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Обща информация 

 

Дисертационният труд съдържа 202 страници. От тях: Приложение – 18 страници; 

Библиография – 5 страници. 

Дисертацията е структурирана във Въведение, 2 (две) глави и Заключение. 

Библиографията обхваща: в. „Работническо дело” в периода 20 септември 1944 г. – 

2 април 1956 г.; документи от Държавна агенция „Архиви”; публикувани 

документи на БКП и масови организации; 63 заглавия на кирилица. 

Дисертационният труд е обсъден и насрочен за защита от научно звено, формирано 

от хабилитирани специалисти от катедра „Политология”. 

Състав на научното жури: 

    проф. дпн Николай Найденов 

    проф. днк Иван Еленков 

    проф. дфн  Георги Фотев 

    проф. дфн Петър-Емил Митев 

    доц. д-р Момчил Дойчев 

 

Материалите по защитата са публикувани в интернет на страницата на СУ“Св. 

Климент Охридски” и са на разположение на интересуващите се в канцеларията на 

катедра „Политология”, Философски факултет. 
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І. Въведение 

 

Основна цел на това изследване е да покаже как езикът на комунистическата 

идеология
1
 в България подрежда света, като вниманието е съсредоточено върху 

качествата и привичните дейности на човека в него. То е поглед върху марксистко-

ленинската интерпретация на старата тема за преобразяването на „вехтия човек” в 

„нов”, получила възможност за практическо приложение в ред европейски държави 

след Втората световна война. 

Ключовото за тези страници понятие „идеология” ще бъде интерпретирано 

изключително в парадигмата на комунизма като: а) теоретично построение 

„отразяващо” действителността и обясняващо я от позициите на определена класа 

и б) практически инструмент за премахване, създаване и съхраняване на 

обществени отношения. Разглеждана в това си значение, идеологията има за цел 

извикването за живот и налагането в действителността на нов Разказ за света и 

човека. Това предполага съсредоточаване на изследователското внимание преди 

всичко върху езика, а после и върху механизмите за „производство на реалност” 

чрез пропагандата и социализацията на хората в новите ценности. 

Периодът, върху който се съсредоточава вниманието, е наситеното с 

фундаментални промени и висок идеологически патос време на Началото. Той е 

ясно отграничен от две събития – 9 септември и Априлският пленум, които 

поставят недвусмислена граница между „преди” и „сега” и отричат каквато и да 

било приемственост между настоящето и миналото („буржоазното” и „култът към 

личността”). Вътре в тази ясна откъм начало и край времева рамка, под влияние на 

редица вътрешни (степента в която институциите на държавната власт са овладени 

от БРП (к)/ БКП) и  външни „фактори”, се обособяват три етапа: 9 септември 1944 

г. – краят на 1948 г.; 1949 – март 1953 г.; април 1953 – април 1956 г. Техните 

граници се задават от знаменития и често споменаван тук V конгрес на Партията 

                                                 
1
 Използваното определение за идеологията в заглавието на този текст в никакъв случай няма за цел 

да бележи разлики между „социалистическия” и „комунистическия” разказ за света. Напротив, 

твърде често и логично тези определения се използват в качеството им на синоними. Първият етап 

от построяването на комунизма е предпочетен по причина на факта, че изследваният период сам 

себе си назовава (а с това и определя своята същност) по този начин. Така в света, който строи 

социализма и в качеството си на негова „надстройка”идеологията е „социалистическа”. 

 



  

(18 – 25 декември 1948 г.) и смъртта на „вожда и учителя на прогресивното 

човечество” Й. В. Сталин.  

В годините преди Петия конгрес (1944 – края на 1948 г.) в българските земи се 

извършват огромни промени във фундаменталните принципи на публичния живот 

– формата на управление (променена от монархическа в републиканска през 1946 

г.) и собствеността (национализацията в края на 1947 г. и кооперирането на 

земеделската земя).  Паралелно с това протича процесът на разправа (включително 

физическа) с политическите противници и въобще обявените за „врагове на 

народа” – както от Народния съд, така и по самоинициатива на членовете на 

БРП(к). „Народната демокрация” показва, че е далеч от „буржоазните” 

определения на политическия процес. В публичния език тя се налага като понятие, 

недвусмислено утвърждаващо претенцията за едноличност в упражняването на 

властта, основано на допускането, че единствен адекватен изразител на народните 

интереси е авангардът на работническата партия. Промените в конституирането на 

обществено-политическия живот са утвърдени в „Димитровската” конституция (4 

декември 1947 г.), а V конгрес бележи успешния край на начинанията по 

овладяването на властта и началото на същинското „преобразяване” на света и 

човека. От 1949 г. насетне, целият ресурс на държавата се поставя на разположение 

на Партията и Народната република се превръща в Територия за сбъдване на 

мечти, „най-съкровената” от които е „построяването на комунизма”. 

