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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

 

Важна ли е литературата за медиите? Като че ли не особено. Съобщението за 

новоизлязла книга не отговаря на критериите на медията за новина – то не е 

репрезентативно, доколкото все още засяга само шепата хора, въвлечени в неговото 

създаване. По същата причина не е негативно – дори да е изпълнена с най-опасната 

идеология, в момента на своето излизане книгата е непрочетена, незабележима за 

широката публика като противопехотна мина. Не може да се каже и че е елитарно – не 

и според представата за икономически и политически елити, налагана от медията като 

цяло. Месец след излизането на книгата то вече не е и актуално. Ако проследим 

останалите собствено медийни критерии за новина, ще установим, че текущата 

литература като че ли логично не е особено представена в медийното пространство, 

освен по различни паралитературни причини. 

Защо тогава настоящото изследване приема като важна за самата журналистика 

тема като представянето на съвременната българска литература в печатните медии от 

деветдесетте години на миналото столетие? Не само като почит към историческите 

заслуги на литературата, в чиято люлка на практика се е родила печатната преса - 

особено във възрожденска България. Нито само заради роднинската й близост, по 

силата на която пресата и литературата споделят печатното слово като общо изразно 

средство, както и прилежащите колебания относно неговата способност да казва 

неистини/ фикции и да променя картината на света, да ни променя и да разширява 

собствените ни интелектуални и емоционални граници. В съвременния свят медията 

наистина притежава решителна власт върху литературата – властта благородно да й 
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отпуска от своята видимост или, напротив, да лишава от нея определени книги или 

книгите изобщо. Какво пречи на медията да злоупотреби с тази власт? 

 

Разработеност на темата 

Както ще видим в хода на изложението, темата за представянето на българската 

литература в медиите на 90-те години на ХХ в. е от изключителна важност за самата 

литература – и за литературната критика. Литературната комуникация в контекста на 

медийната комуникация е важна до такава степен, че множество изследвания на бивши 

и настоящи литературоведи проучват т.нар. „нова публичност” и основно състоянието 

на българската преса от този период, включително и с оглед на мястото на литературата 

и хуманитаристиката в него. Техните (не особено радостни за литературознанието) 

изводи са широкодостъпни, включително в голяма част от литературата, върху която 

стъпва настоящето изследване
1
. Като цяло те гласят, че литературата се е оказала далеч 

по-маловажна за (популярните) медии на прехода към демокрация и пазарно общество, 

отколкото са предполагали в неговото начало. Въпросното усещане за криза е 

потвърдено и в множество други книги, семинари и статии, в които литературната 

критика (понякога кросдисциплинарно преминаваща през други клонове на 

хуманитаристиката) авторефлексивно се занимава с описание на актуалното си 

състояние и, макар и по-рядко, с актуалното състояние на литературното поле откъм 

неговата медийна видимост. Такива са преди всичко изследванията на Александър 

Кьосев и Владимир Трендафилов, към които неведнъж се обръщаме. Защо тогава 

приемаме, че темата се нуждае от допълнително изследване? 

                                                           

1
 Вж. напр. Критика и хуманизъм, №19 (извънреден), 2005. Състав. Благовест Златанов и Алберт 

Бенбасат. Тема на броя: Културна периодика. Актуално състояние. 158 с. 



 

 

6 АВТОРЕФЕРАТ. Марин Бодаков 

 

Актуалност на темата 

Темата за стратегиите за критическо поведение или за критическа авторефлексия 

несъмнено е актуална, тъй като тези стратегии все още са отворени като опции пред 

българската критика. Вярваме, че тяхното осмисляне би било полезно и за самите 

медии, доколкото техният избор да дадат или да не дадат трибуна на дадени 

критически езици, да представят или да не представят определен тип литература, да 

изключват или да не изключват друг тип произведения и интерпретации от своя 

кръгозор в крайна сметка влияе радикално на облика на самата медия в очите на 

нейните читатели. В разглеждания период – 90-те години на ХХ в., това е особено 

видно при специализираните литературни и културни медии, чиято тематика беше 

силно оцветена от политиката им спрямо съвременната българска литература и 

съвременното българско литературознание.  

 

Личен интерес 

Като литературен редактор на в. „Култура” - печатна медия, специализирана в 

представянето на актуалната българска култура, имам пряк интерес да изследвам кои 

стратегии при представянето на съвременната българоезична литература са по-

жизнеспособни и оказват по-добро дългосрочно въздействие върху развитието и 

изобщо автономизацията на литературното поле. Смятам, че изводите от настоящето 

изследване ще ми дадат възможността да правя по-добър избор на текстовете, 

представени ми за публикуване във в.„Култура”. В същото време като автор на няколко 

поетични книги аз съм заинтересован да изследвам пътищата, по които читателят 

научава за българската литература през медиите, какви са сблъсъците между актуална 
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литература и литературна история, каква е ролята на критиката при опосредяването на 

неподлежащите на буквален прочит типове литература, какъвто е поезията, като 

продължа да осмислям факта доколко медийната невидимост на поезията й осигурява 

свобода за жанрови и езикови експерименти. Вълнува ме и ефектът от критическото 

присъствие/отсъствие в медиите върху издателските политики на микроравнище, 

защото споделям изложените от американската писателка Синтия Озик разбирания, че 

малките издателства и малките списания не само са „елитарно движение, отстояващо 

ценностите на високото изкуство и съпротивляващо се на големите тиражни издания”, 

но и те „подгряват и подхранват тъкмо формите, които „културната ситуация” по 

принцип тласка встрани: есето, разказа, стихотворението”
2
. 

