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1. Представяне на кандидата 

Марин Христов Бодаков е роден през 1971 г. във Велико Търново. Завършил е 

специалността „Българска филология” в Софийския университет „Св. Климент 

Охридски”. Зачислен е за докторант във Факултета по журналистика и масова 

комуникация на СУ „Св. Климент Охридски” със заповед № РД 20-86 от 21.01. 2003 г.  

Поет, литературен критик, есеист, преподавател във Факултета по журналистика 

и масова комуникация, Марин Бодаков е достатъчно известен в културно-научните 

среди, за да се нуждае от подробно представяне. Неговото присъствие в публичното 

пространство датира, доколкото си спомням, още от началото на 90-те години на ХХ в., 

белязано както с лирически, така и с критико-изследователски публикации в 

специализираните и по-масовите медии, печатни и електронни. И което е по-важното 

никога това присъствие не е оставало незабележимо, а напротив – неизменно е било 

открояващо се, оригинално, но същевременно и отговорно, отличаващо се със своя 
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личен поглед и дълбочина на интерпретацията, съчетан, когато е необходимо и с 

финеса, дори артистизма на богатия метафоричен, дори афористичен език на 

преждевременно помъдрелия, малко нещо скептичен, но никога циничен интелектуалец 

от – смея да заявя – европейски тип. 

На фона на тази „визитна картичка” ни най-малко не ни изненадва фактът, че 

след повече от дведесетилетно присъствие в полето на литературата и културата, след 

дългогодишно редакторство (от 2000 г.) в ембеламатичния и преди, и днес вестник 

„Култура”, където всяка седмица пише за книги (рубриката „Ходене по буквите”, за 

която бе удостоен с наградата „Рицар на книгата” през настоящата година), но и 

провежда запомнящи се разговори и интервюта с писатели, издатели, учени и пр., без 

да броим периодично появяващите се негови стихосбирки (вече шест на брой), та след 

всичко това, а може би тъкмо заради всичко това, Марин Бодаков представя своята 

докторска дисертация, посветена на литературната критика през десетилетието, което 

за него е все още полудебютно, за сегашното младо поколение – полунепознато, а за 

нас, които тогава навлизахме в зряла възраст – най-интересното, най-граничното и 

може би най-илюзорното откъм надежди за радикална промяна както на общественото, 

така и на културното поле.  

Колкото до моя избор за рецензент (който избор приемам с радост) на 

настоящия труд, дължа го струва ми се, от една страна, на факта, че в качеството ми на 

литератор, критик и книгоиздател отпреди и през първите години на прехода пишех за 

литература и книгоиздаване, а от друга – че скромно участвах в тия процеси на 

преоценка и осмисляне на ставащото в критиката, литературата, книгата и медиите. И 

бидейки един от героите на този дисертационен труд (за което благодаря на М. 

Бодаков), мога да свидетелствам, че докато в началото на 90-те години все още критика 

в печатните медии (в т.ч. специализирани и масови) съществуваше, то някъде в края на 

периода тя се сепарира в специализираната периодика, която пък се редуцира 

значително и като брой издания, и като тиражи, и като влияние върху т.нар. 

потребител. Ще кажа изпреварващо, че изместването на компетентното говорене за 

литература с достъпни за по-масовия читател средства от рекламата и пиара (т.нар. 

пъблисити или ревю), разбира се, не означава изчезване на критиката от печата. Този 

трансформационен феномен, дълбоко анализиран и подкрепен богато с примери от 

самия докторант, не е еднозначен. Той представлява сложен микс от причинно-

следствени връзки и взаимозависимости, които са следствие от предишни културни и 

идеологически наслагвания. Това присъствие-отсъствие поставя такива въпроси като: 
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за изгубената институционалност на литературата, за снижения, даже липсващия 

авторитет на критика, от една страна, а от друга, за повишената литературност на 

пресата, която замества литературата, създава митове и митологеми (някои доста 

фалшиви) и пр. Тези въпроси вълнуват изследователите, критиците, въобще актьорите 

в авторефлективната оценъчност на станалото през първите години на прехода. 

Въпроси, чиито отговори се търсят упорито и последователно в  разказа на тази ценна и 

навременна дисертация. Казвам навременна, защото, за да се осмислят всички тези 

въпроси, все пак е необходима времева дистанция, гарантираща безпристрастност на 

изследователя, още повече когато името му е Марин Бодаков. 