На страниците на „Работническо дело” последиците от тези събития се 

усещат с известно закъснение. Затова в изследваните текстове границата между 

първия и втория период се измества в посока към 1950-та година. Това забавяне 

има обществено-политическо обяснение („вътрешните врагове”, смъртта на Г. 

Димитров през юли 1949 г. и на В. Коларов през януари 1950-та) и техническо 

обяснение (избирането на правилната посока, както и "свеждането" на високия 

наратив на идеологията в достъпен за народните маси език изискват време). Оттук 

и бавният старт на мощната машина за производство на реалност. Веднъж обаче 

задействала се, спирането й е трудно до невъзможност, което личи от множеството 

изпразнени от съдържание идеологически клишета, появили се в ранния 

социализъм и оцелели до неговия късен, „развит”, вариант.  



  

Предмет на изследване в настоящите страници са почти 4000 текстови единици 

от различни жанрове, публикувани във в. „Работническо дело” между 20 септември 

1944 г. и  2 април 1956 г.
 2

 Основен критерий за техния подбор е съдържанието им, 

в което, като основна или съпътстваща тема, присъстват описания на душевни 

качества и състояния, както и изразяващи ги действия, които идеологията 

припознава като присъщи на „новия човек”.  

Изборът на основен източник за изследователски материал се оправдава с 

няколко характерни за периода особености. За времето до 1956 г. вестникът все 

още е най-разпространеното средство за рисуване на действителността в очите на 

четящия го, а и, поради спецификите си, вербалната пропаганда дава възможност за 

сравнително най-еднозначно описание и съответно възприемане на това, което 

идеологията представя за реалност. Всекидневник, „орган” на БРП(к)/ БКП със 

задължителен абонамент за всички институции и организации на Народната 

република, в. „Работническо дело” (по-нататък в текста ще се среща с 

абревиатурата РД) без съмнение е най-важният инструмент за „превеждане” на 

новия Разказ за трудещите се, за придаването на конкретни черти и обиграването 

му в различни ситуации. 

 

ІІ. Глава първа 

Светът и човекът в идеологическият език 

 

1. „Лагерът на мира и социализма” и другият свят 

Езикът изгражда света като го описва. Назоваването превръща обекта си във 

„видим” и възможен за  познание и интерпретация. Наименоването на факт от 

реалността предполага едновременно неговата обособеност и връзка с другите, 

вече подредени в системата от значения на общността, явления. То е в началото на 

всяко обяснение и опит за подредба на битието така че да се превърне в обиталище 

                                                 
2
 Добросъвестното отношение изисква да споменем отделни липсващи и повредени броеве от в. 

„Работническо дело” в архива на НБКМ и Столична библиотека. Характерът на периода и изборът 

на обект на анализ позволяват тази липса да не се отрази драматично върху качеството на изводите 

в заключителната част. 



  

на човешките същества, място, където животът им се разполага в пространство с 

разбираеми за всички граници.  

След „всенародното антифашистко въстание” от 1944-та година езикът на 

публичността (на идеологията и политиката, които в това отношение и в този 

период може да приемаме като синоними) е изправен пред предизвикателството да 

руши старите и създава нови смисли, в които да се организира животът. 

Обедняването на официалния и говоримия език от времето след 1944 г. е голяма 

тема и предмет на друг тип изследване, но на базата на материалите, обект на 

анализ из настоящите страници категорично може да констатираме отпадането от 

активния пропаганден език на семантични гнезда, обозначаващи цели области, 

определени от идеологията като „отживели”. Подложен на изключителен 

редукционизъм е богатият свят на човешката емоционалност, на който се позволява 

да съществува в новия свят само по отношение на базовите за комунизма ценности. 