 

Обект и предмет на изследването 

Обект на настоящето изследване са политиките на представяне на 

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

Постепенно в хода на проучванията като негов предмет се очерта преди всичко 

авторефлексията на съвременните литературни критици в България, според които 

(оперативната) литературна критика по страниците на периодиката вече не съществува
3
 

- генерализирано твърдение, което неведнъж ще прочетем. Дали твърдението за 

                                                           

2
 ОЗИК, Синтия. Метафора и памет. София, Стигмати, 2010, с. 163-170. 

3
 Вж. обобщените от Александър Кьосев твърдения на български литературни критици, според които 

налице е „...маргинализиране на литературната критика” (Пламен Антов); “ролята на критиката остана... 
незаета”, “критиката изчезна...” (Йордан Ефтимов); “бутафорни литературно-критически постройки”, 
“интерпретаторът търси собствената си легитимация” (Борис Минков); „няма я критиката” (Димитър 
Танев); „...отиде си обаче критиката” (Владимир Трендафилов); “ставаше ясно, че така наречената 
“оперативна критика” е обречена”, “унищожаване на “нормалната” критика”, “тежко объркване на 
йерархиите” (Георги Цанков) – цит .по КЬОСЕВ, Александър. С помощта на чук. Към критика на 
гилдийната идеология.// Електронно издателство LiterNet, 03.11.2004 - Култура и критика. Ч. IV: 
Идеологията - начин на употреба. Състав.  Албена Вачева, Йордан Ефтимов, Георги Чобанов. Варна: 
LiterNet, 2004-2006.  Available  from: http://liternet.bg/publish4/akiossev/chuk.htm 
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изчезването на литературната критика у нас е меродавно? Дали се сблъскваме с 

уникално явление – или българската литературна критика, особено при пазарни 

обстоятелства, възприема себе си като преживяваща перманентна криза на 

експертността си и, съответно, на публичния си престиж? Дали полагането на 

литературната критика в нейния медиен контекст би могло да предостави отговор на 

тези въпроси? И, изобщо, допустимо ли е да се твърди, че медийната революция 

разруши литературната публичност, която иначе има непренебрежими приноси за 

утвърждаването на демократичните структури и отношения у нас след 1989 г.? 

 

Цел, задачи и методология на изследването 

Хипотезата, за която настоящето изследване се стреми да търси доказателства 

гласи, че българската литературна критика след Освобождението преживява 

хронична и по същество конститутивна за литературното развитие криза на 

идентичността – криза, която се разраства с осезаемо увеличения след 1989 г. 

медиен натиск върху нея и която измества фокуса на литературната критика от 

иманентния й обект – литературата, към самата нея и най-вече към собствените й 

отношения с медиите, които тя обвинява за влошеното си състояние. Смятаме, че 

тази хипотеза е относително плътно потвърдена от анализа на критическата 

авторефлексия, осъществен най-вече в трета глава. 

Целта на настоящото изследване е да даде отговор на въпроса дали понятия като 

постмодернизъм и глобализация имат по-добра обяснителна мощ спрямо 

обстановката в българското културно пространство към 90-те години на ХХ век, или 

основните теми на критическите дебати в медиите се повтарят през годините с 

относително припокриване на интерпретативните и авторефлексивните позиции. 
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За да се опитаме да им отговорим на поставените по-горе въпроси, на първо 

място уедряваме плана на обзора на разглеждания 10-годишен период, поставяйки го в 

контекста на историческото развитие на българската литературна критика и нейното 

присъствие в медиите. Тази историзация има за задача да провери верността на тезата, 

че 90-те години на ХХ век са до такава степен нови за българската култура, колкото 

предполагат интерпретативните стратегии от началото на десетилетието (каквато беше 

първоначалната ни изследователска интуиция).  

Подходът на историзацията е адекватен на втората изследователска задача: да 

провери някои от популярните метафори (достигнали понякога статута на митологеми), 

управляващи интерпретациите на ставащото през 90-те, сред които са представата за 

монолитност на миналото, прогресистките теории за смяната на периодите в историята 

на идеите, както и прастарите представи за валидизиращ ни „център” на света, който 

установява или не собствената ни ценност. 

Историческият подход, който избрахме като основен методологичен 

инструмент, ни позволява да изпълним следващата задача: да потърсим връзката 

между развитието на литературната критика през разглеждания период и други 

обществени и икономически фактори – не непременно и единствено като обуславящ 

контекст, а като среда, която на свой ред се влияе немалко от поведението на 

критиката, в т.ч. на литературната критика. По тази причина разглеждаме например как 

се отразяват критическите стратегии (или, по-късно, коментираното „изчезване” на 

критиката) върху издателските политики – и, съответно, върху практиките на 

съвременната българска литература след 1989 г.  

Изследвайки поведението на литературната критика в медиите и имплицитните 

му авторефлексии (периодично експлицирани и дори преекспонирани от критиката), 



 

 

10 АВТОРЕФЕРАТ. Марин Бодаков 

изследването продължава със задачата да провери доколко тезата за свободата на 

интерпретацията означава безпоследственост на интерпретацията и дори 

хиперинтерпретация – и доколко самият критик може да контролира ефекта от 

предложените от него рационализиращи представи за света.  

Последната задача, която решава настоящото изследване, е да дефинира 

трансформациите (кросреференциите) при критическите стратегии в контекста на 

интернет и новите медии (медийната делегитимация на специализираните литературни 

издания, преориентирането на литературната критика към медийна критика и т.н.)  

