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Дисертационният труд на Росица Илийчева Дикова се състои от 227 стр., в 
т.  ч.  увод,  изложение,  структурирано  в  три  глави,  заключение  и 
библиография. Към това следва да се добавят описаните и в автореферата 
на  докторантката  публикации и  научни проекти във връзка  с  темата  на 
дисертацията - общо четири на брой, реализирани в периода 2009-2011 г. 

Несъмнено,  първото,  което  веднага  привлича  вниманието,  е 
„екзотичната”  тема  на  предложения  дисертационен  труд,  посветена  на 
изследване, което е нетрадиционно не само за родното, но и за етическото 
изследователство въобще - амбицията да се анализира нормативността на 
класическата  литературна  вълшебна  приказка  в  контекста  на  нейната 
социална история като жанр и като проект за детство в модерна Европа. 
Амбиция, която е повече от смела, защото по същността си представлява 
сериозно предизвикателство за изследователския дискурс на класическите 
приказни  литературни  наративи  предвид  обичайните,  традиционни 
представи  за  тази  сфера  като  запазена  територия  на  филологическите 
науки  и  литературознанието.  В  този  смисъл  темата,  както  и  цялото 
съдържание  на  дисертационния  труд  демонстрират  характера  на  едно 
интердисциплинарно изследване, в което редом с описанието на жанровите 
особености  на  изследвания  феномен,  се  разисква  и  неговата  социална 
история, видяна като една история на концепта за детство, чието развитие 
преминава през „откриването” на детето в модерна Европа. 

В  лицето  на  детските  вълшебни приказки  Росица  Дикова  открива 
уникална  възможност  за  проследяване  и  изследване  на  процеса  на 
формиране и кристализиране на социализационните структури в модерна 
Европа,  доколкото  институционализирането  на  тези  приказки  като 
литературен жанр отразява подобно на огледало, развитието на концепта 
за  детство  в  Западноевропейския  свят  в  течение  на  дългия  период  от 
няколко  века  -  ХVІ-ХІХ  в.  По  тази  причина  значително  внимание  в 
работата  е  отделено на  институционализацията  на  вълшебната  приказка 
като жанр, нейното легитимиране като детска литература и изследванията 
на  различни  специалисти,  посветени  на  този  процес.  Според 
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докторантката,  трансформациите,  наблюдаеми  в  класическата  вълшебна 
приказка  във  вид  на  адаптации  и  ревизии,  които  тя  търпи  от  ерата  на 
печатната преса и които водят до институционализирането им като детски 
литературен  жанр,  отразяват  промените  в  социалните  макроструктури, 
регулиращи  понятието  за  детство.  На  тази  основа  авторката  на 
дисертацията извежда практическата значимост на вълшебните приказки 
като обусловена от ролята на моралните норми и нормативните кодове, 
заложени в тях, благодарение на една типично наративна привилегия, но и 
специфично измерение на универсализма - аисторичността.

В  първа  глава  на  дисертационния  труд  са  изложени  подробно  и 
последователно  основните  подходи  за  изследване  на  класическата 
вълшебна приказка – универсалистки,  социален и политически.  Редом с 
тях  се  коментира и  въпросът  за  историята  на  тази приказка  като жанр, 
нейната аисторичност, универсалност(паневропеистичност), анонимност и 
възможността  за  дефинирането  й  на  тази  основа.  Последното 
дисертантката  разглежда  от  позицията  на  едно  парадоксално,  но  не  и 
невъзможно разбиране за историчносттта – че липсата на история е също 
история.  По  отношение  на  вълшебната  приказка  тази  липса  се  оказва 
жанрова  особеност.  Основанието  за  това  Р.  Дикова  вижда  в 
мистификационния ефект на вълшебното, в това, че „вълшебната приказка 
няма и не бива да има автор и да носи експлицитен авторитет”(с.26).  В 
аисторичността  според  дисертантката,  е  и  ключът  на 
интердисциплинарността,  която  налага  изследването  на  вълшебната 
приказка: възможността тя да присъства като изследователски обект както 
в  психоаналитичната  традиция,  така  и  в  педагогическата  литература, 
социологията  на  детството  и  съвременните  наративистки  теории.  Сред 
различните  подходи  докторантката  отдава  предпочитание  на 
психоаналитичния  като  най-подходящ  за  открояване  жананровата 
специфика  на  вълшебната  приказка,  в  частност  на  предложеното  като 
изследване  на  приказките  от  Бруно  Бетелхайм,  което  акцентира  върху 
въпроса  за  смисъла  на  живота,  за  разлика  от  социално ангажираните  и 
исторически контекстуализирани дефиниции на приказки. 

