия потребността да се замисли върху нейната перспектива. Като цяло 
обаче  и  в  съответствие  с  избраната  методология  на  съпоставителното 
културологично  проучване  в  юнгиански  режим  тя  защитава  по-скоро 
първата  теза.  Новите  версии на старите приказни сюжети не разиграват 
инициационни сюжети, така необходими в развитието на детската психика; 
те  не  стимулират  четящия  към  съзряване,  не  му  помагат  да  се  вмести 
уютно в (отредените му възможности за) джендър идентификация… Най-
несимпатичната страна на  тези нови процеси обаче  си остава тоталната 
комерсиализация  на  масовата  култура,  превръщането  на  някогашната 
„детска  литература“  в  индустрия  с  глобални  размери.  Погълната  от 



усилията  да  бъде  превърната  в  пазарен  продукт,  „реалността,  пише 
авторката,  започва  да  се  превръща  в  едно  огромно  произведение-
конгломерат, от което няма излизане“.

Дисертацията  на  Райна  Деницова  по  мое  мнение  е  интересно, 
задълбочено  и  концептуално  добре  промислено  изследване  на 
съвременната масова култура. С воля и дисциплина, които трябва да бъдат 
оценени  високо,  авторката  е  проучила  голям  материал,  надскочила  е 
теоретичните  ограничения  на  един-единствен  подход,  използвала  е 
възможностите на дисциплини като антропология и сравнително изучаване 
на  културите,  от  една  страна,  но  също  така  е  прекрачила  в  по-
нетрадиционни  полета  като  журналистика,  информатика,  маркетинг, 
идеология на новите медии.

Методологията на нейното изследване е комбинация, аналогична на – 
и  затова  адаптивна  към  –  спецификата  на  съвременната,  особено  на 
съвременната масова, култура. Добрата ориентация сред голямо количество 
книги, статии, анкети и интервюта на широкия англоезичен пазар надмогва 
домашната  ориентация  на  обичайния  докторантски  труд  и  прави 
изследването подходящо за присъствие в международния културен обмен. 
Освен  всичко  друго  трудът  е  написан  много  ясно,  чисто  в  стилистичен 
план, четивно, понякога и вдъхновено в посланията, които авторката иска 
да предаде на своя читател. Модерно звучи и нетипичният за навиците на 
българската  научна  практика  персонализиран  изказ  в  първо  лице 
единствено  число,  който  според  мен  е  подчертано  адекватен  на 
тенденциите в менталните нагласи на съвременната младеж. 

Като  имам  предвид  всички  достойнства,  изброени  дотук,  както  и 
приносния  в  своята  цялост  характер  на  дисертационния  труд 
„Съвременният приказен супергерой и неговият модерен читател“ от Райна 
Владимирова Деницова, убедено подкрепям положителното решение да й 
бъде присъдена образователната и научна степен „доктор“.