 

Ограничения в обхвата на изследването 

Извън обсега на изследването остава влиянието на самата литература върху 

популярните представи за действителността, както и развитието на тези представи в 

отсъствието на съвременна българоезична литература, на професионално занимаване с 

преработването на потока от случващи се събития от въображението. Ако приемем за 

даденост, че осмислянето на безкрайното множество индивидуални случки винаги се 

осъществява чрез изграждането на сюжетоподобни или метафорични връзки, то в хода 

на разглежданото десетилетие имахме възможност да наблюдаваме как се отрази 

отсъствието на литературата като поле, интересуващо се предимно от тяхното качество. 

Как и доколко обаче медиите са зависими от културното въображение на своите 

читатели и от ролята на литературата за рафинирането на това въображение, ще остане 

извън рамките на настоящия анализ. 

В изследването няма да бъдат включени статистическите данни по 

представянето на българската литература в печатните медии през посочения период – 

какви издания съществуват, колко от тях отразяват на своите страници литературата 
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изобщо, текущата литература в частност и, в още по-стеснен план – новоизлязлата 

съвременна българска литература и критиката за нея. Причината да не навлизаме в тази 

насока е именно редица изследвания на медиите по проект „Нова публичност”, 

благодарение на които този тип информация е широкодостъпна и ние нямаме 

основание да се съмняваме в нейната достоверност. Няма да предложим и анализ на 

конкретни рецензентски и колумнистки практики преди всичко поради невъзможността 

им те да бъдат коректно разглеждани извън конкретния брой и конкретната страница на 

съответното издание, извън еволюцията на неговите жанрови баланси и дори 

визуалност. Онова, което можем да предложим, е съпоставката между различните 

актуални интерпретации на запечатаната „моментна снимка” на българските печатни 

медии, другите наблюдения върху динамичната среда на критиката през 90-те, и 

последвалите развития в тази област, които могат да потвърдят или оспорят тяхната 

правдоподобност. Тъй като критическото поле не съществува извън света на 

медийната, академична и пр. конюнктура и не всички позиции в него имат еднаква 

чуваемост, а и авторът на това изследване е участник в немалко от описваните процеси, 

надяваме се тяхното съполагане в един ретроспективен анализ да даде възможност за 

по-равнопоставена оценка от гледна точка на вътрешната им логика, на реторическите 

им похвати, на техните „слепи петна” и криещите се в тях контрааргументи. Това 

начинание вероятно би имало незначителна ценност, ако имаше за цел единствено да 

играе ролята на съдник в един отдавна приключил спор. Тъй като обаче участниците в 

този дебат бяха в същото време и участници в описваните от него явления, всяка от 

интерпретациите беше в същото време и стратегия, ясно следвана стратегия за 

критическо поведение. 
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Понятиен апарат  

Тъй като подходът на изследването е исторически, и то отнасящ се предимно 

към историята на идеите, използваните понятия ще бъдат разглеждани успоредно с 

тяхното въвеждане, за да бъде ясен контекстът, който налага тяхната употреба. Такъв е 

случаят, например, с понятието „хибридни медии”, въведено в изследванията на 

медиите от средата на разглежданото десетилетие, както и с някои разколебавания в на 

пръв поглед самоочевидни понятия като „вестник” и „списание”, които метафоризират 

тяхното значение най-често до семинар. 

В същото време изследването препотвърждава разделението между 

„литературна теория”, „литературна история” и „литературна критика”, която в някои 

от разглежданите текстове се разглежда като синоним на „литературознание”, а в други 

се отнася само до публикациите в медиите.  

Именно за да се избегне това двусмислие, сме използвали понятието 

„оперативна критика” – метатекст върху актуална книга, публикуван в печатна медия.  

Понятието „голям наратив/разказ” използваме в смисъла, който му придава Жан-

Франсоа Лиотар в „Постмодерната ситуация”, а именно: сюжетоподобна 

интерпретация на събития от голям мащаб или с голям времеви обхват. Когато подобен 

сюжет е сведен до една водеща метафора (като „колелото на историята”), използваме 

термина „митологема”.  

Под „близко четене” се разбира внимателното изследване на текста сам по себе 

си, за разлика от наместването му спрямо някаква предварително съществуваща 

литературна концепция или контекст. В по-тясното си значение терминът означава 

подробно четене на сравнително къс пасаж от текста с разнищване на възможните му 
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смисли, но ние смятаме, че това значение е сравнително непредставително за 

практиките през разглеждания период.  

Под „критическа авторефлексия“, значително повлияни от Ханс-Георг Гадамер в 

„Авторитет и критическа свобода”
4
, разбираме преди всичко способността на 

литературната критика да вижда собствените си граници и да си задава въпроси за 

собственото си състояние, да проблематизира съществуването си, да го историзира и 

теоретизира. Критическата авторефлексия е родствено понятие на самокритиката, но за 

разлика от него самокритиката, задавайки въпроси относно самата себе си, признава и 

собственото си незнание, потребността си за признаване на друг като по-висш 

авторитет. 

 

                                                           

4
 ГАДАМЕР, Ханс-Георг. Загадката на здравето. София: НБУ, 2014, .175-185. 
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СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

ПРЕДГОВОР  

1. МЕДИЯТА И ЛИТЕРАТУРНАТА КРИТИКА: ВЪЗМОЖНИ СЕЧЕНИЯ 

1.1. Към диалог между медийни и литературни дефиниции 

1.1.1. Дефиниции за новина 

1.1.2. Отвъд новината: интерпретативната функция на медията. Социалната 

критика като същностен компонент на медиите 

1.1.2.1. Социалната критика според Майкъл Уолзър. Имперският съдия и 

местният съдия като два модела на критическа позиция 

1.1.3. Отвъд интерпретацията: развлекателната функция на медията. 

Хибридизация на забавлението 

1.1.3.1. Рекламата в медията 

1.2. Литературата в медиите – възможни сечения 

1.2.1. Литературата в контекста на новината. Защо литературата не е новина? 

Вместване в критериите за новина чрез стесняване на аудиторията: 

специализираните медии 

1.2.2. Литературата в контекста на интерпретацията. Литературната критика като 

социална критика 

1.2.3. Литературата в контекста на развлечението. Импресионистична критика. 

Представяне на книги извън жанра на професионалната литературна критика. 

Скрита реклама 

1.3. Първо обобщение 

2. ОБРАТИ В ПРЕДСТАВИТЕ ЗА БЪЛГАРСКАТА КРИТИКА ДО 1989 Г.: НОРМА, 

КРИТЕРИЙ, ОЦЕНКА 

2.1. Търсене на единен критерий за обективна оценка на литературната творба 

2.1.1. Национален критерий. Осмоза на литературата и печата с националната 

кауза през Възраждането 
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2.1.1.2. Националният критерий за литературна ценност в контекста на 

медийните критерии за новина 

2.1.2. Актуалната западноевропейска литература като норма за догонване. 

Казусът д-р Кръстев  

2.2. Срещу нормативността и абсолютизма на литературната критика 

2.3. "Общественически" критерий. Критикът като посредник между литературата и 

обществото 

2.3.1. Класово тълкувание на "общественическия" критерий след 1944 г. 

Тоталитарната норма. Критиката като инструмент за контрол върху 

литературата 

2.3.2. Литературната критика след сталинизма. Позициите на Тончо Жечев, 

Огнян Сапарев, Никола Георгиев 

2.3.3. Иван Богданов и позицията на местния съдия. Критическите практики през 

80-те г. на ХХ век 

3. ЛИТЕРАТУРА, КРИТИКА И ПЕЧАТНИ МЕДИИ ПРЕЗ 90-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ В. 

КАРТОГРАФИЯ НА КРИТИЧЕСКИТЕ АВТОРЕФЛЕКСИИ 

3.1. Радикалният политически обрат: литературно-критически и медийни импликации 

3.1.1. Постмодернисткото обяснение на ситуацията  

3.1.2. Глобализационното обяснение 

3.1.3. Кризата на демократичните устои като обяснение 

3.1.4. Визуалната революция като обяснение за състоянието на словесността 

3.1.5. Медийната революция в литературен контекст - първи приближения  

3.1.6. Кризата на читателските практики като обяснение 

3.2. Медийни трансформации на литературната публичност. Симптоми на литературна 

деавтономизация: ефекти върху литературната критика 

3.2.1. Печатните медии след 1989 г.: между презентация, репрезентация и 

литература. Гледната точка на Орлин Спасов 

3.3. Кризата на литературата и литературната критика в литературното поле 

3.3.1. Кризата през призмата на езиковите практики на литературната критика 

3.3.3. Кризата през призмата на книгоиздателския и книгоразпространителски 

натиск върху литературната критика 
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3.3.4. Депрофесионализация и упадък на литературната критика. Възход на 

скритата реклама 

3.3.5. "Литературността" на печата срещу литературната критика - второ 

приближение  

3.3.4. Загубата на кросреференциалност между литературната критика в печата - 

към поляризиране и разпад на единното литературното поле 

3.3.5. Проблеми на литературната критика отвъд актуалните полюси в 

литературното поле 

3.3.6. Отказът от критическо поприще - заклинанието "Българската литература 

не съществува". Отговорът на литературата 

3.4. Предизвикателства към съвременната литература в отсъствието на оперативна 

литературна критика. Противоречия и уточнения 

3.4.1. Литературната критика между самокритиката и критиката на медиите 

3.4.2. Медийна делегитимация на специализираните литературни издания 

3.4.3. Литературната критика като медийна критика 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщения. Изводи. Прогнози  

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Резюме на приносите в дисертационния труд 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Изследването е структурирано по класическия алгоритъм: предговор, три глави, 

заключение и едно приложение. 

 

Първата – теоретична - глава е посветена на пресечните точки между медията 

и литературната критика, като се стреми да осъществи диалог между дефиниции, 

принадлежащи на медийната теория, и дефиниции, принадлежащи на литературната 

теория. Тази глава изследва въпроса доколко литературата изобщо може да бъде 

подчинена на било информационната, било интерпретативната, било развлекателната 

функция на печатните медии, доколко и по какви критерии печатната медия ще 

разпознае в литературата новината, която да трябва да бъде „преведена” на езика на 

аудиторията от литературната критика. Благодарение на теориите на социалния 

философ Майкъл Уолзър е направена конкретна връзка между социалната критика, 

интерпретативната журналистика и литературната критика в иначе често безплодното 

търсене на техните общи места. Според него има две основни форми на критическа 

позиция – позицията на имперския съдия, който прилага нормите на универсалния 

център, и позицията на местния съдия, който прилага нормите, извлечени от местните 

практики, които установят различна дистанция към критикувания обект. Тук 

изложението заявява стремежа си да разглежда в кои случаи литературната критика се 

поема функциите на социална критика и обратното. Присъствието на рекламата в 

печатните медии обаче ни кара да споделим подозрението, че днес именно в нейните 

размиващи се очертания имаме по-големи шансове да намерим скрита „литературната” 
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„критика” – нараства броят на литературнокритическите рецензии в медиите, които 

всъщност представляват обработени прессъобщения на издателствата, част от 

рекламната стратегия за публичното и най-вече пазарно утвърждаване на една или 

друга книга. На обичайно дескриптивните дефиниции при журналистиката тук 

предлагаме като контрапункт предимно прескриптивните дефиниции за литературна 

критика, за да предложим разбирането, че „литературната новина” има висока 

информационна стойност за специализираните литературни издания. Полагането на 

литературната критика преди всичко в контекста на медийната интерпретация и 

медийното развлечение също демонстрира нейната неособена уместност там според 

задачите, които тя сама си възлага – и това води до натрапчивото усещане за криза на 

литературната критика според самите литературни критици Криза, която ще се 

осмелим да назовем перманентна. Същата тази криза произвежда авторефлексивни 

твърдения у литературните критици, които обаче симптоматично често нямат памет и 

съзнание за това, че приблизително същите твърдения за упадък и крах на 

литературната критика вече неведнъж са били произнасяни у нас.  