Изследователските резултати от различните изследвания в областта 
са  обобщени  от  Р.  Дикова  според  техния  принос  в  открояването  на 
специфичното за вълшебната приказка от една страна,  като наратив със 
своя  особена  структура,  сюжет,  съдържание,  рециепиенти,  и  от  друга  - 
като  жанр,  характеризиран  от  приемствеността  и  универсализма  при 
интерпритирането  на  общочовешки теми и  проблеми.  На  тази  основа  е 
изведена и общата предпоставка на всички изследвания върху „големите” 
приказни  корпуси  –  „легитимирането  на  вълшебната  приказка  като 
модерен  жанр  обвързан  със  социалните  и  културни  особености  на 
дворцовия/градския живот.”(с.32)  Последвалото жанрово обособяване  на 
вълшебните  приказки  Р.  Дикова  разглежда  според  обвързаността  му  с 
конкретни социализационни задачи като ролята на родителите, на „добрата 
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история” и културното наследство, касаещи приобщаването на детето към 
модерния свят и култура, около които се центрират заниманията на най-
изтъкнати изследователи на приказката - Бруно Бетелхайм и Джак Зайпс. 

Във  втора  глава  изложението  е  концентрирано  върху  социалната 
история  на  детството  според  възгледа  на  Дж.  Зорнадо  за  историята  на 
изобретяването на детето като „история на репродуциране на идеологията 
на  Западната  култура”  (с.64)  и  с  това  легитимиране на едно подчинено 
положение - доминацията на възрастния над детето като нещо очевидно, 
необходимо и оправдано по силата на родителската обич. От друга страна, 
тази доминация, според оценката на докторантката, е сред причините за 
„липсващата”  история  на  основната  публика на  вълшебните  приказки – 
детето,  както  и  за  нейното  мистифициране  и  необходимостта  от 
демистифакация на детството чрез реконстуиране историческата съдба на 
приказното  начало  в  културата.  За  целите  на  тази  демистификация  Р. 
Дикова използва методологическа схема от три компонента: „география” 
на вълшебните приказки, топоси на детството и адаптации и ревизии на 
вълшебната  приказка  като  детски  жанр.  Всеки  от  тях  е  описан  и 
анализиран  подробно  според  съществуващите  изследвания.  Първият- 
география на вълшебните приказки, е разгледан в контекста на развитието 
на градската култура в Италия, появата на печатната преса, четенето като 
дейност и обособяването на вълшебната приказка като жанр. 

Семейството  и  училището  са  посочени  като  топоси  на  детството, 
оформени под влиянието на различни фактори: репрезентациите на детето 
в  изкуството,  демографските  особености  на  епохите,  развитието  на 
портретистиката,  моралистиката  и  педагогическата  литература, 
отразяващи промените в отношението на възрастните към детето. 

Адаптациите и ревизиите на детските приказки са разгледани  според 
различията  между  отделни  изследователски  прочити   на  братя  Грим  и 
Шарл Перо. На тази основа докторантката стига до извода за новата роля 
на нормативността, утвърдена благодарение на институционализацията на 
приказния  жанр  -  отделянето  на  детството  като  „онтологично 
пространство,  натоварено  със  социални  идеологеми  и  затворено  в 
специално  конструирани  топоси,  със  собствен  социален  и  културен 
капитал”.(с.113)  Крайният  резултат  от  този  процес  е  фиксиран  в 
превръщането на приказки като разказваните от Шарл Перо и братя Грим в 
извор на „морални уроци”, с което те започват да изпълняват своеобразна 
роля  не  само  на  поучителни  истории  за  деца,  но  и  по  отношение  на 
моралните ценности, а именно „събуждането на моралното въображение”. 
(с.123) Този прочит на рефлексиите върху ролята на вълшебната приказка 
Росица  Дикова  обявява  за  „класически”,  както  в  предразсъдъците  на  които 
стъпва – по отношение на еволюцията на вълшебната приказка и на модерния проект за 
детство  -  така  и  в  умелата  натурализация  на  господстващия  властови  дискурс  и 
„естествените нужди” на детето в процеса на социализация.” (с.125) В тази връзка е 
и моят въпрос към нея: от  нормативноетичско гледище, в какво конкретно 
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сеи състои „предразсъдъчността”  на този възглед,  или което е същото - 
имат ли вълшебните детски приказки  от гл.т. на нормативната етика друга 
основна роля освен тази, да социализират чрез „събуждане на моралното 
въображение”, т.е. чрез морално възпитание?

Последната  глава  на  работата  е  посветена  на  отношението  между 
етика и наратив. То е описано въз основа предимно на оценки и коментари 
от сборници със статии и на есета от различни автори, преимуществено на 
коментиращи  концепцията  на  П.  Рикьор  като  Питър  Кемп,  както  и  на 
Катрин Макензи,  Карън Джоунс,  М.Фуко и др.  Опирайки се на техните 
анализи, Дикова прави своето заключение за ролята на класическата детска 
вълшебна приказка  като жанр – да  бъде  дисциплинираща инстанция на 
въображението. (вж. с.203) Същевременно е отчетена и тенденцията тази 
роля да става все по-скромна поради съвременното роене на топосите на 
детството благодарение появата на дигиталните технологии и масовото им 
разпространение.

