
РЕЦЕНЗИЯ 

 

за дисертационния труд на гл. ас. Марин Христов Бодаков (СУ „Св. Климент Охридски”, 

Факултет по журналистика и масова комуникация, катедра „История и теория на 

журналистиката”) на тема „Политики на представяне на българската литература в 

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

авторефлексия” с научен ръководител проф. Тодор Абазов 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 3.5 

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Културата в средствата 

за масова комуникация) 

 

от доц. д-р Елка Ивелинова Димитрова (Институт за литература – БАН, направление 

„Нова и съвременна българска литература”), член на научното жури за провеждане на 

защита на представения труд 

 

Дисертационният труд на Марин Бодаков е озаглавен „Политики на представяне 

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

Проблеми на критическата авторефлексия”. Състои се от предговор, три глави, 

заключение и едно приложение (анкета). Общият обем на труда е 213 страници. 

Петнадесет от тях са отделени за анкетата с литератори, която е функционално свързана с 

проблематиката на изследването и има характер на документална опора и доказателствен 

материал за неговите тези. Библиографията наброява 152 заглавия. Трудът е обсъден и 

предложен за публична защита от катедрения съвет на катедра „История и теория на 

журналистиката” на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски”. 

 

Ще започна с това, че изследването на Марин Бодаков е учудващо многопосочно, 

детайлно в своите интереси и обзори и много прецизно при формулирането на преценките 

си. Всяко от разглежданите отношения, в които са въвлечени литература, критика, медии, 

читателска аудитория, книгоиздаване, пазар, бива обмислено и онагледено с разноредни 

примери, като се започне от теоретичните и се стигне до битовите му измерения. (Освен 

всичко друго, в наблюденията са застъпени и журналистически и литературни жанрове, за 

които малко изследователи все още се сещат.) В този смисъл темата е имала късмета да 

бъде разработена от изследовател, който има и опита на литератор (писател и критик), и 

на журналист, и на читател, чувствителен към съдбата на литературата и медиите. 

Успешно осъщественият стремеж на дисертацията е да изследва политиките на 

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

век, а като централен герой на изследователския сюжет се очертава българската 

литературна критика от периода. Но съвсем не само от периода и съвсем не сама по 

себе си. Всъщност в този текст никога нищо не е само по себе си – и в това е може би най-

респектиращата му изкусност – и смислова, и дискурсивна. На места дисертационният 



труд наистина смайва с майсторското удържане на подхванатите сюжетни нишки, с 

догонванията на темите, съпоставянето им и неотклонното движение към защитата на 

тезите. 

Критиката като следствие на литературата, но и литературата като функция на 

критическия фон; медиите, свързани с литературата генеалогично, но и аксиологично (при 

което влиянието вече става двустранно) – това е, в много общи линии, рамката, разгърната 

повече в модуса на диалектиката, отколкото на парадокса. Отношенията в нея са 

внимателно изяснени и уталожени в логични разрешения, като със сложността се работи 

умело. Текстът е добре структуриран и се отличава с учудваща за многопосочността си 

логика и компактност, което е постижение, защото затрудняващите фактори в тази посока 

са видими. Бих изтъкнала следните:  

Първо, избраната територия е трудна за анализ и систематизация, защото времевата 

дистанция на изследователя е малка и по темата липсват цялостни разработки, които да 

задават готови посоки на изследване. Този факт, разбира се, само подчертава важността на 

свършената от Марин Бодаков работа и приноса на труда му в изследването на такова 

актуално и интригуващо тематично поле, каквото е пресечността на литература, критика и 

медии. 

Второ, проблематиката на литературната критика в нейната положеност между 

литературата и медиите (а съответно и обществото) не може да бъде изследвана, без да се 

активират и политически и социокултурни контексти. В този смисъл избраната 

проблематика е пресечна.  

Трето, темата не може да бъде ограничена и в избраното десетилетие – не просто 

защото никой исторически период не започва и не свършва със себе си, а и защото става 

дума именно за 90-те години на ХХ век в България – време на политически и 

социокултурен обрат, който не може да бъде мислен без своите пред- и след- история, 

както и без мотивите на националното и глобалното. Така и избраният период е пресечен. 