Втората глава си поставя амбициозната задача да конструира обща картина на 

историята на българската литературна критика до 1989 г., да споява в общ хоризонт 

гледни точки от един всъщност несъществуващ - и историзиращ, и теоретизиращ – 

дебат върху българската литературна критика, привличайки както авторефлексията на 

критици, поставени в центъра на българската литературно-критическа традиция, така и 

авторефлексията на критици, които са поставени предимно по идеологически причини 

в културната маргиналия и възпроизводството на техните тези е по-рядко срещано, 

сравнено със съзнателното или несъзнателно възпроизводство днес на авторитети, 

принадлежащи към медийно и образователно видимата част на литературния канон в 

България. Предпочетени за анализ са манифестни и програмни текстове, чиято висока и 
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амбициозна степен на обобщителност далеч надраства медийната платформа, в която те 

са публикувани, затова анализът не се занимава с конкретните издания и конкретните 

критически задачи, които те решават, което е предмет на възможен бъдещ текст. По 

същия начин тук не персоната на критика, а неговите манифести (и произхождащите от 

тях „слепи петна) стават важни за анализ. Всъщност невъзможността да се установи 

единен критерий, по който оперативната литературна критика превръща актуалната 

литература в предмет на медийна репрезентация, ни води до обстойното разглеждане 

на три натрапващи се от критическата авторефлексия критерия, които често взаимно се 

противопоставят един на друг – национален, социален и естетически критерий. 

Демонстрирана е връзката между националния критерий за превръщането на 

литературата в медиен факт и неговата пряка връзка с представата за литература, която 

училището формира у читателите. Демонстрирана е и обратната представа за 

литература у нас – литературата, която постоянно догонва постиженията на 

универсалния европейски център, сравнявайки се с него. Всичко това е в пряка връзка с 

нормативността на критиката, предмет на интензивни дискусии по време на цялата 

история на българската литературна критика, и, респективно, с разнообразните форми 

на съпротива срещу попълзновенията на нормативизма, течащи – реално или илюзорно 

- от академията към през специализираната периодика към масовите медии. Главата се 

опитва да обобщи пулсацията на българската литература между опити за 

автономизация и опити за придобиване на обществена значимост именно чрез 

деавтономизация на литературното поле и отварянето му към политиката и медиите. 

Показана е както хипертрофията на общественическия критерий по време на 

сталинизма у нас, така и неговата атрофия след този период – в годините на късния 

държавен социализъм. Втората глава поставя акцент върху една, според нас, 

незаслужено пренебрегвана книга, която продължава да стои екстравагантно и по 
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особен надреден начин в дебатите за българската литературна критика – „Същност и 

значение на литературната критика” от Иван Богданов, придавайки европейска 

перспектива на критическата авторефлексия у нас със своята спокойна, класическа 

монументалност. Разгледани са всестранно стратегиите, чрез които Богданов иска да 

осигури автономия на литературната критика както в политически, така и в медиен 

контекст, колкото и да е трудно и противоречиво самото определение на това какво е 

литературна критика. Всъщност тази глава от дисертационния труд създава 

предпоставките за доказване на авторовата теза, че периодът след 1989 г. далеч не е 

уникален, че политизацията на обществото по време на прехода ще политизира силно 

интерпретацията и оценката на литературата, при която критиците като нейни 

посредници по пътя към аудиторията постепенно ще стават излишни и литературната 

критика ще се вглежда много повече в себе си, а литературата ще започне да обвинява 

за своя уязвен статут именно своя най-близък съсед – медиите, с които споделя един и 

същ комуникационен канал. 

Третата глава на дисертационния труд се стреми да уточни мястото на 

литературната критика в печатните медии спрямо мащабните промени, настъпили в 

България след 1989 г. Основното предизвикателство в историзирането на този период е 

доколко големите промени в статута на литературата и литературната критика могат да 

бъдат обяснени единствено чрез външни за тях фактори – фактори като смяната на 

тоталитарния с демократичен политически режим, като утвърждаването на 

постмодерната идеология на българска почва, като глобализацията, приемана у нас 

като лелеяно размиване между нормативен център и нас самите като назадничава 

периферия, като ефект от кризата на едва-що установения демократичен модел у нас; 

като ефект от прекосяващата граници и унифицираща визуална революция; като ефект 

от кризата на четенето изобщо, като ефект от възхода на „новите” медии. Всички тези 
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обяснения обаче описват, интерпретират и оценяват частично състоянието на 

литературата и литературната критика. Постиженията на медийната теория ще дадат 

още по-плътно обяснение на промените в литературата. Предизвикателството пред 

литературата след 1989 г. е, че самата публичност се е „олитературила”, като процесът 

засяга най-вече медийната публичност. Тук обаче ще установим, че въпросното 

олитературяване всъщност води до деавтономизация на литературата и изобщо не 

спомага утвърждаването на нейния обществен престиж, който – без поддръжката на 

държавата - започна осезаемо да спада и първа негова жертва се оказва именно 

литературната критика в медиите, виждани като посредник между литературата и 

обществото, между писателя и читателя. Литературата първоначално е разцепена на 

две, по същество силно политизирани литератури, отляво и отдясно, със собствените си 

специализирани медии и със собствената си литературна критика, които постепенно се 

раздалечават помежду си и преустановяват комуникация. Парадоксално, постмодерната 

гледна точка „всичко е критика” се припокрива с консервативната гледна точка „вече 

няма критика”. Държавата е деполитизирала литературата, но литературата ще се 

политизира сама, изгубвайки автономия и единство, за да запази обаче своята медийна 

видимост такава, на каквато се е радвала през 45-те години държавен социализъм. 