  

2. Тема, структура и съдържание на дисертационния труд     

Темата, на която е посветена дисертацията: „Политики на представяне на 

българската литература в печатните медии през 90-те години на ХХ век. Проблеми на 

критическата авторефлексия”, не е изследвана. По-точно липсва цялостен труд, 

посветен на тази проблематика – в наличната литература, подробно щудирана и 

интерпретирана от М. Бодаков, се забелязват разнопосочни и разноезични опити за 

проблематизирането й, които имат и/или постмодернистки превес, и/или политико-

идеологически привкус, и/или широко културологична рамка, и/или самоограничаване 

в собствено литературоведското поле, и/или тежнение към специфично медийните 

проекции на говоренето за литература. От друга страна, каква по-подходяща тема за 

докторат на един учен, преподавател във Факултета по журналистика и масова 

комуникация и едновременно творец в полето на изящната словесност от тази, 

интердисциплинарно съчетаваща и пресичаща в себе си многообразие от проблеми, 

които се оказват същностни за науката, културата и публичността. 

Дисертационният труд е структуриран в увод, три глави, заключение, 

библиография и приложения. Съдържа 215 стандартни страници, в т.ч. приложенията. 

В библиографията са посочени 152 заглавия на източници, сред които монографии, 

литературнокритически и литературноисторически изследвания, книги от български и 

чужди автори, посветени на критиката, медиязнанието, книгознанието, публикации в 

периодичния печат (вкл. електронни), както и редица спомагателни материали, които 

обогатяват научно-справочния апарат на труда с важна допълнителна информация. 

Искам специално да наблегна, че позоваването и цитирането на източниците е точно и 

коректно, че никога не е самоцелно, а служи за подкрепа на определени идеи и тези, 
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неизменно допълвани, надграждани и дори понякога уважително оспорвани от 

дисертанта. 

 

Структура, съдържание: 

Увод 

Първа глава: Медията и литературната критика: възможни сечения 

Втора глава: Обрати в представите за българската критика до 1989 г.: норма, 

критерий, оценка 

Трета глава: Литература, критика и печатни медии през 90-те години на ХХ в. 

картография на критическите авторефлексии 

Заключение. Обобщения. Изводи. Прогнози 

Библиография 

Приложения. Анкета с 12 литератори, съдържаща пет отворени въпроса и 

свободни отговори. 

 

3. Преценка за научните качества на дисертационния труд 

В увода на дисертацията са определени обекта и предмета на изследването, 

неговата цел и използваната методология. Докторантът М. Бодаков е посочил и 

съответно обосновал самоналожените ограничения в обхвата на изследването, 

актуалността и своя личен интерес към темата. 

Без да се спирам най-подробно върху всяка глава от труда, искам да подчертая 

продуктивността на изследователските подходи на Марин Бодаков. Той още в началото 

– теоретичната част на дисертацията – търси и проблематизира пресечните точки 

между литература и журналистика, очертава както сходствата, така и различията между 

тях и по този начин ясно разграничава книгата „новина” и литературната „новина” от 

медийната новина с всички произтичащи от това последици, както и инфотейнмънта на 

оперативната журналистика от литературната репрезентация. Тук се налага дълбокото 

познаване на медийната и литературоведската теория и практика от страна на 

дисертанта. 

Подкрепям също и историческия контекст, в който проблемът за критическата 

авторефлексия е разположен в първа глава на дисертацията. Привличането на богат 

критически материал от следосвобожденските и по-късните дискусии в областта на 

литературната критика, започвайки още от времето на патриарха на модерното 

литературознание д-р Кръстев и продължавайки с по-късните Владимир Василев, Иван 
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Радославов, Александър Балабанов, Димо Кьорчев, Йордан Бадев, Иван Мешеков и др. 

поставя проблема за приемствеността и доказва, че в постмодерното и посттоталитарно 

общество и култура не само „няма нищо ново под слънцето”, но и че има какво да 

открием, научим и приложим от опита на нашите предшественици по отношение и на 

„тенденциозността” в литературата (с нейния „групово-гилдиен” характер), и от 

обвързавено й с националния въпрос, („родното” и „космополитното”), с политиката и 

идеологията, социологията, рекламата, но също така и в нейната пряка връзка с 

естетиката, познанието, насладата от вживяването в художествения текст. Направо 

сентенциално звучи фразата на дисертанта, че дебатите около ролята и значението на 

литературната критика са дотолкова сходни в миналото и настоящето, „че понякога 

бихме могли да оставим старите критици да коментират новите автори”. 

