
Р Е Ц Е Н З И Я 

от проф. дфн Пенка Ангелова 

 

за труда на доц. д‐р Снежанка Петрова Бойчева 

„Култури на паметта в литературата. За комунистическата диктатура в „бъл‐

гарските“ романи на Илия Троянов, Димитър Динев и Сибиле Левичаров“ 

представен като дисертационен труд 

за получаване на научната степен “Доктор на науките” 

в област на висше образование: 2. Хуманитарни науки, професионално направ‐

ление: 2.1. Филология, научна специалност Литература на народите на Европа, 

Америка, Африка, Азия и Австралия‐Немска литература 

I. Данни за кандидата:  

Познавам  доц.  Снежанка  Бойчева  от  1992  год.  от  времето,  когато  беше 

асистент  по  немска  литература  към  катедра  "Немска  филология  и  ЧЕО"  и  бих 

желала да отбележа,  че бях впечатлена,  колко бързо тя навлезе в литературо‐

ведските изследвния и теорията на литературата. Научното ѝ и професионално 

развитие е бързо и успешно. През 2002 г. защитава дисертация на тема Езикови 

пространства на мълчанието в прозата на Томас Бернхард и се специализи‐

ра в областта на австрийската литература, а през 2008 г. се хабилитира с научния 

си труд  Образи на България и българите в съвременни немскоезични литера‐

турни текстове. 

Между 2008 и 2012 г. тя е ръководител на катедрата, а през 2016 г. отново 

поема  ръководството  на  катедрата. Многобройни  специализации  в  Германия. 

Изнася  лекции  по  немска  литература  в  университетите  Байройт  и  Потсдам  в 

Германия и в Одрин в Турция. 
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 Доц.  Бойчева  е  член  на  пет  престижни  национални  и  международни 

организации:    Съюза  на  германистите  в  България  и  в  Австрия,  Литературно 

сдружение  Гьоте  в  България,  Международно  литературно  сдружение  Томас 

Бернхард в Австрия и  Internationales Forschungs‐ und Nachwuchsförderungsnetz‐

werk (IFNIG). 

 С изследванията си Доц. Бойчева има значителен принос за запознаването 

на  българския  читател  с  авторите  от  български  произход,  пишещи  на  немски 

език.    Участва  и  ръководи  международни  проекти  и  е  изнасяла  многократно 

лекции в Германия, Турция.  

 Както  публикуваната  монография  Образи  на  България  и  българите  в 

съвременни  немскоезични  литературни  текстове  (  Велико  Търново,  Фабер, 

2009), така и статиите и студиите, публикувани в престижни медии и сборници, 

дават своя принос за популяризирането на   немскоезичните автори от българ‐

ски произход в България. 

II. Описание на научните трудове: 

Проблематиката  на  българската  историческа  и  културна  памет  занимава 

доц. д‐р Снежанка Бойчева от почти две десетилетия и може да се каже, че тя е 

една  неоспорима  познавачка  на  проблемите  на  паметта  при  авторите  от  бъл‐

гарски произход в немскоезичната литература. В предложения труд тя се спира 

на  тримата  най‐представителни  автора  в  немскоезичната  литература  ‐  Илия 

Троянов, Димитър Динев и Сибиле Левичаров, които създадоха до голяма сте‐

пен  интереса  към  България  и  фигурираха  нейния  "имидж"  в  немскоезичната 

литература.  И  продължават да  правят  това,  както  проличава  от  последния ро‐

ман и разразилия се около него скандал с преводача му. И при тримата автора 

може да се наблюдава една по различен начин изразена болка и загриженост 

за това, което става в България. Именно поради тази причина и трудът на доц. 

Снежана Бойчева е навременен и важен. И което е още по‐важно ‐ той предста‐

вя едно задълбочено проучване на проблемите на колективната и културна па‐
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мет,  приложено  към  три  избрани  литературни  произведения    на  споменатите 

автори. Както самата авторка отбелязва, тези автори все още не могат да бъдат 

"припознати" от българската литературна историография, предмет на изследва‐

не са само от страна на германистите в България и това е свързано с определени 

психологически нагласи както за понятието "българска литература", така и с още 

по‐оспорваното понятие за "българската памет" и българската история.  

Изходна позиция за Бойчева е литературата като интердискурс и като медиум 

на културната памет и   по този начин тя подхожда интердисциплинарно към темата, 

която си е поставила, включвайки в изследванията си дискурсите на история, религия, 

социология,  психология  и  история  на  всекидневието.  Същевременно  авторката  съ‐

действа  за  еманципацията  на  литературата  в  контекста  на  културната  и  историческа 

памет, представяйки социално‐историческите измерения на фикционалността на лите‐

ратурата и нейния наратив.  

