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През последните години бяха защитени дисертации, които коментират

проблеми на жанрологията, мемоарите, автобиографиите, дидактичната книжнина

и учебниците по история, утопии и реалност, национализъм и митология, културни

механизми и ментални нагласи. В този, бих го определила като поколенчески,

прочит на Българското литературно и културно възраждане, дисертационният труд

на Мария Калинова очертава своя интерпретационна линия, заявена още в

заглавието - "Литературната публичност и конструирането на фигурите на

моралността". Изследването се включва и в полемичното поле на интерпретиране

на различни форми и реализации на идентичностите - лична, колективна,

национална, културна, на откриване на неподозирани или досега неразкрити изяви

на субекта през XIX век, видени през психосоциалното или историко-

социологическото.

Видно е, че процесите от периода на Българското възраждане, и предимно

българският XIX век, са примамлив обект за вглеждане, същевременно този

интерес издава и една потребност на съвременната хуманитарна наука - през

утвърдени и доказали своя потенциал теоретични призми, с подкрепата на

модерното литературознание, философията или политическата социология, а също

и върху базата на солидно проучен емпиричен материал - да се дадат отговори на

въпроси, които самото историческо време поставя, но които, очевидно, са убегнали

от вниманието на отделните поколения изследователи.

Определено мога да кажа, че дисертационният труд на Мария Калинова е

успешен израз на тази потребност на съвременната хуманитарна наука. Както е

заявено още в увода, задачата е да се постигне "анализ на явните и скрити връзки



между публичния живот на литераторите и публицистичните творби, въвеждащи и

осмислящи проблема за моралността през втората половина на XIX век" (с.З).

С яснота и респектираща ерудираност главата "Предварителни бележки"

формулира основните идеи, представя методологическите ориентири, изяснява

конкретизацията на по-общите теоретически постановки с оглед на заявената

задача, уточнява работните термини и очертава плана на цялостното изследване.

Определен е и "времевият отрязък от 1844 г. до 1877 г." (с.6), времето на

активната възрожденска публицистика. Още тук смятам да обърна внимание, че

липсва в заглавието на труда конкретният емпиричен обект на изследване, факт,

който отнема от прецизността на формулировките, надлежно защитени в хода на

работата.

Следва задълбочен и многоаспектен, на моменти неочакван, анализ на

конструирания български възрожденски образ на литературната публичност, видян

през призмата на морала и дълга и осмислен като идеологически конструкт. Като

важно достойнство на труда може да се изтъкне и отговорността, с която е

реализиран буквално всеки значителен аргументационен ход. Изграденият и

последователно следван алгоритъм - чрез навлизане в уюта на познатото като

теоретически ракурс или фактологичен свод да се продължи към параметрите на

недотам познатото или забравеното, вече като доказателствен аспект - разкрива

завидната съсредоточеност и логичност в предлаганото изследване.

Мария Калинова определя и "концептуалната рамка" на своя труд,

опирайки се на класическите постановки на Кант в неговия "Отговор на въпроса

"Що е Просвещение?"и тезите на Хабермас върху структурните изменения на

публичността и модерността като "един незавършен проект". Такова теоретическо

осигуряване, на практика, създава необходимия и важен фундамент на

изследването: през Кант и Хабермас са изведени "ключовите термини и

постановки: ползването на собствения разум, самопросвещение, публичното

размишление, съвестта и новият тип морално дефиниране на човешкото" (с.7),

непълнолетие и др., до конструирането на фигурите на моралността, а също и

литературната публичност като важен посредник между частното и публичното

пространство.