Отговорно, обективно, без каквато и да било ирония или пренебрежение в труда 

е погледнато и на т.нар. тоталитарен период, при който – доказва Бодаков – също е 

проблематизирана връзката литература и медии, но на друго равнище; литературните и 

специализираните издания за култура, с изключение може би на академичните, играят 

донякъде ролята на масови медии, а самата литература – по-малко родната, повече 

преводната, замества масовата култура и масовата комуникация, каквато я познаваме в 

днешния й вид, тъй като масовата култура/литература просто отсъства от публичността 

по идеологически причини. Тук Бодаков не е разгледал всички полемики около  

социалистическия реализъм и неговото приложение – пък и не би могъл, – но се е спрял 

на някои знакови дискусии между също така знакови фигури в българското 

литературознание, каквато например е тази около „Диви разкази” на Николай Хайтов 

между Тончо Жечев и Никола Георгиев. И това се оказва напълно достатъчно, за да се 

очертаят основните опониращи си сили (в случая обаче те не са антагонисти в прекия 

смисъл на думата). Аз бих препоръчал на М. Бодаков да обърне внимание на още една 

полемика – от 80-те години – около „Митът за Одисей” на самия Тончо Жечев и група 

правоверни соцреалистични теоретико-практици в литературата. 

В третата – същностна за изследването – глава на труда, озаглавена „Литература, 

критика и печатни медии през 90-те години на ХХ в.  Картография на критическите 

авторефлексии”, Марин Бодаков прониква в медийните ефекти от деавтономизацията 

на литературното поле в посттоталитарния период, когато изначалната 

нормативистична „подреденост” на публичността е разрушена. В първите години на 

прехода, който по думите на проф. Ивайло Знеполски до голяма степен е медиен, 

започва и тоталният разрив, разноезичието между субектите и носителите на 



6 

 

литературността – пишещите литература и пищещите за литература. Това, което 

Бодаков сполучливо дефинира като „липса на трайни и последователни медийни 

политики при представяне на съвременната българска литература” се обуславя от 

„фрагментираното българско литературно поле” и един от важните приноси на 

изследователя е, че включва „в общ разговор привидно несводими в обща перспектива 

емблематични гласове от оперативната българска литературна критика през 90-те 

години на ХХ век”. Тук са привлечени множество текстове, разножанрови и 

методологично разнообразни, от които се сглобява пъзелът, или като Бодаков го 

определя „картографията на критическите авторефлексии” на 90-те години на ХХ век. 

Показателни са сполучливо премислените подзаглавия като „Постмодернисткото 

обяснение на ситуацията”, „Глобализационно обяснение”, „Литературността” на печата 

срещу литературната критика”, „Отказът от критическо поприще – заклинанието 

Българската литература не съществува” (...), „Литературната критика между 

самокритиката и критиката на медиите” и т.н. Проучените, цитирани и коментирани от 

Марин Бодаков публикации респектират и количествено, и като авторитетност – 

Ивайло Знеполски, Богдан Богданов, Никола Георгиев, Александър Кьосев, Светлозар 

Игов, Владимир Трендафилов, Димитър Камбуров, Бойко Пенчев, Ани Илков, Амелия 

Личева, Орлин Спасов, Георги Годподинов, Милена Кирова, Клео Протохристова 

(изброяването е непълно).  

Оценявам колко трудно е на основата на такова вавилонско смешение от 

позиции, тези и хипотези да се постигне що-годе обединителна рамка и да се направи 

крайно обобщение. Но такова едва ли е необходимо и по-скоро би било нагласено, 

отколкото универсално валидно. Затова подкрепям заключението на дисертацията, 

което систематизира и „сумира” резултатите от проучването, разполагайки в широк 

социокултурен контекст литературнокритическата проблематика и дебатите, свързани с 

нея в медиите през 90-те години. Марин Бодаков наистина доказва чрез своя труд, че 

медиите оказват нарастващо влияние върху авторефлексията на литературната критика, 

както и че самата критика се стреми да обяснява/оправдава своето кризисно състояние 

с външни, извънлитературни фактори. 

 

4. Препоръки 

Всъщност препоръката е само една и съвсем не е критична.  

Бих искал този труд да бъде отпечатан във вид на книга – монография, която да 

бъде допълнена и освободена от самоограниченията (включително и времеви, и по 
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отношение на обема и „реквизиттите” на един дисертационен труд) и която би имала 

дълбоко приносен характер за процеса на осмислянето на случилото и случващото се в 

родното социокултурно/социолитературно пространство в исторически и съвременен 

план.          

 

5. Заключение 

В заключение с пълна убеденост и неприкрита радост давам своята най-висока 

оценка на дисертационния труд „Политики на представяне на българската литература в 

печатните медии през 90-те години на ХХ век. Проблеми на критическата 

авторефлексия”.  

Гласувам „за” и предлагам на уважаемото Научно жури да направи същото и да 

присъди научната степен „доктор” на гл. ас. Марин Христов Бодаков. 

       

София, 15 септември 2014 г.                                                                

 

РЕЦЕНЗЕНТ: 

            Проф. д-р А. Бенбасат 

      