Буквално изчезват (престават да бъдат означавани) редица дейности и състояния, 

свързани с политическия и икономическия живот на Царство България. Те попадат 

под негативното събирателно-оценъчно означение „буржоазни” и са обект 

изключително на „изтръгване” и „изкореняване”.  

Изключвайки огромни области из жизнения опит, които определя за 

несъществени, отживели, езикът е сведен до употребата на клиширани изрази, 

които са съсредоточени върху това да регистрират отношението (правилното и 

подлежащото на санкция) към базовите за комунизма ценности: партията, трудът, 

СССР, а също и интерпретацията на врага и неговата дейност. Езикът на РД се 

изпълва с технически, химически, селскостопански и пр. термини от „трудовия 

фронт”, които задават границите на новия живот и неговия център – трудът под 

ръководството на народната власт. Това е ясно отграничена вселена, която 

концентрира в себе си всичкото „добро” и противостои на персонифицираното или 

не, но винаги присъстващо, актуализирано чрез напомняния зло.  

Семантичните опозиции са съществена характеристика на идеологическия 

език в Народната република от времето на ранния социализъм. Когато описва 

устремното движение на настоящето към светлото бъдеще, официалният наратив 

почти никога не пропуска да спомене състоянието в другата, обречена на смърт 



  

вселена. Така езикът разполага света по фундаменталното за комунистическата 

идеология противостоене: „свой – чужд” и го подрежда в отношение към големите 

културни подреждания на пространството и времето. 

1.1 Пространството 

а. Вертикално 

Партията и персонифицираното тъждество на Идеята – вождът, като 

носители на истината за света и водещи напред, притежават и се ползват от 

легитимността, която носи над-земното, не-от-този свят познание. Партията на 

„най-прогресивата класа” смело руши и съзижда, решава кое заслужава живот и 

кое – смърт. „Дръзновението” да прави това е изведено от ролята й на носител на 

познанието за бъдещето. Възползвайки се от легитимността, която дава 

„небесното”, „отвъдно” положение, асоциирано с пространството „горе” /висините, 

Партията се явява източник на „всичко прекрасно”. Високото място във 

вертикалната подредба на света е недвусмислено посочвано чрез употребата на 

соларни по произхода и значението си думи и изрази – „слънце” (за вожда), „лъчи”, 

„светлина” (за марксизма-ленинизма). Врагът е на другия полюс – „долу” – мястото 

на всички, от време оно същества, които искат да погубят човека. Езикът показва 

това му положение посредством изравняващи го с хтоническия свят нарицателни, 

както и с действия, присъщи на  обитателите на животинското царство. 

б. Хоризонтално 

В материалите по страниците на РД подредбата на пространството по остта 

на хоризонтала се изразява чрез няколко символни равнища, чиято стойностна 

натовареност се увеличава по посока „навътре” (в смисъл на отдалеченост от 

периферията) и „нагоре”(като концентрация на символен капитал). Можем да ги 

подредим в следните концентрични окръжности: селище (общо), родно място, 

родина, столица, централен площад. Обща тяхна характеристика и израз на 

свещената им същност е присъщата им красота, произтичаща от факта че са места 

на активна дейност за претворяване на света. В марксистко-ленинската 

интерпретация трудът е свободна, творческа и обществено значима дейност и 

затова - „прекрасен” . 

 



  

1.2 Времето 

По отношение на времето идеологическият език разполага света в линейната 

форма на неговото протичане и присъщите й категории: минало, настояще и 

бъдеще. 

а. Отхвърленото минало 

Вперил очи в бъдещето, светът, който гради социализма бърза да забрави 

миналото. Идеологическото оправдание е, че неговото наследство трябва да се 

„руши”, защото е донесло много страдания на пролетариата, превърнало го е в роб 

на експлоататорските интереси. Изключително силно е изразена тенденцията за 

обезсмисляне живота на поколенията, които не дочакват Светлата дата или я 

дочакват в зимата на своя живот. Изразът „Чак сега живея” и смисловите му 

варианти като, противопоставянията от рода на „Преди живот ли беше”, представят 

хората като отхвърлящи собствения си житейски път. Техните лични опити, 

решенията, нагласите, които са им помагали или пречили до Началото се обявяват 

(и то от самите тях) за несъществени, недостойни, а често и за срамни.  

Единствената ценност, която притежава миналото е, че то е арена на 

класовата борба, в трудностите му се е изградил пролетариатът с идеала му за 

щастлив живот.  

