
Становище

от проф. д-р Светлана Стойчева

върху дисертационния труд на Райна Валентинова Деницова “Съвременният 

приказен супергерой и неговият модерен читател” за придобиване на 

образователната и научна степен “доктор”

Нека  да  започна  от  жанра  на  предложения  за  обсъждане  текст,  който 

изглежда е надскочил дисертационния формат и носи по-скоро стила на завършена 

монография. Очевидно тази е формата, в която докторантката разгръща най-пълно 

мисленето си по една не само научна, но и обществено значима проблематика и 

показва не само интелектуалната, но и емоционалната си ангажираност към нея. 

Резултатът е, че строго научният труд е прерастнал в едно изключително интересно 

за четене мултидисциплинарно изследване. Райна Деницова подхожда към обекта 

си като към кутията на Пандора – но в случая освен смелост да я  отвориш, се 

изисква и доста систематичен ум, за да обхванеш такъв комплексен обект, какъвто е 

съвременната фентъзи култура, да го разгледаш от творческия акт до пазарното му 

реализиране  и  потреблението  му,  в  генетична  връзка  с  високите  технологии  и 

налагащата  се  виртуална  съ-реалност  (застрашаваща  всереалност  за  някои). 

Богатството на събраните гледни точки към проблематиката е другото достойнство 

на труда: не само на големи антрополози и психолози с основополагащи тези, на 

автори и режисьори (които могат да претворяват идеи на същите тези учени), но и 

на фенове консуматори и на свой ред създатели на фенфикшъни. 

Стратегическият избор на Райна Деницова (много важен за успеха на тази 

работа) е поставянето на конкретна цел, фокус на изследването – динамиката на 

съвременния приказен супергерой, сравнен с неговите фолклорни и литературни 

архетипови образци. Сравнението работи на всички равнища и прави заключенията 

на докторантката близки не само до ума, но и до зрението (предложената схема). 

Структурата  на  труда  е  изключително  интересно  замислена  –  почти  огледално 

изградени  две  основни  части.  Едната,  наречена  “Backspace:  Еволюция  на 

героичното” (между другото, може да се чете като отделна и завършена дисертация 



при  друга  тема),  разглежда  формирането  на  героя  в  “класиката  на  жанра”  от 

началото  на  XX в.,  втората,  “Shift:  Преработка  на  митове  и  рециклиране  на 

приказки  през  21  в.  Произведенията-конгломерати”,  диалогично  извежда 

промените,  които  супергероят  търпи  в  една  “суперкултура”.  Хрумването  да  се 

тества избраният материал чрез едни и същи основополагащи опозиции (“живот-

смърт”,  “природа-култура”,  “реалност-време  на  сънища”,  “индивид-общество”, 

“детство-зрялост”) намирам за блестящо, тъй като дава възможност за обективно 

отчитане на “отклоненията”. Останалото е анализът на наблюденията – опитът на 

докторантката  да  обоснове  промените  в  образа  на  днешния  герой-образец  с 

промените в светогледа (“екраногледа”) на съвременния човек – това аз наричам 

отваряне на кутията на Пандора. 

За  мое  голямо  съжаление,  тук  не  бих  могла  да  изложа  дори  и  част  от 

конкретните  си  впечатления  и  бележки  по  тази  богата  работа.  В  отзив  на 

артистично включените бутони в заглавията на отделните глави, ще опитам и аз да 

натисна символично още два:  “control”  и  “option”  и  да  отбележа само някои от 

многото продуктивни идеи, които биха могли да се доразработват (още повече, че 

от работата става ясно, че докторантката е глътнала “синьото хапче” и продължава 

изследователската си работа по темата), да задам някои въпроси и да насоча към 

дребни  уточнения,  като  това,  че  ми  изглеждат  до  известна  степен  изравнени 

“намесите” на Шарл Перо и Братя Грим при предаване на фолклорната приказка. 