Изобщо – М. Бодаков го привличат именно пресечностите – и на проблематиката, и 

на периода.  И той дава чудесен пример за анализ, който е пластичен към обекта си – 

отчита постоянната му променливост, както и множествеността и променливостта на 

контекстите му. В този смисъл това е анализ в движение, който почти никога не се 

разсейва – въпреки трудната задача да не изпуска от фокус обекта при всичките му 

симулакруми и перипетии. В тази точка на обобщение скритият продуктивен въпрос на 

дисертацията е: „С какво може да бъде сбъркана литературната критика?” А явните му 

отговори разслояват явлението максимално многопосочно – чрез наблюденията върху 

многообразието от критически вариации и подобия. 

Четвърто, което вече авторът си причинява сам, но пък е много ценно за 

плътността на проучването: той е избрал да направи изследване, чиято тъкан е с много 

развита емпирика и прагматика – всяка негова теза, освен историко-теоретичната си 

обосновка, бива незабавно защитена с обозрим практически пример за функционирането 

си, и то - от гледната точка на изследователя, опознал явленията в личен работен опит. 

Така например критическата ценностна дезориентация след 1989 г. е обяснена с 



подробности, за които на нито един чист теоретик не би му хрумнало да пише. Сред тях са 

приватизацията и реституцията на книгоразпространителската мрежа, трудната 

намираемост и високите цени на книгите, избирателното предоставяне на книги за 

рецензия от страна на издателствата, превръщането на критиците в рекламни агенти, 

негласното профилиране и аташиране на определени критици към определен тип издания 

и т.н. (вж. с.121-123). 

Всички тези  предварително заложени трудности, за щастие, са превърнати в 

предимства на работата, а публицистичният опит на автора е предпоставка за лекота и 

достъпност на изказа, която прави сложното разбираемо и с умела реторика скрива 

усилията по смисъла. 

Макар и разделен на различни тематични части, трудът впечатлява с единството си 

– може да бъде прочетен и  като дълъг разказ за митарствата на критическото между 

българската литература и нейната публичност. И това се дължи на подхващането на едни 

и същи теми и съответно проблеми, на повторението с доразвиване по цялата протяжност 

на текста, а също и на употребата на осеви методологически инструменти, какъвто е 

например концептуалната метафора на Майкъл Уолзър за социалните критици. 

Така единичните обекти от заглавието: литература, критика, медии – чиято връзка 

изглежда схематично проста, в текста се оказват един полиипостасен културен организъм, 

чиято живост и динамика постоянно поражда нови отношения и сюжети. Тук съвсем 

съзнателно използвам тончожечевска метафора – в контекста на едно важно за смисъла на 

дисертационния текст понятийно противопоставяне, което Марин Бодаков изразява по 

следния начин: 

«Липсата на диалог маргинализира представите за съвременната българска 

литература като структурирано, смислообразуващо цяло – представи, които в „С 

помощта на чук” Александър Кьосев ще обяви за незадължителни в глобализационния 

контекст. В стилистиката на литературния памфлет той иронизира „смешния плач” 

по изгубената цялост на съвременната българска литература, наричайки го „познатите 

тончожечевски интонации, работещи с “организми”, “филогенези”, “биогенези”, 

“същности”, “утроби”, “палингенетични рефлекси” и пр.” и изтъквайки с контрастна 

тържественост, че това са митологични конструкти. (…) Оставяйки настрана 

сатиричната дарба на автора, както и елементите на биографично участие в описвания 

разпад на литературното поле (…), ще поемем риска да попаднем в непохватната 

ситуация на човек, вглеждащ се с пълна сериозност в подхвърлените му абсурдистки 

сценарии.» (С. 144.) 

 При цялата деликатност и внимание към сложностите, текстът на М. Бодаков 

изразява ясно позицията на застъпничество за бездруго крехките ценности на смисъла и 

градежа в литературния живот, като използва чуждия „едър”, авангардистки по патоса си 

жест преди всичко като инструмент за разкриване на материята, срещу която той е 

насочен (което впрочем нерядко е единствената полза от авангардистките жестове).  

Тук трябва да се отбележи и моралният ангажимент на автора към проблематиката, 

който съвсем не е задължителен за дисертационен труд. Мисленето „на едро”, песимизмът 



към литературата и критиката, лесният отказ от спасяване, създаване или просто взиране – 

това са позиции, които М. Бодаков непатетично, но последователно отхвърля в текста си, 

противопоставяйки се по този начин на становището, че „Няма политики на представяне 

на българската национална литература, защото няма критика, няма национална литература 

и няма литература изобщо...” (вж. с.159). 

А сега – към структурирането на самия дисертационен текст. 

За отправна точка на работата (още в Предговора) е остроумно избран въпросът: 

„Важна ли е литературата за медиите?” Разгръщането му завършва с извода: „В 

съвременния свят медията наистина притежава решителна власт върху литературата 

– властта благородно да й отпуска от своята видимост или, напротив, да лишава от 

нея определени книги или книгите изобщо.” И в заключение, с усет за съспенс, се отваря 

въпросът, който предсказва фабулирането на текста: „Какво пречи на медията да 

злоупотреби с тази власт?” (с. 8-9). 

По всичко личи, че отговорът трябва да е по посока на „критиката”. Следва обаче 

основополагаща хипотеза, която силно драматизира ситуацията: 

„Хипотезата, за която настоящото изследване ще се стреми да търси 

доказателства, гласи, че българската литературна критика след Освобождението 

преживява хронична и по същество конститутивна за литературния процес 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 

литературата върху самата нея, и най-вече върху отношенията й с медиите, които тя 

обвинява за влошеното си състояние.” (с. 10). – И вече е набелязан сюжетът на 

дисертационния текст. 

В първата част на дисертацията: „Медията и литературната критика: възможни 

сечения”,  са разгледани ключови за медията понятия: новината, интерпретативната и 

развлекателната функция на медията, социалната критика, рекламата – като литературата 

е последователно и прецизно съпоставена с тях, за да се покаже вместването, но по-често 

невместването й, в медийната матрица и да се набележат зоните за конфликт, разрив, 

натиск, но и сработването на двете полета. 

Теоретичната обосновка е плътна и релевантна за темата, като от нея ще цитирам 

само структуриращата метафората на Майкъл Уолзър за имперския съдия и местния съдия 

като два модела на критическа позиция (в контекста на социалната критика като онова 

общо сечение, в което литература и медия могат най-видимо да се срещнат (вж.с. 26). 

Втората част – „Обрати в представите за българската критика до 1989 г.: 

норма, критерий, оценка”, за мен като литературовед представлява особен интерес, 

доколкото се занимава по-целенасочено с въпроси от областта на литературната теория и 

история. В работата с литературната критика, схващана като медиатор между литература 

и медии, са избрани, общо взето, сложни методологически пътища. От една страна, 

активирана е многообразна и често противоречива диахронна и синхронна 

контекстуалност. От друга страна, фокусира се върху критическата авторефлексия. Тук 

критиката е субект, който размишлява над себе си, осъзнава, определя, преминава 



границите си и не спира да констатира, че е в криза (като находчиво е напомнена 

етимологичната връзка между „критика” и „криза”, по Боян Манчев). Тук бих отбелязала, 

че това датиране на българската критическа криза от Освобождението насам реално 

означава, че кризата е по рождение, доколкото, учебникарски, на д-р Кръстев се гледа 

като на първия професионален литературен критик у нас. 

Текстът на втората част е центриран около проблематиката на търсенето на 

„единен критерий” и „обективна оценка”. Разгледани са националният критерий от 

Възраждането насам, нормативността и нормата на Запада (д-р Кръстев), 

"общественическият" критерий преди 1944 г. (Ив. Мешеков). Реконструиран е 

историческият контекст на големия спор между нормативната и антинормативната 

критика – през тезите на д-р Кръстев, Иван Шишманов, Александър Балабанов, Иван 

Мешеков, Йордан Бадев, Димо Кьорчев, Константин Гълъбов, Атанас Далчев, от друга. 

Тук следва да се отбележи и една от находките на настоящото изследване – в 

подчастта „Актуалната западноевропейска литература като норма за догонване. 

Казусът д-р Кръстев”. В контекста на разсъжденията върху нормативната критика е 

изведено едно много интересно наблюдение, разкриващо кръга „Мисъл” като алтер егото 

на казионната критика след 1944 г. у нас, като с това се обяснява и запазването на мястото 

и знанието за кръга „Мисъл” в един идеологически враждебен контекст. Може би все пак 

в тази посока е работела и невъзможността за отстраняване на автори като Пенчо 

Славейков и Пейо Яворов от българската културна памет. Но с оглед на проблема за 

критиката – нормативността наистина е важен отговор.  

„При все огромните различия между ерудита д-р Кръстев и рудиментарните 

представи за литература на ранната комунистическа критика у нас след 1944 г. (и 

стоящата зад тях репресивна машина) те споделят няколко ключови разбирания: че 

литературата трябва да бъде разглеждана от гледна точка на нормата, че нормите 

подлежат на прогрес и най-новата е най-добрата; и че нормата идва от място, което е 

по-напред от нас по пътя на историята. Въпросът е дали това място е Париж или 

Москва. Тъкмо това родство ще запази идеите на кръга „Мисъл“, д-р Кръстев и 

неговото списание в българската литературна историография след 9-и септември 1944 

г. – защото е опакото на комунистическата представа за критиката, а не несводимо 

към нея. Неслучайно след 1989 г. образът на кръга „Мисъл” ще се появява като 

историческо оправдание на едновременния внос на литературоведски теории от Запада: 

по-видимо у редакторите Господинов, Пенчев, Дойнов и Ефтимов на „Литературен 

вестник”, по-имплицитно в реториката на Александър Кьосев, който в негласна почит 

към ницшеанството на Пенчо Славейков ще философства „с чук” в знаменито 

критическо есе, обявило смъртта на българската литература след 1989 г.” (с. 49-50). 

Петнайсетина страници по-нататък четем и следното съществено сравнение:  

„Затова след 1989 г. бързо се възкресяват позициите на кръга „Мисъл“, но никой 

не помни, нито търси приемственост с критици като Иван Мешеков, Александър 

Балабанов, Димо Кьорчев и т.н. Тоталитарната норма е поддържала жив само своя 

антагонист - и нищо друго.” (с. 64). 



Пак в тази, втора, част, изключително важен и интересен е обзорът на критиката 

след 1944 г. – позициите на Тончо Жечев, Огнян Сапарев, Никола Георгиев (с. 65 - 75), 

както и мястото на относително рядко споменавания Иван Богданов в контекста на 

критическите практики през 80-те г. на ХХ век (с. 76 - 86). Тук, освен ключовия спор на Т. 

Жечев и Н. Георгиев, интерес представлява по-малко известният диалог между „Анализ на 

лирическата творба” на Н. Георгиев и „Същност и значение на литературната критика“ на 

И. Богданов. Заслужава да се отбележи и правилното използване на понятието „close 

reading” като „близък прочит” (поради неправилен превод през 90-те години то бе по-

популярно като „затворен прочит”). 

Третата част – „Литература, критика и печатни медии през 90-те години на ХХ 

в. Картография на критическите авторефлексии” – включва проблематиката на 

радикалния политически обрат с неговите литературно-критически и медийни 

импликации. Привеждат се различни обяснения за радикалните промени в статута на 

литературата и критиката: постмодернисткото обяснение на съвременната ситуация, 

глобалистката й интерпретация, търсенето на причинност в кризата на демократичните 

устои, визуалната революция като обяснение за състоянието на словесността, медийната 

революция в литературен контекст, кризата на читателските практики, медийните 

трансформации на литературната публичност, симптоматиката на литературната 

деавтономизация и т.н.  