б. Вдъхновеното настояще 

Метафората, с която говорим за света на настоящето е „Строеж” и, разбира 

се, нито е оригинално хрумване на автора, нито е взета откъснато, без връзка с 

действителността, която описва. Това именуване се налага някак само, предвид на 

важността на „строенето” за самата идеология на комунизма. В нейния разказ 

всичко се строи – явява се плод на целенасочено, пресметнато, рационализирано 

човешко усилие. Строи се ново общество, нови заводи, нов човек.  

Героичността на Борбата се пренася върху Строежа чрез самото му 

определяне като „борба” и означаването на отделните негови участъци като 

„фронтове”. Освен това, за изграждане героичността на настоящето посредством 

връзката му със славното минало, биват използвани и изрази, които обикновено 

описват живота в нелегална борба и в партизанските отряди: „акция” (за 



  

партизанско мероприятие и празник); „герой” (и за такъв на труда), „подвиг” (и в 

труда); „себеотрицание” (в сражение и труд). 

Езикът приравнява въздействието на народната държава с магическо 

действие – тя „преобразява”. Целият свят е движение към „светлото бъдеще”, в 

което живата природа се превръща в химически състав и географски дадености, 

заводите „израстват” под „електрически слънца”, машините „пеят”, институциите 

на властта се наричат „органи”, а сърцето на Строежа е я АТЗ „Сталин”, я ДМЗ 

„Ленин”... Езикът на Строежа снема опозицията „природа – култура”. Тук всички 

сили са обединени в мощния устрем към голямата цел, която обещава някъде 

напред във времето цялата Земя да се превърне в гостоприемен дом за всички хора, 

щедро даряваща ги с изобилни блага, послушна и покорна. Основните стълбове, 

върху които се поставя социалистическата вселена са трудът, партията, СССР, а 

единство й се удържа посредством сплотеното противодействие на врага.  

Трудът е новата свръхценност в строящата социализма Народна република. 

Тук  определяната като „жестока и безмилостна експлоатация” при капитализма 

трудова дейност се развива във формите на заявено равенство и сътрудничество. 

Тази промяна непременно води до освобождаването на творческата енергия на 

пролетариата, за да може той пълноценно да изиграе историческата си прогресивна 

роля. Идеологията постулира непрекъснато засилване на единството и 

целенасочеността на съвместния труд, защото социалните корени на отчуждението 

от труда се смятат за изчезващи (поне) с преминаването на средствата за 

производство в ръцете на държавата, респективно на работническата класа. Това 

предполага висока съзнателност и стремеж към максимално реализиране на 

способностите на всеки човек в общественополезна трудова дейност, „неуморен 

съзидатален труд”.  

Всичко в живота на работническата класа в първото десетилетие от нейното 

господство е изпълнено със свръхнапрежение, непрекъсната и безкомпромисна 

борба, преодоляване на трудности. Страхът, умората, разочарованието нямат място 

в този свят на възторг и победи. Пропагандата непрекъснато призовава за 

„ежедневна борба със самоуспокояването и благодушието”. Винаги може да се 

произведе повече, за по-малко време, по-качествено.  



  

В пропагандната реторика трудът се явява продължение на военните 

действия срещу буржоазната експлоататорска класа. Тук не можем да срещнем 

израза „мирен труд”. Трудът е „масов”: „гъсти редици” от трудещи се; „Нивите са 

почернели от хора”. Това е трудовата армия на социалистическа България, чиято 

задача БКП е определила като построяване на социализма – преход към най-

справедливото обществено устройство, което светът ще познае – комунизмът. 

Съревнованието задава работния ритъм съобразно събитията от новия празничен 

календар, който въвлича трудещите се в постоянни „акции”, призовава за 

„щурмове” и никога не се задоволява с постигнатото.  

„Заедността” в труда, определението на трудовото действие като плод на 

обединени усилия на работниците не само от едно, но и от различни производства, 

има своите върхови моменти в годините непосредствено преди V конгрес (1946 и 

1947 г.), белязани от сериозни промени в обществено-политическото устройство и 

преди Априлският пленум. Особената важност на „заедността” в труда е отражение 

на неизменното и препоръчително сплотяване около партията в ключови моменти 

от Строежа. Това е на практика действащото единство на всички около голямата 

Цел. Има специфики, обаче, между заедността на трудовото усилие в двата 

обособени момента. През 1946 г. и 1947 г. се набляга особено на „заедността” на 

труда на братските класи. По това време тя придобива такива видими изражения 

като трудово-културните бригади от града за селото и в обратна посока. Тук 

сплотяващата реторика на военните години (за единството на народа в 

трудностите) плавно преминава в също такова единство, но скрепявано с 

взаимопомощта между (вече придобилите живот чрез назоваване и недвусмилено 

посочване) трудещите се класи. 

В годините след смъртта на Сталин описанието на труда като задружен се 

отнася преди всичко за тясното подпомагане между различните професионалисти в 

един производствен процес (напр. между майсторите и редовите работници в 

завода или между работещите в МТС и ТКЗС). Патосът на едино-действието, на 

съпричастността към общото дело, на чувстването на едно с всички останали не 

губи първостепенното си значение, но развитието на специализацията на труда и 

отношенията  в социалистическото съревнование (които понякога се оказват по-



  

близко до хищническите отношения на конкуренция в капиталистическия свят, 

отколкото до „благородната надпревара”) се отразяват на идеологическия разказ и 

той бърза да ги определи като отношения на сътрудничество и взаимна помощ. 

От 1950 г. насетне трудът получава определението „културен” със синоним  

„социалистически”. Това назоваване прибира под покрива на съзнателния 

(извършвания от правилната гледна точка, с правилния мироглед) труд за 

достигане до „светлото бъдеще” чисто професионалното отношение изразено в 

желанието да си свършиш работата добре (изискванията в това отношение бележат 

ръст особено след 1951 г.). Той включва добрите технически познания, хигиената 

на работното място, вежливото („другарско”) отношение към колегите и клиентите. 

Определяйки като значими за възхода хигиената на работното място и детайлното 

познаване на работата, като изхожда от чисто практическата им стойност за 

производството, идеологията ги санкционира не просто като важни за конкретни 

условия, но като важни за Строежа въобще. „Културният труд” дава самочувствие 

на строителя на социализма и води (непременно) към „нови успехи”. Той е най-

пълен израз на моралните дорбодетели на "новия човек". 

Определението „културно” по отношение на социалистическото 

всекидневие с часовете за труд и почивка идва, за да подчертае още веднъж 

поставяната и чрез други клишета основна отлика на социалистическия човек 

спрямо неговия антагонист – принадлежността (нещо повече, пребиваването на 

върха) към достиженията на човешката цивилизация като опозиция на не-

човешкото или със стремеж да разруши всичко човешко Враг. „Културният живот” 

като чисто битови обозначения и отправка за това, което следва отвъд тях има 

връзка с друго смислово построение – отричането на живота „преди”. Последният 

често е представян като „некултурен”, безпросветен, като тези описания 

утвърждават изначалната му безсмисленост освен като място на зараждането и 

осъзнаване целите на пролетариата. 

Една от особено присъщите характеристики на света на настоящето е 

единодушието в мисленето и действията (изобщо и в труда). Пряката употреба на 

израза „единодушие” или синонимни нему („като един”, единомислие”) е важен за 

първите години от на народната власт. Това е време, изпълнено с големи промени, 



  

напрегнати действия за утвърждаването на БРП(к) на власт. Затова е особено важно 

да се подчертава съгласието и подкрепата на всички за провежданата политика. От 

особено значение се явява това поведение и в годината след смъртта на Сталин, 

когато единността придобива конкретни черти в израза: „сплотени около Партията 

и нейния ЦК”.  

Идеологическият език изгражда две устойчиви смислови тъждества за 

описанията на своя свят. Те представят като еднозначни науката (прогреса) и 

социализма/ комунизма, както и мира и социализъма. Първото смислово равенство 

се отнася до описанието на действията в Строежа и утвърждава основния за 

идеологията принцип на създаването на новия свят от човека, единствено с 

неговите усилия и освободените му от народната власт творчески способности. 

Стремежът към прогрес е стремеж към комунизъм, затова „прогресивните методи”, 

„прогресивният опит” (негов синоним е „съветският” такъв), изобилстват в като 

определения за човешката дейност. Строителството на социализма е процес на 

непрестанно разширяване на научното познание, а следователно и овладяването на 

нови и нови територии по пътя към „заможен и културен живот”.  