Впечатляващото в тази глава е детайлното познаване на различни и 
много на брой концепции и изследвания от страна на докторантката, което 
е похвално, доколкото свидетелства за изследователското й трудолюбие, 
добосъвестност и прецизност. От друга страна, твърде честото позоваване 
и подробно преразказване на други автори винаги крие опасността те да 
станат  доминиращи  в  един  текст  за  сметка  на  собствените  мисли, 
предизвиквайки основателното подозрение за липса на ясна и отчетлива 
собствена критическа рефлексия и позиция по темата на изследването и 
съществуващите вече анализи. За съжаление, тази тенденция е осезаема в 
хода и на изложението, предложено от Росица Дикова. Усещането за нея се 
усилва  допълнително  от  маниерния  на  места  стил,  който  създава 
впечатление,  че  е  подчинен  повече  на  желание  за  оригинално  звучене, 
отколкото  за  оригинална  мисъл.  Пример  в  това  отношение  е  следното 
изречение  от  с.  11:  „Проследявайки  конкретни  интерполации  от  приемането  на 
умерена  наративната  позиция,  ще  продължим  пътешествието  в  пространството  на 
наративната етика, спирайки се върху „тангентата” на Питър Кемп спрямо вълшебните 
приказки, утвърдени от него като конкретен тип базови и архе- наративи, които служат 
като своеобразни „образци” и „корективи”, удържащи представи за добрия живот.” 

Освен че в следващото изложение липсва пояснение за „наративна 
етика”, не говори за добър стил, даже и в текст на интердисциплинарно 
изследване,  събирането  на  едно  място  и  едновременното  ползване, 
включително и като метафори, на термини от различни научни области. В 
същата  връзка  прави  впечатление  не  винаги  коректната  употреба, 
доколкото не е изрично уточнена,  на „чуждици”от други научни сфери, 
като например многократно употребената „интерполация”, и на фрази от 
типа  „натурализиране  на  доминиращия  дискурс”  или  „патиниране  на 
жанра”, чиито смисъл остава непонятен и сам по себе си, и в контекста на 
дисертационното изложение поради липса на съответно обяснение. 

Недостатък,  сроден  с  посочения,  е  тенденцията,  наблюдаема  на 
няколко места в текста, към повторения на едни и същи твърдения, респ. 
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намерения, като например на с.1, което е повторено дословно и на с. 18: 
„Наличието  на  все  по-широка  и  като  обем,  и  като  насоки  научна 
литература,фокусирана върху класическата  вълшебна приказка  като специфичен тип 
наратив за деца, изисква привеждането на конкретни дефиниции на фона на цялостно 
реконструирано аналитично поле, в което историци, литератори, социолози, философи 
и педагози водят своите магически битки върху ролята на вълшебните приказки.” 

Същото се е случило с цял абзац на с. 42, където е налице буквалното 
му  повторение от с. 3: ”Развитието на вълшебните приказки през ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ 
и разбира се началото на ХІХ век (с приказния корпус на Братя Грим) в никакъв случай 
не е причина за ....” и т.н. 

Подобни  повторения  създават  усещане  за  „зацикляне”  на 
изложението,  текстово  разточителство  и  натрупване  на  значителен 
словесен баласт за сметка на съдържателната яснота и последователност на 
текста.  Действително,  посочените  слабости  се  отнасят  до  детайли,  но 
предвид характера на предмета на изследването като литературен и езиков 
феномен,  в  случая  спазването  на  стилистични  и  езикови  норми, 
включително правописни стандарти и коректна терминологична употреба, 
важат с особена сила и са също толкова значими, колкото всички останали 
критерии. 

В съдържателно отношение работата е концентрирана изключително 
върху  западноевропейските  приказни  наративи  и  свързаните  с  тях 
изследвания. В тази връзка за мен е странно и необяснимо пренебрегването 
на един по-подробен анализ върху такива значими не само литуратурни, но 
и  философски  феномени  като  Андерсеновите  приказки,  споменати 
мимоходом в работата,  но със  сигурност  заслужаващи повече  внимание 
предвид  спецификата  на  темата  и  целите  на  изследването.  Разбира  се, 
макар че би допринесло за по-голямата убедителност и изчерпателност на 
изложението,  това  не  прави  по-малко  безспорни   очевидните  му 
достойнства:  оригинална  и  актуална  тема  на  изследване,  което  не  е 
правено досега у нас, етически прочит на изследователската и социална 
история  на  жанровата  институционализация  на  детските  вълшебни 
приказки  като  елемент  и  инструмент  на  моралното  въображение, 
образование и възпитание, успешно реализирана интердисциплинарност на 
изследването,  детайлно  и  задълбочено  познаване  на  фундаментални  и 
актуални изследвания по темата.

В заключение, предвид гореизложеното препоръчвам присъждането 
на  образователната  и  научна  степен  „доктор”  на  Росица  Дикова  с 
очакването, че в рамките на публичната защита на дисертацията нейната 
авторка  ще предостави удовлетворителни за журито отговори и коментари 
на поставените въпроси и забележки по текста. 

София
8.09.2011 

Рецензент: доц. д-р Силвия Минева
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