Същевременно масовите медии ще фикционализират своето съдържание, блокирайки 

политиките си на представяне на реалността, в т.ч. и на литературна ситуация. Тук 

изложението се занимава както с транформациите в езиковите практики на 

литературната критиката под натиска и на академичния внос на норми, и на медийното 

търсене на публика, така и с руинирането на литературната критика под натиска на 

книгоиздателите, книгоразпространението и свиването на медийния пазар в областта на 

специализираната културна периодика. Разграничени са стратегиите, по които 

литературните издания и масовите издания избират и изобщо представят новите книги, 
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както и това какви медийни пространства депрофесионализацията на критиката отваря 

за вгнездване на издателски PR и скрита реклама. Акцент в тази глава е поставен върху 

загубата на кросреференциалност между медиите и разрушаването на единното 

литературно поле на националната литература, която за част участниците в него вече е 

повече литература, отколкото национална, а за другите – повече национална, отколкото 

литература. Проблемът, който поставяме тук, интерпретирайки спецификите на 

критическата авторефлексия, е не умножаването на критическите норми, а липсата на 

комуникация между тях, която води до залиняване и упадък на критиката и 

превращението й в други жанрови форми. Така отказът от критическото поприще на 

редица литературни критици всъщност бива обяснен с тях с конструкцията 

„Българската литература не съществува” – следствието от тяхното бездействие е 

представено като причина. В третата глава биват представени и различни ефекти върху 

съвременната българската литература, предизвикани от изчезването на литературната 

критика в масовите печатни медии. Показано е как литературната критика започва да 

проявява нарастваща чувствителност спрямо медиите, като ги дефинира като причина 

за своя упадък, без в повечето случаи да осмисли предизвикателствата пред своята 

собствена специфика. 

Ще се ограничим с два основни извода, свързани с наблюдаваните политики на 

представянето на българската литература в печатните медии през 90-те години на ХХ 

в.: 1.) националното литературното поле се разпада при отсъствието на оперативна 

критика в медиите, независимо от това какъв тип точно е тя; 2.) жанрът на обзора и 

сравнителния анализ, каквито вече липсват в българската литературна периодика, като 

цяло могат да бъдат по-полезни във възстановяването на единното българско 

литературно поле от жанра на рецензията, посветена на една-единствена нова книга. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Какво ни кара да делим културната история на ХХ век на десетилетия? Какво, 

освен обичаят, ни кара да смятаме „60-те”, „80-те” или „90-те” за по-монолитни в 

културно отношение от, да кажем, периода от 1975-а до 1985-а година? По отношение 

на 90-те отговорът изглежда прост: драматичната, рязка политическа промяна от 

ноември 1989-а година, в самото навечерие на новото десетилетие. 

Макрополитическата рамка на света е неузнаваема. Икономическата картина на 

Източна Европа се променя драстично. Политическата възбрана върху определени 

типове мислене и писане в Източна Европа отпада. Става възможно да се водят дебати, 

без някоя от страните да се страхува от последиците от публичното отстояване на 

своите позиции. Медиите се раздържавяват, възникват нови, които се конкурират на 

пазарен принцип. Телевизиите се множат, после се появява и интернет. И така нататък.  

Можем ли да виним онези анализатори, които очакват от новото десетилетие да 

бъде подвластно на нови, непознати дотогава правила за производство и формиране на 

смисъла? Имаме ли право да иронизираме техния ентусиазъм „в утрото на нова ера, с 

факела на нова вера”? Надали, доколкото настоящият анализ не е плод на някаква 

привилегирована, неповлияна от историческите обстоятелства гледна точка, а също 

като тях е продукт на едно прогресистко възпитание, навикнало да мисли историята на 

идеите в твърде едър план – и като подлежаща на някакви неумолими закони. Ако 

настоящите ни съждения се оттласкват от очакването за предсказуемост и 

предопределеност в нейното развитие, то това се дължи най-вече на опровергаващата 

сила на самата история. Когато се опитваш да анализираш тенденции и периоди, да 

търсиш връзки и влияния, неизбежно се изкушаваш да предскажеш накъде ще се 
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развият описваните от теб явления в бъдеще – и тогава е много лесно да бъдеш 

опроверган (още повече, когато вярваш в свободата на интерпретацията). Със задна 

дата ни е лесно да видим, че 90-те години на ХХ в. не се оказаха нито толкова 

„постмодерни”, нито толкова „глобални”, колкото очаквахме (или ни се струваше). Че 

старите обществени нагласи като национализма се оказаха неподозирано жизнени (а би 

трябвало да го подозираме предвид конститутивното им място в българската 

следосвобожденска култура и предвид огромните усилия по тяхното съживяване 

непосредствено преди Възродителния процес). Че периодът на комунизма не изигра в 

общественото съзнание ролята на мрачен антипод на съвременността, на еднозначен 

тласък в противоположна посока, а остана амбивалентен и недоразбран между наивната 

носталгия и окрупняващото отрицание. 