Все все пак следва разликата да е голяма: Перо се стреми да адаптира приказката 

към  класицистичните  вкусове  на  салонната  публика:  авторските  му  ремарки  и 

поуки, внасящи рационалистичен привкус на фантазното, назидателното лишаване 

на неговата Червена шапчица от “възкресение”, посвещението в предговора (“На 

госпожицата...”), намекващо за отместване на адресата към порасналите момиченца 

–  всичко  това  даже  би  дало  още  идеи  на  докторантката  за  инициацията  на 

девойките през века на Класицизма. Приказките на Грим, макар и адаптирани за 

детски уши в семейния кръг (“Детски и семейни приказки”) запазват приказната си 

мая  (митологичната  си  основа)  –  неслучайно  братятата  имат  доказан  научен 

интерес  към  митологията  и  Проп  прави  революционната  си  структуралистична 

схема на приказката по техните текстове. 



В  разсъжденията  около  темата  “Супермен”  се  откриват  изключително 

интересни находки към поетика на новата, до голяма степен изкуствено създадена, 

митичност.  Ключово  е  цитираното  мнение  на  Умберто  Еко,  че   “суперсилите  и 

свръхкачествата  не  стоят  толкова  добре  в  литературен  контекст,  колкото  във 

визуален  –  комикси,  след  това  и  кино  –  все  визуални  изкуства,  които  имат 

качеството  да  въздействат  силно  на  емоциите  и  да  убеждават  със  зрелищни 

картини.” (с. 192  – страниците са според странирането на текста в стандартното 

междуредие 1.5)  Последвалите филми,  радиосериали,  още комикси  и  видеоигри 

подкрепят тезата. Още по-важно е акцентирането на новия механизъм (пак по Еко) 

за “натрупване на митичност” чрез  нелинейното, неравно, дифузно разказване на 

историята  на  героя:  “Разказвачът улавя нишката на  събитието отново  и  отново, 

сякаш е забравил да каже нещо и иска да добави подробности към онова, което вече 

е било казано.”  Ако докторантката смята това за част от новата митопоетика на 

супергероя днес, би ли дала и друг/други примери? Развитието на образа интересно 

се обвързва и с визуалната риторика: “Реално изискванията на визуалната реторика 

предпоставят необходимостта Супермен да се издига в полет над земята.” (с. 206) 

Тук  продуктивно  е  и  разработването  на  понятието  “колективна интелигентност” 

(Пиер Леви), отнасящо се до т.нар. “трансмедийно разказване на история”, което 

“пренася  възприемането  на  едно  произведение  в  света  на  споделеното,  а  не 

интимното  удоволствие  (напълно  в  духа  на  днешното  модерно  време,  в  което 

споделянето  във  Фейсбук  постепенно  измества  всички  останали  форми  на 

общуване)” (с. 258). Все още предстои да осмислим истински този нов културен 

феномен  на  особено  съавторство,  в  което  разликите  между  автори  и  читатели, 

продуценти и зрители, създатели и интерпретатори могат и да се заличат. 

Друг въпрос от “кутията” е за “вдетиняването” на човечеството – един от 

основните  в  дисертацията  (за  мен  също,  доколкото  е  обърнат  към  явното 

разместване на пластовете между децата и възрастните днес) и припознаването му 

във вярата в налепения с  архетипни клишета (най-вече на Спасителя)  супермен. 

Деницова търси корените на явлението в изчезващите днес ритуали за инициация/ 

порастване (друга ключова подтема в дисертацията) и във виртуалното подриване 

на най-важната почва – на реалността (следваща важна нейна тема): “За тези млади 



хора,  наричани “дигиталното местно население”,  реалността  е  просто още един 

прозорец  в  техния  свят,  при  това  –  не  най-предпочитаният.”  (с.  218) 

Едновременното наблюдение на промяната на възприемателя и промяната на героя 

(съответно  на  тяхното  поведение),  и  улавянето  на  взаимовръзката  между  тези 

промени намирам за истински креативно – така да се каже, възприемател и герой 

взаимно  се  опознават  и  променят.  Формулата  “Eskape” е  особено  подходяща: 

развита  в  най-вече  в  “Eskape: Съвременният  приказен  супергерой  и  двата 

свята”  и  обогатена  с   психоаналитичен  аспект:  новите  герои,  стремящи  се  да 

