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                                            Рецензия 

 

От:  професор Георги Фотев Георгиев, доктор на философските науки: 

Нов български университет 

На: дисертация Човекът на “светлото бъдеще”: цели и 

механизми на социалистическата идеология в България 

(1944-1956) на Пенка Начева Иванова, докторант при катедра 

Политология, ФФ на СУ “Св. Климент Охридски” 

                   Искана образователна и научна степен:  доктор по политология 

 

          Проблемно-тематичният фокус на дисертационния труд е актуален и с 

висока научна, респективно обществено-политическа значимост. 

Актуалността се определя от тревожно недостатъчното изследване и 

осветляване на съдбоносни, трагични и епохални събитие в новата история 

на България. През последните две десетилетия са публикувани някои важни 

трудове, които дисертантката има предвид, но тези трудове са повече или 

по-малко фактически неглижирани дори сред специализираните академични 

среди. В публичното пространство господства идеологията на масовата 

гузна съвест, на “било, каквото било”, на отказ от честно и мъжествено 

отхвърляне на тоталитарно-комунистическата система. Идеолози и стратези 

на преименуваната Българска комунистическа партия в Българска 

социалистическа партия провъзгласиха веднага след имплозията на 

тоталитарната система две формули от стратегически порядък: а) за 

авторитарния режим на Тодор Живков и б)мита за всесилната и безсмъртна 

държавна сигурност, който скри напълно престъпленията на Българската 

комунистическата партия, чиято маша е била ДС.  

        Докторантката познава специализираната литературата по темата на 

дисертацията и където в хода на изложението е необходимо се позовава 

коректно на разработките на други автори. Изследването е върху огромен 

емпиричен, най-вече текстови базис (близо 4 000 текстови единици) или 

както историците обичат да казват изворов материал. Но съчинението не е 

историческо, а политологическо и в значителна степен, което е естествено, 
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историческа социология на политически процеси. Методологическата 

страна на дисертационния труд заслужава специално внимание. Още в 

заглавието на дисертацията се очертава предметния обсег, а това е 

идеологически феномен. Функциониращата идеология е визирана в 

перспективата на водещи идеи за езика (Витгенщайниански и 

постмодернистки), но без маниерничене и показна многоученост. Тази 

страна на подхода не е декларирана, но се разпознава. Методологията и 

стилистиката на дисертацията са много приятна изненада и за съжаление 

поради ограниченото място не мога да се впускам в подробности. Това, 

което е необходимо специално да се изтъкне е виртуозното приложението на 

метода. Количественото разпределение на информацията в огромния 

текстови масив се обработва с използване на програмата за анализ на данни 

SPSS. На високо ниво е качественият анализ на названията(езиковите 

изрази), които идеологическото съзнание дава на състояния и действия, 

което е описание и конструиране на действителността. Методологическите и 

аналитични постижения на дисертацията надхвърлят очакванията към един 

млад и начеващ самостоятелна изследователска дейност автор. Имаме  труд 

на надарен млад човек с бъдеще в политологията. 

       Най-високата добродетел в научната дейност е интелектуалната 

честност. Но интелектуалната честност и то в социалните/хуманитарните 

науки не е нещо самоочевидно и саморазбиращо се. Фундаменталният 

принцип на свободната от ценностна обвързаност (Wertfreiheit)  социална 

наука, в дадения случай на политологията, не осигурява интелектуална 

честност, напротив, постулатът може да се използва като подпора за 

цинизъм и прикрита идеологическа самоотбрана. Маркирам  тежки 

проблеми на посткомунистическата ситуация в България, която за 

съжаление трае вече твърде дълго. Принципът на свободата от ценностите е 

вътрешно свързан с принципа на отношението към ценностите, тоест 

изследваните функциониращи в обществото ценности и на тази основа 

възможни оценяващи съждения. Интелектуалната честност се основава на  
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изискан професионален научен анализ, високо качество на изследването, 

евристична методология и т.н. Непосредственото отношение към предмета е 

отношение без предразсъдъци и фокусиране върху “самите неща”, което се 

декларира лесно, но се осъществява с изострена саморефлексия и методична 

последователност. Иванова демонстрира всички тези качества и без 

колебание заключавам, че дисертацията е резултат на безукорна 

интелектуална честност в смисъла, който изтъквам. 

      Авторефератът представя вярно и изискано съдържанието на 

дисертацията и някакви допълнения в това отношение не са необходими. 

Естествено в дадения случай, за разлика от рецензии по други поводи не е 

нужно да се реферира отново съдържанието на труда, което за съжаление 

упорито се прави от край време в родните академически практики за сметка 

на ясното формулиране и аргументиране на научните постижения и 

приноси. Както изисква научният законодател дисертантката прилага към 

Автореферата самооценка за научните приноси в дисертацията. Маркирани 

са  седем приноса. Всички до един от тях са маркираните по крайно 

схематичен начин. Научните приноси се съдържат наистина в дисертацията. 

Науки  като политологията не са като математиката, химията и пр. Не може 

да се процедира обаче с посочване. Да се съобщи, че е анализирано нещо, 

изследвано е друго, описано е трето и пр. е минималното, което се казва, 

защото е важно какви са резултатите и как са постигнати, за стане видим 

научния принос. Такава е основната критика в настоящата рецензия и тъй 

като докторантът е длъжен да отговори писмено съм убеден, че ще имаме 

експликация на посочените в седем точки научни приноси. Ще повторя, че 

дисертацията е наистина блестящо постижение. А сега научните постижения 

и приноси от моя гледна точка, което е главното изискване към официална 

рецензия. 