Но най-вече ни е по-лесно да видим, че въпреки целия драматизъм на прехода 

между осемдесетте и деветдесетте имаше приемственост, както впрочем и между 

разглеждания период и други, пред-комунистически ситуации в представянето на 

българската литература в медиите. Повтарянето на сходни дебати в сблъсъка на 

критериите за новина на медията и на критиката – националната срещу европейската 

норма, нормативността изобщо срещу близкото четене и бавното конструиране на 

литературата като кохерентно цяло; липсата на негативна критика и опасенията за 

„рекламизиране” на критиката; питанията около напрежението между масовата и 

специализираната преса; липсата на качествен диалог в литературното поле; тези 

дебати се водят на практика през цялата история на присъствието на българската 

литературна критика в медиите. До такава степен, че понякога бихме могли да оставим 

старите критици да коментират новите автори. Не е уникална и непрекъснатата борба 

на литературната критика със и срещу политическото – доколкото идеологията и 

критиката се борят за власт над интерпретациите на реалността. 
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Вероятно сме преувеличили значимостта на критиката и нейните медийни изяви, 

приписвайки й отговорност за тенденции, спрямо които нейната роля е била далеч по-

незначителна. Ако това описание не отговаря на реалността, то със сигурност отговаря 

на амбициите на критиката от началото на десетилетието да задава нови парадигми на 

мислене, да разроява езиците, да отваря дебати, да модернизира мисленето и въобще да 

играе ако не ролята на хегемон, то поне тази на авангард на новите обществени 

нагласи. Точно заради тази амбиция една съществена част от критиците изоставиха по-

скромната задача да посредничат при представянето на новоизлезлите български книги 

и впрегнаха своя професионален език, за да обясняват света, включително и света на 

политическото. Убедеността в реалната значимост на литературознанието в 

политически план доведе и до чисто политическото разцепление в полето на критиката 

– разцепление, ескалирало във фрагментация, взаимно игнориране и пълна загуба на 

обща критическа територия – и на съграждащия кохерентния смисъл на съвременната 

българска литература дебат. Това разцепление беше пряко онагледено в разделението 

на специализираната преса, като в един момент различните издания сякаш се отнасяха 

за различни национални култури. И въпреки предвижданията на „демократичния” лагер 

през първата половина на 90-те по-широка представителност в масовата преса имаха 

тъкмо онези, които продължаваха да говорят на езика, който масовият читател 

познаваше – тоест на езика отпреди 1989 г. Останалите бяха възпрепятствани от 

двойното си битие на академични и оперативни критици, от желанието си „да оставят 

сложното сложно” и от едновременния внос на множество критически езици, които 

масовият читател не можеше, а и не искаше да овладее (опитът от комунизма би 

трябвало да ни покаже, че езикът подлежи на идеологизация и управление, но това 

рядко става бързо, необратимо и без насилие).  
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Този свой медиен неуспех критиката преживя като криза. И, разбира се, се зае да 

я интерпретира – отново с оглед на глобалните развития, а не на местните особености 

или на собствената си сгрешена преценка или стратегия.  

Повечето обяснения за провала на амбициите за обществена значимост отново 

прибягват до метафората за неумолимия ход на историята – критиката (и литературата) 

или е била изтласкана от възхода на новите медии (телевизията и през новото 

хилядолетие най-вече интернет) и съответно всяко нейно действие е било обречено от 

самото начало, или нейната роля през периода на комунизма е била хипетрофирала 

благодарение на политическия гръбнак на държавата и в пазарна ситуация се е свила до 

естествения си хабитат. Какъв обрат – от „всичко зависи от нас” до „от нас нищо не 

зависи”! Разбира се, възражда се и старият мотив отпреди 1944 г., че нямаме кой знае 

каква критика, защото нямаме кой знае каква литература. По-точно казано, нямаме 

никаква съвременна литература, доколкото онова, което се пише, е слабо или 

непреводимо, издавано в минимални тиражи и доубито от разпространението, но 

въпреки това необозримо и въобще поради своята некохерентност недостойно да се 

нарича „българска литература”, ако въобще това понятие е нужно. Действително 

картината на книгоиздаването в средата на десетилетието изглежда повече от мрачна, 

въпреки карнавалното настроение на „Литературен вестник”, и почти изключва 

съвременната българска литература, също както изключва внимателната редакторска 

работа, критическите предговори, изкуството на книгата, публикуването на жанрове 

като лириката, които трудно се „самопревеждат” на езика на медиите, и въобще всички 

страни на книгата, чието съществуване зависи от скромната роля на добросъвестния 

оперативен критик. Отливът на литературоведите към по-широки и престижни области, 

в които техният понятиен апарат им обещава специално знание, обезлюдява полето на 

оперативната критика и я превръща (с малки изключения) във въпрос на спазаряване 
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между издателството и медията – масмедията, защото въпросното спазаряване винаги 

се сключва под формата на реклама, а в рекламата основният коз на медията е именно 

тиражът. 

Любопитно е, че „приземени” от наблюденията си върху медийната среда, част 

от критиците съзнателно се опитват да я използват („яхнат”, по думите на Димитър 

Камбуров) по същия начин – като рупор, чрез който да популяризират собствената си 

гледна точка. Тук те започват да се конкурират с писателите, които също се опитват да 

се вместят в критериите на медиите за новина, адаптирайки езика и темите на своите 

интервюта (защото друг жанр почти не е останал) към техните критерии. Тяхното 

съжителство (и това на критиката) с изобилстващите в полутаблоидните всекидневници 

низови теми кара интерпретаторите да нарекат тези медии хибридни. Други се връщат 

към собствено литературните си занимания и възползвайки се от появата на 

нетаблоидна, но и неспециализирана преса, започват да пишат оперативна критика. 

