
МНЕНИЕ

От проф. д-р Кирил Любомиров Топалов за дисертацията на
Мария Калинова Димитрова за присъждане на
образователната и научна степен „Доктор".

Дисертацията на Мария Калинова е успешен опит
да се разгледа за първи път синтетично и концептуално
един проблем, отделни аспекти на който са засягани в едни
или други изследвания в полето на възрожденската
словесност, култура, етика, публичност, социални и
политически взаимоотношения, сложната взаимовръзка
между личността и нейното дело и т.н. Заела се с
предизвикателната задача да разследва ясната само на пръв
поглед вселена на динамичната корелация между
литературната публичност и конструирането на фигурите на
моралността, тя коректно обглежда онези чужди и
български изследвания, които й дават някои от опорните
точки на собствената й дискусия по проблема. Така в
обобщение формулира двете основни различия в процеса на
изграждането на институциите на образованието и на
печата, предопределящо и спецификше на
функционирането им - от една страна, отсъствието на
цензура и местното организиране на образователната
система, и от друга - строг държавен институционален
контрол, но и гласно или негласно постигнато единомислие
сред издателите на вестници и списания. Или, според
думите на самата докторантка, „Печатът въобразява и
събира общността, проектира понятието за нация".

В хода на създаването на дисертационния текст
Калинова намери интересен контрапункт на ракурса на



„широката" публичност, а именно - този на „стеснената
публичност", артикулирай чрез епистоларния жанр,
носител на „тайното мнение", разпространявано чрез
личната кореспонденция и в тайните общества -
пространства, които според находчивото и образно
определение на дисертантката организират „тайното и
приватното като контрадискурсите, които удвояват и „ре-
омагьосват" модерността още със самото й зараждане".

В четвъртата глава дисертантката проследява
конструирането на публичното пространство,
преминаването от „тайното" към „явното" мнение в
богатата публицистическа практика на Петко Славейков,
като успешен продукт на типично възрожденския рефлекс и
комплекс на „явното мнение", превърнали го неслучайно в
най-адекватна хипостаза на „човека-Възраждане".
Литературната публичност и идеята за гражданско
общество се търси в динамиката на посредничеството на
градските топоси, на читалищата, кафенета, салоните и др.,
носещи нови потенции за комуникация и рефлексия.

Много евристични моменти съдържат и
последните две глави на дисертацията, чиито обекти са
литературната публичност като посредник между властта и
морала и проблемът за интелектуалеца и неговия контра-
модерен двойник като фигури на моралността.

Като научен ръководител на докторантката, за мен
бе удоволствие да регистрирам нейното израстване като
изследовател, обогатяването на „възрожденската" й
ерудираност, разширяващата се и задълбочаваща се нейна
теоретическа осведоменост и способност за адаптиране на
теоретически модели - класически или модерни - към
българската възрожденска книжовна практика.
Изследователският рефлекс на Мария Калинова е
съвременен и динамичен, в същото време чужд на
самоцелната терминологическа еквилибристика, каквато
често срещаме в текстовете на една цяла генерация млади
учени, която запълни херменевтичното литературно
пространство през последните две десетилетия с



претенциозното „арго на едно репродуциращо различни
теоретически конструкти „словотворчество", наподобяващо
тайните общества, за които споменава Калинова, в които
обаче всеки участник в дискусията говори на свой таен
език, разбираем почти само от самия него и по този начин
маргинализиращ и обричащ на неуспех собственото си
усилие да превърне личното си „тайно" мнение в публично,
пак според номенклатурата на проблематиката на текста,
който разглеждаме.

Мария Калинова умее да съсредоточи вниманието
си върху същественото в проблема, който я занимава, и да
изгради научната си хипотеза ясно, логично и убедително.
Това дава възможност да се открои по-ясно и несъмненият
приносен характер на дисертацията, което ми дава
основание не само да смятам, че докторантката Мария
Калинова Димитрова е изпълнила успешно амбициозната
задача, която си постави в началото на своята докторантска
работа, но и да препоръчам на колегите да подкрепят
присъждането й на образователната и научна степен
„Доктор".

15.08.2011 г. Проф\ д-р Кирил Топалов:


