
СТАНОВИЩЕ 

ЗА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА МАРИН БОДАКОВ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР” В ПРОФЕСИОНАЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ 3.5 „ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ 

НАУКИ НА ТЕМА: „ПОЛИТИКИ НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКАТА 

ЛИТЕРАТУРА В ПЕЧАТНИТЕ МЕДИИ ПРЕЗ 90-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК. 

ПРОБЛЕМИ НА КРИТИЧЕСКАТА АВТОРЕФЛЕКСИЯ” 

                              

Пред нас има един дългоочакван труд, плод на  работата на колегата ни 

Марин Бодаков. Обикновено – когато нашата общност чака дадена научна 

разработка да се появи, това носи рисковете на свръхизискванията. 

Съответно – е доста трудно на автора да отговори на тях. 

За добра чест – Марин Бодаков се е справил с тази отговорност. Той ни 

предоставя една зряла и актуална работа, пропита от академизъм и 

евристична дързост. Точно по тази причина – ще наруша позната схема  и 

още в началото на становището си, ще препоръчам на уважаемите членове 

на „Научното жури” да присъдят на Марин Бодаков образователната и 

научна степен „Доктор”.  

Кое ми дава основание за подобна преценка? Преди всичко – духът на 

работата. Марин Бодаков ясно е разбрал ролята на оперативната критика и 

на пресечната и точка с каноните на вестникарството. Той съзнава, че 

крайната дума има читателят, а не кръг от „посветени” критици или 

отговорни редактори. Показал ни е, че много добре разбира и 

отговорностите на критика. Защото осмислянето на литературната творба е 

индивидуално преживяване, следствие на разговор между автор и читател. 

Интимната хубост на книгата не може да бъде заменена от словата на 

посредниците. Процесът на възприемане на книгата е сложен, многостранен 

и винаги съпроводен  от срещата на две индивидуалности – писател и 

читател. Внушението не е пряко, а минава през сложната система от образи и 

подтекст. И добрите критици знаят това. Те участват в литературния живот 



като съавтори, които предлагат мнението си, а не го налагат.  В този ред на 

мисли – колкото и да е кръстопътна българската  литературна критика през 

изследвания период, тя не се отказва от тези свои ценности. По тази причина 

– остава близка и до читателите, които знаят какво могат да очакват от 

нейните представители в медийните им изяви. 

За мен е важен фактът, че Марин Бодаков е пряк участник в процесите, за 

които говори. Тематиката, която разглежда и анализира не се нуждае от 

здравословната дистанция на времето, за да бъде оценена и обяснена. 

Напротив – изложените детайли и наблюдения „от първа ръка” дават не 

само достоверност на анализа, но му предават специфична пъстрота. И ако 

приемем, че трудът му е своеобразна ”критика на литературната критика”, то 

виждаме, че словото на автора е точно, но не сухо, задълбочено, но не 

неясно, теоретично, без да е доктринерско. Позициите му са изложени с 

вътрешна убеденост и поради тази причина – въздействат. Само в ясната 

мисъл може да има истинска категоричност в научните изводи.  

Практическият му опит и теоретични знания правят от труда му не една 

„книга за книгите”, а жив текст. Марин Бодаков в дейността си на 

словесността  е обект и субект на оперативната критика. Факт, който предава 

на тезите му не само пълноценна, но в известен смисъл изстрадана пълнота.  

Впечатлен съм от детайлното познаване на обекта, който изследва и от 

способността за панорамен поглед върху сложните процеси в българската 

литература и в медиите. Нещо също важно – в страниците на Бодаков се 

отразява и духът на времето. Което, според мен, е сред плюсовете на 

разглеждания труд. Някои могат да възразят, че „духът на времето” не е 

обект на изследване. Напротив – убеден съм, че без него анализът не е 

пълноценен. Тази способност е присъща само на тези, които владеят перото. 

Известно е мнението на Иполит Тен за Ренан и Мишле: могат да се намерят 

десетки учени, които знаят повече факти от тях, но всички събрани заедно, не 

могат да обяснят епохата си по добре от Жюл Мишле и Ернст Ренан. Без да 

правя аналогии, аз само илюстрирам тезата си за достойнствата на 

разглеждания труд. 



Научните приноси в докторската работа са добре известни и няма да ги 

преразказвам. Те са повече от достатъчни за положителен вот на колегите от 

журито. Мисля си, че работата му би звучала още по-категорично ако той бе 

разгледал по-детайлно дейността на някои водещи критици, особено в 

периода след 9-ти септември 1944 г. Най-вече за да илюстрира по-отчетливо 

тезата си, че оценката на специалистите за този период не може и не би 

могла да бъде напълно еднозначна. В същото време си мисля, че работата 

само би спечелила, ако се разгледат по-детайлно и медийните изяви на 

литературнити критици, особено след 10-ти ноември 1989 г., не само в 

областта на литературата. Този щрих би допълнил портретите им и би 

хвърлил още яснота върху техните естетически и социални позиции.  

Специално трябва да изтъкна достойнството на анализите за прехода от 

идеологическа оценка на критиката към изискванията и влиянието на 

сензационното и рекламно начало при оценката на дадена книга. При всички 

случаи – „картографията на критическите авторефлексии” (според 

определението на автора) е стъпка напред в изясняването на цялостната 

картина на българската критика за разглежданите периоди. Очевидно е, че в 

крайна сметка критическият живот у нас има своите „вечни въпроси” и 

традиции, които изглежда са неподвластни на историческите промени. 

Защото докато има българска литература, ще има и българска критика. Двете 

творчески дейности са като двете страни на една монета.   

Безспорен плюс на текста би било и разширяването на анализа на жанровата 

картина на литературната критика у нас. Сигурен съм, че авторът ще 

реализира тази идея в бъдещата си книга така, че тези негови тези да звучат 

още по-отчетливо.  

Съвсем в края ще преразкажа  една история, която четох в Ортега и Гасет. 

Дошъл един човек в библиотеката и потърсил дебел речник. Какъв – попитал 

го библиотекарят. Отговорът – Безразлично, необходим ми е за сядане. 

Трудът, който е пред нас няма да бъде необходим за сядане. Нито ще стои 

непипнат по полиците на библиотеките. Вярвам, че изводите в него ще бъдат 

защитени,  и  той ще се превърне в една хубава книга, която ще предизвика 



страст. Това според мен е добра съдба за научно изследване в областта на 

хуманитаристиката. Да предизвиква страст, а не само академичен дебат. 

Убеден съм, че всички ние ще бъдем доволни, че сме били съпричастни към 

реализирането на този проект. 

                                                

 

 

Доц.д-р Ефрем Ефремов 

  