Писането за литература в специализираната преса постепенно се деакадемизира до 

нивото на писането за други изкуства. С футуристичните прогнози за бъдещето на 

четенето се случва онова, което съвременният читател така много обича – превръщат се 

в куриоз, в принципно убедителни, но несъществуващи реалности като описваните от 

Борхес. Интернет не изтласква четенето, напротив – следващото десетилетие е времето 

на големите интернет-книжарници, на сайтовете и блоговете за книги, на споделянето и 

сблъсъка на мнения – включително и на сайтовете на печатните медии, които вече имат 

своите виртуални двойници. И ако това отвори нов дебат за депрофесионализацията на 

критическата професия, то можем да сме сигурни, че той ще повтори много от тезите в 

историята на българската критика. 
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РЕЗЮМЕ  

НА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Теоретизирани са знаковите процеси в пресечните точки между литература и 

журналистика, за да бъдат конкретизирани журналистическите 

предизвикателства към литературната репрезентация на страниците на 

печатните медии. 

2. Процесите в литературната критика на 90-години на ХХ век са поставени в 

контекста на историята на българската литературна критика и нейните 

комуникационни стратегии, за да бъде осмислена и коригирана претенцията за 

тяхната уникалност, която дължим на авторефлексията на мнозина участници в 

тях. 

3. Показани са медийните ефекти от деавтономизацията на литературното поле и 

липсата на трайни и последователни медийни политики при представяне на 

съвременната българска литература в печатните медии. 

4. В хода изследването е осъществен опит да бъде възстановена единната рамка на 

фрагментираното българско литературно поле, като бъдат включени в общ 

разговор привидно несводими в обща перспектива емблематични гласове от 

оперативната българска литературна критика през 90-те години на ХХ век.  

5. Направен е опит за дефиниране на понятието критическа авторефлексия  и 

прилагането му върху изследваните в дисертационния труд процеси. 

6. Доказано е нарастващото влияние на медиите върху авторефлексията на 

литературната критика и стремежът й да обяснява с външни фактори своето 

състояние през 90-те години на ХХ в.  

 



 

 

29 АВТОРЕФЕРАТ. Марин Бодаков 

 

 

СПИСЪК  

НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Бодаков, Марин. Ръкополагане в литературата чрез печатните медии (90-те 

години на ХХ век) // Българската журналистика. 160 години. Минало – настояще – 

перспективи. София: Авангард Прима, 2005, с. 283-288. 

2. Бодаков, Марин. Литературата в печата от 1989 насам. // Вестникът и 

обществото. Състав. Людмила Стоянова. Варна: ВСУ Черноризец Храбър, 2006, с. 171-

179. 

3. Бодаков, Марин. Книгоиздаване и медии. Зад съюза „и”. // Книгоиздаване и 

медии. Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 

ноември 2007 г. във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски”. Състав. Алберт Бенбасат. 

София: Св. Климент Охридски, 2009, с. 84-89. 

4. Бодаков, Марин. Словесен град. Утопични размишления върху пътя на книгата 

между издателството и вестника. // Бизнессреда на книгата. Сборник с доклади от 

научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2004 във ФЖМК на СУ 

„Св. Климент Охридски”. Състав. Алберт Бенбасат, Веселина Вълканова, Петранка 

Филева. София: Св. Климент Охридски, 2007, с. 166-171. 

5. Бодаков, Марин. Литература и медия: за възможностите на една 

психоаналитична аналогия. // Медиите в Централна и Източна Европа след 1989. 

Международна научна конференция „Състояние и развитие на медиите след промените 

от 1989 г. в страните от Централна и Източна Европа” София, 5-7 декември 2008. 

София:  Монд дипломатик, ФЖМК, Международна организация на франкофонията, 

2009, с. 272-277. 

6. Бодаков, Марин и Тотка Монова: Вестник Култура: 25 и 50 години по-късно. 

Анкета: 50 години вестник „Култура“. // Култура. Медии. Публичност. Сборник от 

конференцията, посветена на 50-годишнината на вестник „Култура“. София: Св. 

Климент Охридски, 2010,  с. 353-395. 



 

 

30 АВТОРЕФЕРАТ. Марин Бодаков 

7. Бодаков, Марин. Жанрова рецепта. Как се пише за откриване на софийски 

панаир на книгата в централен всекидневник? // Панаирът на книгата – български и 

балкански измерения. Състав. Алберт Бенбасат. София: Св. Климент Охридски, 2010, с. 

122-124. 

8. Бодаков, Марин. Вестници без вести, криле без ангели. Българската преса 

според Джон Ъпдайк // Море. Изд. Община Бургас, 2010, №1, с. 184-190. 

9. Бодаков, Марин. Медийното битие на преводната книжнина у нас: от 

литературна критика към литературен PR? // Пъблик рилейшънс, журналистика и 

медии в глобалния свят. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Минка Златева.  София: 

СУ „Св. Климент Охридски”, ФЖМК, 2012, с. 367-371. 

10. Бодаков, Марин. Препрочитайки белите полета // Библиотеки, четене, 

комуникации. Десета национална научна конференция с международно участие. 

Велико Търново, 17-18 ноември 2011 г. Част втора. Велико Търново: Св.св. Кирил и 

Методий, 2012, с. 48-52. 

 

 

 

 

 

 

 


