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Колкото и да е изненадващо, в тематичното поле към което 
докторантът е насочил своето внимание, взаимозависимостите между 
журналистиката и литературтата критика (сеченията между тях, според 
неговия израз), макар и те да имат доволно дълго паралелно 
съществувание и натрупан практически опит, системни изследвания у 
нас няма. На тема литературна критика са на лице само две 
монографични заглавия, но и двете са в страни от журалистиката, става 
дума за студията на Иван Богданов „Същност и значение на 
литературната критика“ (1985) и тритомника на Пантелей Зарев 
„История на българската литературна критика“ (1989-1996), разгледани в 
дисертацията. Студията, по мое мнение малко надценена от докторанта, 
въпреки безспорната й полезност, е по-скоро популярно изложение 
върху критиката като литературно явление, отколкото системно 
изследване на нейната същност, а тритомникът е предимно 
повествователно описание на имена и изяви в българската литературна 
критика, но не и техен теоретичен анализ и синтез. В този смисъл 
дисертационният труд идва да запълни една съществена празнота в 
нашето познание, което му придава несъмнен приносен характер. 

В неговата основа докторантът е заложил синхронния и диахронния 
подходи, позволили му да вникне и съпостави журналистиката и 
литературната критика като два феномена и едновременно с това като 
взаимодействащи си процеси. Оттук идва историческата перспектива на 
изследването („общата картина на историята на българската 
литературна критика“ по израза на автора), която представлява нов 
зрителен ъгъл към критиката, тъй като тя, както стана дума вече, за 
разлика от другите литературни жанрове, досега не е била проучвана в 
нейната цялост. Историческото време в дисертацията е структурирано в 
три принципно различаващи се периода: от Освобождението до 
09.09.1944, от 09.09.1944 до 10.11.1989 и от 10.11.1989 90-те години на 
т.нар.преход. Във всеки от тях докторантът анализира въздействието, в 
едни случаи опосредствано чрез обществената атмосфера, а в други 
пряко чрез директна намеса, върху литературната критика на 
политическите, социалните и икономическите промени; изследва 
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влиянията на концепции и идеи в сферата на художественото творчество, 
идващи отвън; търси белезите на критически движения, породени у нас 
от собствени вътрешновидови импулси. Обобщено характеризирани, 
тези периоди могат да бъдат определени като плуралистичен преди 
09.09.1944,на инструментализацията и унификацията след 09.09.1944 , 
на разколебаване и разпад през десетилетието след 10.11.1989. 

В очертаната по този начин схема докторантът като благодатен и 
интензивен за литературната критика поставя периодът до 09.09.1944, 
каквито и колебания и противоречия да се наблюдават през него. Това е 
времето след Освобождението, колкото динамично, толкова и 
драматично; белязано с национален устрем и подем,но и с национални 
катастрофи; постигнало високи постижения в много области, но 
допуснало упадък в други; със изблици на солидарност и 
въодушевление през войните и на униние и взаимоунищожителни 
противопоставяния след тях. В тази,колкото разнопосочна, толкова и 
напрегната атмосфера, литературата и литературната критика 
преживявят обрати и кипежи, съзвучни с възземанията и спадовете в 
развитието на нацията,чийто двигател открива във волята на 
интелектуалия елит да навакса пропуснатото, поради историческата ни 
изостаналост, и се доближи до постигнатото в Европа. Същността на 
този стремеж докорантът обосновава като необходимост да бъде 
надмогнат строгонационалния манталитет, оправдан по време на 
Възраждането, но при променените обществени обстоятелства 
ограничаващ хоризонтите пред твореца; тълкува го като потребност от 
модерни ценностни критерии, които могат да скъсят дистанцията между 
нашата и световната култура, но могат и да се превърнат в препятствие 
за нея, ако се абсолютизират; възприема го като полезно и наложително 
усвояване на актуалните естетически норми, но и като потенциална 
опасност от нормативизъм при безкритичното им подражание. 

Тук трябвя да отбележим факта, останал извън рамките на 
дисертацията, но потвърждаващ по убедителен начин застъпените в нея 
тези, че именно това е периодът, през който се появяват и утвърждават 
най-стойностните заглавия досега в историята на българската 
литературна периодика като списанията „Мисъл“, „Ново време“, 
„Художник“, „Везни“, „Пламък“, „Нов път“, „Златорог“, „Изкуство и 
критика“ и наред с тях на първия в Европа литературен седмичник 
„Развигор“, на „Литературен глас“. Това е периодът също на цяло 
съзвездие от високо образовани, надарени, активни професионални 
литературни критици като д-р Кръстьо Кръстев, Боян Пенев, Михаил 
Арнаудов, Владимир Василев, Иван Радославов,Иван Мешеков,Васил 
Пундев, Георги Цанев,Йордан Бадев. 

Следвайки хронологията на историческия процес, дисертантът 
очертава с едри,но точно положени щрихи периодът след 09.09.1944. 
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Контрастен във всяко отношение на предшествалия го, този период, 
който имаше за ръководно начало принципите на монизма във всички 
области, почерпени от сталинския вариант на марксизма, подмени 
коренно разбиранията и практиките на художественото творчество. Във 
функционален план от средство за самопознание и самоизява на човека 
и обществото той превърна изкуството във властов инструмент за 
пропагандно въздействие върху тях. Оттук логически последваха 
отнемането на свободата за избор, школи и стил в изкуството, 
ограничаването на самоинициативата на твореца, унификацията на 
неговите виждания и тълкувания. Този процес дисертантът обосновава с 
„общественическия“ критерий, който, административно налаган, 
означаваше моделиране на художническото мислене чрез подмяна на 
естетическите стойности със социалната значимост, допълнително 
отежняваща творческия акт с декларативното й пропагандистко 
разбиране. Още по-крут вид властовата намеса в художествените 
процеси по онова време беше прилагането на т.нар. класово-партиен 
критерий, представляващ всъщност неприкрит политически произвол в 
духовната област.  

Ако, въпреки всички тези ограничители обстоятелства, периодът 
днес все пак не може изцяло да се смята за мъртъв, това се дължи на 
естеството на литературното творчество, отличаващо си с 
многозначност на художествения образ, с метафоричност на изказа, с 
асоциативна подвижност на въолражението и,естествено, на куража и 
таланта на творците, а такива не бяха малко. Своя роля в това 
отношение според докторанта изиграха и колебанията в обществената 
обстановка, осезаемо настъпили след смъртта на Сталин. По този начин 
саморефлексията на критиката и литературознанието през този период 
намери в лицата на автори като Никола Георгиев,Тончо Жечев,Огнян 
Сапарев, чиито особености и позиции са анализирани в дисертацията, 
примери, които по своему отстояха своята автономност и право на избор. 

Десетилетието на 90-те години на ХХ век носи белезите на период, 
проблематичен в много отношения. Озовало се в условията на свобода, 
без да се е школувало за нея,българското общество и неговата култура 
се изправиха пред проблеми, ненамерили още решение дори в страни 
със стари демократични устройства. Това причини внезапни и в известен 
смисъл хаотични изменения в същността и предназначението на 
журналистиката и като следствие от тях в литературата, критиката и 
взаимовръзките помежду им. 

Медиите преживяха преобразования, които трудно е да се каже, че 
оползотвориха свободата, с която бяха дарени. При утвърдените 
класически демокрации те играят ролята на четвърта власт, която 
наблюдава, анализила, коригира а, когато има причини, и стимулира 
другите власти на основата на своите убеждения. У нас стана обратното, 
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медиите се превърнаха не във власт, а в инструмент за власт , 
обслужващ, естествено срещу добро заплащане, актуалата власт или 
опониращата й опозиционна, и двете поддържани от съответни 
икономически кръгове. За успешното постигане на тези цели, от което 
зависеше цената на отделните медии, между тях започна битка за 
читателя,колкото по-масов, толкова правещ по-висока цената на 
съответната медия.В тази битка журналистиката изостави своите 
културнотворчески функции и се свлече до нивото на масовия, често 
пъти булеварден читател. 

Тази обстановка беше допълнително обременена и от някои 
обективни изисквания на техническия прогрес. Сред тези фактори 
докторантътът, опирайки се на авторитетни медийни изследователи и 
литературоведи, поставя настъпилото надмощие на визуалността над 
словесността (Жак Елюл), театрализацията на фактите в пресата (Ивйло 
Знеполски), отдръпването на критиката в академичните институции и 
издания (Александър Кьосев), медийният бум с типичния за него 
информационен потоп (Светлозар Игов), които, заедно с рекламата 
(Умберто Еко), не само притесниха, измениха, но и изтласкаха от 
медиите литературната критика . Така тя, освободена от диктата на 
идеологията, се оказа под натиска на пазара,за жалост, не по-
благоприятен за нея. 

  

В заключение, като взимам под внимание приносният характер на 
изследването, навлизането с него в неизследвано проблемно поле, 
приведеният богат емпиричен материал и убедителната му теоритична 
инерпретация, смятам, че на ст.асистент Марин Христов Бодаков следва 
да бъде присъдена научната степен „Доктор“. 

 

 

23.09.2014  (Проф. Т.Абазов)  