Около проблема за радикалния политически обрат са привлечени 

литературоведските и критическите позиции на изследователите, наложили се като 

авторитети през 70-те и 80-те години: Никола Георгиев, Светлозар Игов, Огнян Сапарев и 

Михаил Неделчев. Деветдесетте години са разгърнати чрез тезите на Орлин Спасов, 

Александър Кьосев, Владимир Трендафилов, Бойко Пенчев, Амелия Личева, Боян 

Манчев, Миглена Николчина, Димитър Камбуров и др. Ценен акцент е едно наблюдение 

на А. Личева, което иначе лесно би останало в сянка, тъй като не е сред написаните „с 

чук”, а именно – за парадокса, че обратно на очакванията и популярните мнения, високата 

литература бива предадена първо от специализираните – не от масовите периодически 

издания на 90-те години, чиито критически почерци сякаш се опитват да бъдат по-

медийни от медийните. 

Стълпотворението от критически езици през 90-те години на ХХ в. е и важен 

проблем, и трудна материя. На пръв поглед периодът е малък, като се сравни с 

активирания в дисертацията исторически фон – от Освобождението насам. При една 

смислова реконструкция обаче периодът е вероятно най-концентрираното и 

комплицирано десетилетие в българската култура. От една страна, 90-те години търсят 

отвъдсоциалистическата традиция на българската култура, което е и причина за 

концептуализиране на връзката с модерното от първите четири десетилетия на века. В 

това отношение изразително е отношението към кръга „Мисъл”. От друга страна, това е 

времето на критическото многоезичие след насилствената изолация между 1944 г. и края 

на 80-те години. При това следва вълна от преводи и много, различни и разновременни 

тенденции нахлуват в „нормално” обращение в българската среда някак накуп. Типични 



примери в българското литературознание и литературна критика от това време са 

съжителствата на структурализъм и деконструктивизъм, на феноменология, психоанализа 

и джендър критика, актуализираният интерес  към модернизма (дори неговото повторно 

изживяване/продължаване) и зародилият се интерес към постмодернизма, и т.н. В този 

контекст, колкото и експериментална да ни изглежда сега, цитираната в дисертацията 

идея на Огнян Сапарев за литературни издания, обособени на принципа на 

методологичните подходи (вж. с 137), е по-скоро индикативна.  

В текста на М. Бодаков чуждите мнения често биват засрещани и оставяни да 

спорят помежду си. Сред големите постижения на дисертацията е именно събирането на 

много и различни становища по разглежданите теми. Въпреки тяхното многообразие и 

разпиляност в различни публикации, тук те са открити, съпоставени, включени в 

дискусия. Това дава в някакъв смисъл сюмпозионен характер на текста. 

Заключението обобщава търсенията и изводите от изследването, поставяйки 

акцент върху неговата тяга към историзиране – към типологизирането в исторически 

периоди и изкушението за прогнози. При това продължава да присъства гледната точка на 

субективния етос, мерещ промените по това, което зависи / не зависи от нас. 

Приложението в края на работата представлява анкета от 5 въпроса, концептуално 

свързани с проблематиката на дисертацията, на която са отговорили 12 литератори. 

Проведена е между 4 и 20 март 2014. 

Авторефератът (30 с.) с резюме на приносите и списък на публикациите по темата 

достоверно синтезира проблематиката и постиженията на дисертационния труд. Към 

изредените от дисертанта приноси бих добавила само, че това е първото у нас толкова 

обхватно изследване на отношението литература – медии през трудното поле на 

критическата авторефлексия. 

В заключение ще обобщя, че дисертационният труд на Марин Бодаков е 

действително приносен поне в две съществени хуманитарни области – изследването на 

медиите и литературната история, но неговите проучвания и заключения са релевантни и 

за някои интереси на културологията и социологията. В същото време текстът, освен 

научна, има и безспорна публицистична стойност, тъй като е социално активен, 

полемично ангажиран, много човечен и положително потенциращ. 

Въз основа на казаното дотук с пълна убеденост препоръчвам на Марин Христов 

Бодаков да бъде присъдена образователната и научна степен „доктор”. 
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