Особено важна е теоретичната част на дисертационния труд, в която автор‐

ката  обстойно  разглежда  проблемите  на  паметта  ‐  на  комуникативната  и  кул‐

турната памет, на взаимовръзката и колизията между минало, история и памет, 

а също и на ролята на властта при формирането на колективната памет ‐ както в 

манипулацията на паметта, така и в забравата чрез премълчаване и забрани.  С 

основание авторката се спира на паметта и нейните политически залози, преос‐

мислянето на комунистическото минало в неговите юридически, политически и 

морални аспекти,  необходимостта от публичен дебат и от индивидуален анга‐

жимент. Трябва обаче да се отбележи, че паметта не е само съпротива, "сама по 

себе си паметта е неутрален инструмент, който може да обслужва благородни 

или нечестиви замисли... В името на миналото, следователно на паметта ни за 

него, може да се отнема, както и да се спасява човешки живот"1.  

Изследваните от  Снежанка Бойчева произведения  са  обединени от дис‐

курса на паметта и от дискурса на идентичността, както и от основополагащата 

                                                            
1 Цветан Тодоров: Дълг и наслада. Разговори с Катрин Портвен. с. 292. 
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роля на паметта за идентичността. В контекста на чуждоезичните автори Бойче‐

ва с основание въвежда двете гледни точки ‐ погледа отвътре и погледа отвън, 

като  "пресечна  точка  на междукултурни  влияния",  обуславящи  другостта.    Ав‐

торката с основание забелязва, че произведенията на писателите мигранти "се 

отличават  от  съвременната  немскоезична  литература  със  самостойност,  която 

не се изчерпва единствено с интеркултурния статус", те се превръщат в посред‐

ници между две култури, между тяхната образност и наративни традиции. 

В  дисертационния  труд  на  доц.  Бойчева  те  са  представени  като  "Другата 

българска  литература"  с  тяхното  "Преосмисляне  на  комунистическото  минало 

на България" (глава 4). Именно тази четвърта глава на дисертационния труд раз‐

глежда обстойно интерпретационно различните аспекти на това преосмисляне: 

ревизия на основни социокултурни понятия (Д.4.1)2, идеологически представи и 

тоталитарни практики (Д.4.2.), демаскиране на идеологеми (Д.4.2.2), вяра и суе‐

верие(4.2.3),  кариерно  развитие(4.2.4),  социокултурните  модели  (4.2.5)  и  цен‐

ностни ориентации (4.2.6). Изследването е интересно и полезно за българската 

литература  и  завсеки,  който  се  занимава  с  проблемите  на  паметта  и  нейните 

литературни презентации и представя задълбочени литературни интерпретации 

по поставената проблематика,  разгръщайки панорамата на една България,  ви‐

дяна през очите на дистанцията. Авторката онагледява, как "литературните тек‐

стове на тримата автори предлагат примери за различни форми и различни ни‐

ва  на  съвместяване  на  разнокултурни  елементи  в  идентичността.  Тя  откроява 

три фактора като определящи в процеса на формирането на идентичността на 

авторовите персонажи: паметта за миналото, срещата с другото, чуждото и от‐

ношението  към  него."  (А,32)  По  този  начин  избраните  от  Бойчева  романи  на 

Троянов, Динев и Левичаров се превръщат в посредници на културната памет за 

комунистическото минало в България както за българския, така и за чуждоези‐

ковия читател.  

                                                            
2 Съкращението Д в скобите е за Дисертация, а А ‐ за автореферата. 
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С изследването си авторката противопоставя на политически и териториал‐

но изолираната култура с претенции за културна хомогенност, прокламирана от 

тоталитарния  режим  и  неговите  наследници,  едно  разкрепостено  понятие  за 

култура,  в която типично националните елементи и чуждите влияния съжителс‐

тват без противопоставяне и без "вражески въздействия" или обслужвания. 

Всяка култура има своите три измерения, в които се осъществява и разгръ‐

ща ‐ материално, социално и ментално. Именно върху тези три измерения Бой‐

чева онагледява културната памет в някои от своите интерпретации: културните 

артефакти и медиите на паметта от една страна, социалните институции и прак‐

тики от друга и начина на мислене, идеите, самовъзприемането и самопредста‐

вянето, както и културноспецифичните кодове на собствения образ и образа на 

другостта от трета страна. Тези три измерения тя успешно онагледява при тема‐

тизираната от Троянов погребална процесия на "вожда" Георги Димитров. 