открият  майчиното  лоно  в  един  нереален  свят  и  нещо  повече,  да  останат  там, 

драстично се отличават от поведението на древните герои, “чиито път е насочен 

към отделяне от света на майките и преминаване в света на бащите – неизбежен 

елемент от намирането на собствен път в живота” (с. 264). Решението на героя да 

остане във вълшебния свят действително разбива един от най-важните митове – за 

завръщането  –  това  докторантката  нарича  “фундаменталното  преобръщане  на 

архетипа на героя и на пътя му” (с. 246) (разглеждането му с право е самооценено 

като принос в дисертацията).  Би било интересно да се добави към сравненията и 

Пинокио  на  Карло  Колоди,  един  също  доволно  митологичен  и  митологизиран 

герой,  комуто е съдено не само да  “узрее”,  но и като награда да се превърне в 

“истински” човек.  “Поколението Аз” (“Generation Me”), термин на Дж. Туендж за 

родените между 70-те и 90-те години на XX век, които се интересуват единствено 

от  себе  си (с.  351) също влиза  в  характеризирането на  таргетгрупата  на  новото 

фентъзи. По този повод отбелязвам, че включването във веща употреба на понятия 

и термини, с които може да се описват явления на новата култура, е също заслуга на 

докторантката.

Що се отнася до иронизирането на старата приказка и днешното развиване 

на “амнезия” към нея съм напълно съгласна. Ироничното отношение обаче може да 

се разбере само от порасналите деца – “невинните” и “наивните” не могат да го 

“наследят”. Т.е. това “предварително опровергаване”, за което говори на стр. 403 

докторантката,  трудно би се състояло. Но концепта на малкото дете за приказка 

има опасност да бъде подменен. “Редактираните” до розово вълшебни приказки са 

наистина проблемът – с окастрена екзистенциалност (докторантката е наблегнала 



на това) – точно това смятам за по-фатално, отколкото заиграването с клишетата 

(също  е  важно  с  кои  клишета  се  заиграва:  още  Джани  Родари  предлага  една 

креативна  “порция”  салата  от  приказки  на  децата”  в  неговата  “Граматика  на 

фантазията”). Тук докторантката е разгърнала темата си докрай, с извеждането и 

детайлното  вглеждане  в  парадигмата  на  новата,  потребителска,  (а  не  потребна) 

приказка. 

Не  съм  съвсем  съгласна  с  коментара  на  становището  на  Тим  Бъртън  за 

неговото  решение  за  “Алиса  в  страната  на  чудесата”.  Каквато  и  митология  да 

съдържа тази книга, тя не е построена като класическа приказка по Проп. Той се 

опитва да я реконструира точно по подобен начин, за да се доближи до нещо като 

фабула. Може би е наясно, че да предадеш нонсенсово произведение на киноезик е 

същото,  каквото да преведеш нонсенсово стихотворение на  какъвто и да е  друг 

език. Идеята ми е, че все пак едно е да се “пипа” литературна приказка, друго е – 

фолклорна.  Бруно  Бетелхайм  е  “адвокат”  само  на  фолклорната,  а  е  абсолютно 

против авторската (вкл. Андерсеновата).

Един последен въпрос (от многото незададени и не най-трудният): На фона 

на  забелязването  на  безпрецедентното  забогатяване  на  създателите  на  детска 

култура в световен мащаб не би било безинтересно да поразсъждаваме защо няма 

български  писател  за  деца,  който  дори  далечно  да  напомни  феномена  Джоан 

Роулинг например? Защо “матрицата” е външна (най-често създадена в Англия и 

“изковавана” в Холивуд)?

Предложеният  за  обсъждане  текст  има всички  качества  на  задълбочен, 

приносен,  убедителен  и  интересно  поднесен  дисертационен  труд.  Смятам,  че 

заслужава да бъде достойно оценен и авторката му Райна Валентинова Деницова да 

получи  образователната и научна степен “доктор”. 

8. 06. 2016                                                       проф. д-р Светлана Стойчева