Това са мощни теории, които създават модели и никога не остават само при

едно явление или в едно историческо време. Убедена съм, че, колкото е по-мощен

един изследователски модел, толкова е по-универсален. Създадени в своето време,

теориите на Кант или Хабермас, Бахтин или Проп, Адорно или Бурдийо,

преобръщат представи и тълкувания, постепенно може да попаднат и в

периферията на интереса, но в друго историческо време отново се задвижва един

центростремителен механизъм и именно тяхната универсалност ги прави

приложими и ценни призми за нов прочит или за преосмисляне на вече познатото в

нова културна ситуация. Така именно оценявам и като несъмнен успех на

изследването на Мария Калинова стремежа й да разчете публичността и

моралността в периода на Българското възраждане чрез теориите на Кант и

Хабермас. Защото обръщането към миналото от Възраждането, както заявява и

дисертационният труд, е не само и не толкова носталгичен импулс на откриване

или свидно охраняване на ценности, колкото смел поглед към възможностите за

самоосмисляне и самооценяване, за самопросвещение или самоутвърждаване на

личности и идеи през възрожденското време.

По аналогия с епистемологичния порив на Тончо Жечев "Напред към

традицията" за възвръщане на "вътрешно зрение тъкмо за основата" (Митът за

Одисеи, 1985, с.166), виждам постигнатото от М.Калинова през формулата

"Напред към Кант!" - опиране върху постановки и модели, които изграждат

теоретическата основа на наблюденията и анализите в труда. А вече богатият

емпирически свод, представен в труда, дава онова знание, смисъл и опит, които са

й нужни, за да докаже своите тези и да удовлетвори заявените очаквания. Така

фигурите на Славейков и Каравелов, на Фотинов и Бозвели, на Неофит Рилски и

Герги Раковски придобиват нова плътност и зримост, стават важни акценти от

модерно изградения образ на субекта през Възраждането, допринесъл с дейност и

интелект за постъпателния развой на националната идея, на книжнината или на

културното преобразяване.

Яснота и прецизност съдържат и разясненията на терминологичния апарат

отново видени през теорията на Кант: просвещенската ситуация издига фигурата на

размишляващия субект и на четящата публика, създавайки полето на "публичното



размишление" (с.22). Същевременно смятам, че в тази част от труда е наложително

освен термините "публичност" и "фигура" да бъде коментиран и терминът

"моралност", който е третото концептуално ядро, присъстващо и във

формулировката на темата. Но това понятие трябва да бъде изяснено по-скоро в

неговия специален акцент, защитен в труда, а не изобщо понятието "морал".

Самите коментари на термините са изведени до пределна прецизност и яснота,

поставени са частното и публичното през Възраждането в полето на срещата

между възрожденския интелигент (учен и творец) и "читающата публика" - среща,

ясно дефинирана чрез публичното размишление (удачно е видян процесът на

създаване на публично мнение чрез топоса на кафенето, литературния салон,

кръговете). Тези части от труда са сложно разкрити и сложно изведени, подтикнати

от мисленето на Кант в очертаване на фигурите на моралността и видени през

призмата на навлизащата модерност. Тълковно и задълбочено са разчетени

знаците на времето и създаването на субекта през публичността, изградените

реторики чрез публичното говорене и "публицистиката като моноформа" (изразът

е на Г. Гачев) с ясния извод, че "възрожденскте структури на публичността са

поделени между образователната система и систетамат на печата" (с.46).

Двата основни акцента във формулировката на дисертационния труд -

"литературна публичност" и "фигури на моралността" - си разделят и структурно

труда. Като по-обхватен проблем, литературната публичност присъства в три

последователни глави от работата: "Стеснена публичност: тайното мнение през

Възраждането", "Конструиране на публичното пространство" и "Литературната

публичност като посредник между властта и морала", която в известен смисъл

играе ролята и на преход към последната глава на труда "Интелектуалецът и

неговият контра-модерен двойник като фигури на моралността".

Главата "Стеснена публичност" коментира един некоментиран досега

проблем в българската наука - за тайното мнение и тайнописите в словесността на

Възраждането. Смятам, че това е една от приносните части в труда, опряна на

българската традиция в лицето на И. Шишманов и М. Арнаудов, но прецизно

проследяваща различните прояви на "тайното" писане и говорене през Българското

възраждане, доколко и как книжовниците са били подвластни, доколко и как е



влияел тайнописът върху мисленето, върху езика, върху творчеството. Тази част от

дисертацията беше изложена от М. Калинова на международната конференция

,посветена на Неофит Рилски и организирана от Института за изследване на

изкуствата при БАН, където получи висока оценка и признание като нов и

неочакван ракурс в изследването на Неофитовите писма. Изкушавам се да

препоръчам и важната книга на Иван Богданов "Синовете на вдовицата:масонство

и масони" (1994), чиято богата фактология и интересни размисли биха помогнали в

изясняване на някои само загатнати в дисертацията моменти, какъвто е случаят с

Николай Павлович и интересните фигури и образи с масонска символика в

неговите картини.