" където материалното измерение (монументът мавзолей) се съчетава със социалния ас‐

пект  (релевантността  на  личността  Димитров  за  историческия  процес),  което  от  своя 

страна поражда алтернативни представи и образи, мисловни кодове  у героите на Троя‐

нов, и в крайна сметка формира алтернативните памети относно личността Димитров и 

неговото „сакрализиране” в монумента и в историята на България." (А,33) 

Както се полага за един голям хабилитационен труд, авторката се спира об‐

стойно на методологичната рамка, на понятийността и ситуирането на дискур‐

сите, както и на трансдисциплинарния характер на дискурса за паметта и нара‐

тива  на  литературата  в  контекста  на  паметта.  На  този  фон  разглеждането  на 

връзките  между  литературните  текстове  и  другите  исторически  и  посттотали‐

тарни дискурси се превръща във важна част на прилагания от Бойчева метод и 

еманципира литературата в интердискурсивно‐аналитичния подход, създавайки 

модел за този подход.  

Социално‐историческия дискурсивен подход към моделите на паметта да‐

ва своите добри резултати и по мое мнение е особено интересен и за българое‐

зичната  литературна  теория.  Тук  авторката  анализира  моделите  на  паметта  и 
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връзката й  с минало и история,  видовете  колективна памет и механизмите на 

функциониране  на  културната  памет  (глава  2  на  дисертацията),  представяйки 

тримата автори като "посредници на културната памет за комунистическото ми‐

нало на България"  (гл.1.5). Но за да бъдат  те посредници,  е необходима и ре‐

цепция в България, за което трудът на Бойчева дава своя принос. 

Имам една препоръка към разглеждането на "миналото" при споменатите 

писатели: авторката обстойно се спира на развенчаването на митовете за мина‐

лото,  но  е  добре  в  бъдеще  да  обърне  внимание  и  на  Кучешки  времена и  на 

Власт и  съпротива на Илия Троянов. Имам предвид едно диференциране на 

опозицията "политическа история ‐ социална история", което в българската ис‐

ториография е доста занемарено. В една от уводните глави на "Кучешки време‐

на"  ‐  Изтласкването  на  реално  съществуващата  история  ‐  Илия  Троянов 

представя   опозицията митологизирано минало v/s реално съществуваща исто‐

рия, представяйки потъналия в прах на отминало величие музей и изгонените в 

"едно  заведение  на  площад  Славейков"  свидетели  на  реално  съществуващата 

история, осъдени на забвение, като по този начин задава и тематиката и проб‐

лематиката  на  книгата  си.  В  полза  за  разглежданата  проблематика  ще  е,  ако 

Бойчева в бъдещите си изследвания обърне малко повече внимание и на тази 

книга, която въпреки репортажния си характер структурира в стила на практики‐

те на  социалната история и oral history    изтласканото по фройдовски начин от 

съзнанието  на  българина  минало.  По  подобен  начин  Динев  създава  един  ро‐

ман, който на базата на две фамилни саги представя екземплярно българската 

история на ХХ век. Всъщност както "Кучешки времена", така и "Ангелски езици" 

могат  да  бъдат  разглеждани  на  едно  определено  интерпретативно  ниво  като 

исторически романи,  залагащи  големия наратив.  Реално  съществуващото ми‐

нало може да бъде експонирано по‐ясно и при Левичаров. 

Авторката  предлага  интересен  прочит  на  романите  и  смятам,  след  някои 

задължителни редакции, при които може да се сложи и екскурс относно съвре‐
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менния скандал около "Власт и  съпротива",  който онагледява нежеланието на 

голяма част от обществото да се конфронтира с реално съществуващата история 

българска, че ще бъде полезно тази дисертация да се публикува като книга.  

Авторката добре  е  запозната  с  литературата  по  въпроса  за  дискурсите  на 

паметта, цитирала е водещи имена като Алейда и Ян Асман, Хофстеде, Ле Гоф 

Мария Тодорова и др. Горещо препоръчвам да се запознае и с изследванията за 

паметта на Цветан Тодоров. Използваната литература е около триста и петдесет 

заглавия. 

III. Приноси:  

Може би най‐важният принос трябва да се отбележи в това, че авторката е 

избрала тема и автори, за които в чужбина се пише много, но в България те ос‐

тават в сянката на непризнаването и премълчаването. Отговор на въпроса, защо 

се случва това, дава самия дисертационен труд. Авторката разкрива ролята на 

трите мигрантски романа като част от националната българска литература. Са‐

мата тема на дисертационния труд принадлежи към малко изследваните науч‐

ни дискурси "особено в контекста на литературата, и е с висока степен на соци‐

ална валидност и актуалност".  Авторката въвежда понятията за преработване и 

осмисляне на историческото минало, в частност на тоталитарния период, с по‐

каната за критичен подход.  

Убедено представям на уважаемия съвет дисертационния труд на доц. д‐р 

Снежанка Бойчева за присъждане на научната степен “доктор на науките”.  

 

 

Русе, 20.11. 2017 г.              Рецензент:    

 /проф. дфн Пенка Ангелова/  
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