          Основен научен принос в дисертацията е оригиналната 

реконструкцията на света на човека, който социалистическата революция 

произвежда в периода между един почти комичен и банален по външните си  
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белези преврат на 9.ІХ. 1944 г. и  друг един преврат на върха на БКП – 

Априлски пленум (1956 г)., реконструкция чрез езика в течението на в. 

“Работническо  дело” за визирания исторически период. Този език на един 

вестник  е Езикът. Границите на този език/Език са границите на въпросния 

свят на човека. (Както съм се аргументирал в “Диалогична социология” 

може да се говори единствено за свят на човека/социален свят, а всяка друга 

употреба на термина е метафорична, защото, в действителност е 

безсмислено да се говори за свят на природата, освен метафорично). 

Изказаната  преди малко теза припомня на всеки, който познава трактата на 

Витгенщайн онова забележително изречение за границите на езика и на 

света. Пенка Иванова прави промислен избор на езика на “Работническо 

дело”. Друго разпростиране е ненужно. Отговорът на въпроса за такъв избор 

е в избрания за изследване Език. Не е нужно да се казва, че той е нормата. 

Който е чел самопризнанията на клетия Никола Вапцаров в полицейското 

следстия знае за неговия Наставник, който му е казвал, че думите, неговите 

стихове са по-ценни от куршумите и т.н. Иванова казва в самото начало на 

своя анализ: “Езикът изгражда света като го описва”. Тя разкрива 

репресивните функции на Езика. Езиковата репресия има за последица 

деформиране на същностните качества на човека и ние не можем да си 

въобразим какво би изпитвал Маркс пред една такава гледка в реализацията 

на комунистическия проект. Между другото не секва дърдоренето колко 

прекрасен бил идеала и как го извратили за нещастие. Но реализацията на 

всяка утопия, както е казал един много известен автор, е свързано 

неизбежно с насилие, което придобива чудовищни размери. Дисертацията на 

Иванова доказва, че Езика е началото в смисъл на принципа, който е също 

така в целта. 

        Оригинални са научните приноси във връзка с Пространството и 

Времето като социални жизнени форми. Разбира се, че оригиналността не е 

в различаването на разликите между физическо и социално пространство и 

време, а в тяхното езиково конструиране и конституиране. 
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                Добре известно е, че за въпросния социалистически режим 

опозицията “Свой”-“Чужд” във всичките си разновидности е проява на 

класов антагонизъм. Значим научен принос в дисертацията е биването на 

този антагонизъм (борба на живот и смърт) в езика на РД, който е Езика на 

тоталитарно-комунистическото общество. Този език е негативно 

поляризиран. Смразяващ е езика на омразата, която е смъртна омраза и 

опианен до налудност е езика на предаността и любовта към Партията и т.н. 

              “Портретът на “Новия човек” е галерия от типизации от втори ред, 

ако си послужа с термина на Алфред Шютц, на героя, вожда, другаря, 

другарката и т.н. Всеки от типовете(втори ред) е оригинален принос на П. 

Иванова. Към концептуалните персонажи, както се изразявам аз в 

“Диалогична социология” се добавят оригиналните типизации на душата и 

на психически състояния, на тялото и телесните качества. Тези приноси се 

конкретизират в полето на политическата антропология, която е в центъра 

на научните интереси на научния ръководител на П. Иванова, проф. Н. 

Найденов. Разбира се, въпросните научни приноси на докторантката са 

нейно лично дело. 

      Кръг от  научни постижения и приноси се съдържат във втора глава на 

дисертационния труд. Тук отново централният въпрос е не толкова 

“Какво?”, а “Как?” и то как в плана на езика като “дом на битието”, ако мога 

да си послужа в красивия и гениален израз на Хайдегер. Съвременниците 

знаят как функционира мощния пропаганден апарат на формиращата се и 

вече напълно формирана през изследвания период тоталитарно-

комунистическа система и как се осъществява социализацията чрез 

образователната система и останалите механизми на системата. Всичко това 

е действителност, която предходниците не са могли да си въобразят, а 

следовниците, днешните поколения, които нямат опит от онова скръбно за 

хуманистично неповредена оптика минало и няма как да изпитват интерес 

към съвършено неизвестен жизнен опит. Дисертацията не оставя 

безразлични следовниците. Това може да се твърди със сигурност. Добрият  
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научен анализ и изследване подобно на добрия писател може да направи 

извънредно интересно иначе скучните и отблъскващи неща и събития. 

Дисертацията като цяло и настоящата главата представят научна картина, 

която несъмнено ще предизвиква интерес към следовниците и всеки 

заинтересуван остава познавателно обогатен. Такъв е обобщаващия принос 

на оценявания дисертационен труд. 

         Отново подчертавам, че дисертацията за исканата образователна и 

научна степен доктор по политология е лично дело на докторант Пенка 

Начева Иванова, което означава че няма нарушения на установения 

академичен етос и отговаря напълно на завишени научни критерии. 

          Отделни  части на дисертацията са вече публикувани, което се изисква 

при защита. Смятам обаче, че си заслужава да се направят незабавно стъпки 

цялата дисертация да бъде публикувана от Университетското издателство 

като книга и заявявам готовност, ако е нужно на издателските власти да 

направя своята гореща препоръка. Става дума за научна творба с 

необикновено висока стойност. 

        На основата на аргументираните постижения и научни приноси, 

съдържащи се в дисертацията “Човекът на “светлото бъдеще”: цели и 

механизми на социалистическата идеология в България (1944-1956 г.)” 

препоръчам уважаемите членове на Журито да гласуват единодушно за 

присъждане на образователната и научна степен доктор по политология на 

Пенка Начева Иванова. 

 

                                                                                      Подпис: 

Август-септември 2013 г.                                      Проф. Георги Фотев 
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