В главата "Конструиране на публичното пространство" изпъква един по-

малко коментиран образ на Петко Славейков с неговото "явно мнение", "явно

мишление" и "гласност", видени от авторката в едно "общо синонимно ядро" (с.

70). Умело е разкрита и възможната близост в изграждането на фигурите на

"добрия и плашещия пример", фигури обособени от Кант и припознати в

публицистиката на Славейков. Предпазливо е заявено, че по времето на

ПРСлавейков и неговия в. "Македония" се постига обмен, циркулация на идеи и

реплики, разисква се "явното мнение", т.е.а публичното мнение, което се постига и

по времето на Кант, когато пише своята статия "Отговор на въпроса "Що е

Просвещение?". Тя вижда същия механизъм, а това твърдение донякъде доказва и

автентичността на избора възрожденските процеси да бъдат видени чрез общи

културноисторически механизми в двете епохи, които пораждат един еднакъв

процес на утвърждаване на публичността: за печата като коректив на властта и

"моралната обезпеченост" на фигурата на посредника, а също и наблюденията

върху аргумента ас1 Ь о т т е т .

С последователност в наблюденията и оценките е проследена и частта,

посветена на възрожденската критика. М. Калинова отдава дължимото на нейните

изследователи - П. Динеков, Г. Димов и най-вече Г. Марков. Проследява

стратегическата връзка "мнение-критика", Неофитовото "критикование-

порицание" до постигането на нейното полемично значение у В. Априлов, за да

обобщи и двата типа критика - "аполонова" и "дионисиева", като свойствени на



възрожденската характерология. Смятам, че изследването само ще спечели, ако се

фокусира и върху разбиранията на Л. Каравелов в сп. "Знание" (преди, но и след

Освобождението), където той яростно защитава позицията си за "честна и

безпристрастна критика" като еталон на възрожденския полемичен дух.

Акцентите в последната глава очертават фигурите на моралността в две

посоки - фигурата на интелектуалеца и героя от "идиличния дискурс": "нравствено

запазеният селянин". В тази част са интересни и наблюденията за универсализма

на знанието, който е белег на възрожденското време и отказът от който настъпва с

края на Възраждането. Сполучливо е разчетен и публицистичният образ Див Дядо,

като и при него авторката открива некоментирани досега акценти.

Заключението на дисертационния труд е теоретически опус,

проблематизиращ собствените изводи и наблюдения. То заявява и за двете съвсем

самостоятелни конфигурации на проблема за моралността, като търси опори във

формули на Б. Пенев и д-р Кръстев, обръщайки се към миналото на българската

изследователска мисъл, за да открие път за бъдещето.

Езикът на дисертационния труд е логичен и прецизен. Но напряга

преекспонирането на думата "проект", а също и употребата на думата "литератор":

възрожденското време борави със своите термини като "книжовник" и

"(с)писател".

Уважаеми колеги,

Предлаганият за защита труд на Мария Калинова "ЛИТЕРАТУРНАТА

ПУБЛИЧНОСТ И КОНСТРУИРАНЕТО НА ФИГУРИТЕ НА МОРАЛНОСТТА" е

приносен. Той изгражда висок теоретически имидж на научно четене на

Българското възраждане, поражда интелектуален комфорт, научно доверие и

размисъл. Поради това с удовлетворение и радост препоръчвам на членовете на

уважаемото Научно жури да присъдят на Мария Калинова Димитрова научната и

образователна степен "доктор".

15 август 2011 г. проф. дфн Румяна Дамянова