„Светлото бъдеще” 

Езикът на комунистическата идеология борави значително рядко с 

конкретни описания на „светлото бъдеще”. Когато това се случва, то е описвано 

най-често с определението „щастливо” и посредством категориите на материалното 

изобилие и производния от него „културен живот: „Щастие ще бъде за всеки 

работник да живее в такива жилища с електричество, радио, с баня, телефон и 

други удобства. Вечер и млади, и стари ще се разхождат из алеите на градините. 

Много от металурзите със семействата си ще се наслаждават на хубави филми в 

киносалона. До късно през нощта ще светят прозорците на библиотеката и 

читалните.”
3
 

1.3 Другият свят 

Като напомня за успехите на Строежа, идеологията непременно изобличава 

другия свят. Упоритото отличаване затвърждава едно механично в привичността си 

непрестанно припомняне как е отвъд. Стереотипизираните изрази отключват 

                                                 
3
 РД, 21.01. 1954 г., бр. 21, с.1, В. Дончев, С името на Ленин 



  

автоматично образът на другото в утвърдената схема на  противостояния. 

„Изобилният и заможен живот” се свързва с „глада и мизерията” (преди и отвъд); 

„творческият и вдъхновен труд” блести още по-ярко на фона на „механичен и 

нерадостен” работен процес из капиталистическите предприятия. „Морално-

политическото единство” се показва несравнимо по-привлекателно пред вечните 

спорове на партиите в парламентите на буржоазния Запад и т.н., и т.н.  

 

2. Портретът на „новия човек” 

Идеологията има вяра на преобразения в труда човек и то само благодарение 

на „свободния и творчески труд”, който неминуемо настъпва след (също 

неизбежната по логиката на прозряното от Маркс движение на „колелото на 

историята”) пролетарска революция. В основата на комунизма като обяснение за 

света е заложено базисно недоверие в човека – той подлежи на превъзпитание и 

възпитание, на непрестанно „научаване” в редиците на Партия, която преценява 

кога бива „освободен” и „нов”. Новата форма на трудови отношения (без 

„експлоатация на човек от човека”) и собственост („обществена”) са инструментите 

за промяна на битието и оттук – на съзнанието. И в двете части на този нелек път, 

човекът има верен водач и помощник в лицето на Партията. Тя създава образците, 

които да го вдъхновяват и по които Строителят да измерва напредъка си. 

 

2.1. Моделите: Героят и Вождът 

Образите на Героя и Вожда служат за изграждането на тоталността на 

Строежа по отношение на времето. Те го правят да изглежда като едно устремно 

движение от мрачното минало към светлото бъдеще. Животът им е граден от 

идеологията на основата на житийните примери и инструментално използван като 

мобилизиращ, „вдъхновяващ” поведението на бившите „роби” и настоящи войници 

от „великата армия на труда”. Тяхното присъствие е непрекъсната актуализация на 

вечната Идея във видимия свят, връзката й с хората които се трудят за 

осъществяването й. Функцията на Героя за идеологията на света, който строи 

социализма, е личният пример на Жертвата. С това той е безсмъртен и обект за 

подражание от последователите му в настоящето. В качеството си на пример за 



  

„следване” Вождът изпъква най-вече чрез непрестанния си стремеж към 

самоусъвършенстване. Като такъв той е вечно жив „в сърцата на Строителите”, 

които пазят неговите прозрения-завети и ги „въплъщават” в Строежа. 

Тези „светли примери”, биват използвани при създаването на идеологическия 

образ на Другаря. 

 

2.2. Другарят  

Напълно в съответствие с признатата най-висока ценност на труда, 

Строителят се представя първо и изключително чрез професията си – онова място 

от „трудовия фронт”, където, благодарение на народната власт, може да разгърне 

целия си творчески потенциал. За да няма съмнение в работническия характер на 

Народната република, професиите на описваните в РД нейни граждани са 

преобладаващо из сферата на промишлеността и транспорта, а второто място е за 

тружениците в селското стопанство. 

Някои граждани на Народната република идеологията предпочита да 

представи не чрез професионалното им поприще (т.е. класовата им 

принадлежност), а посредством „отмиращи” за голямото Строителство 

характеристики като религиозна или етническа принадлежност. Без съмнение, това 

е още един щрих към граденият с усърдие и постоянство образ на народната власт 

като защитница на онеправданите и въздаваща справедливост. 

Извън професионалното поприще в структурите на БКП, партийната 

принадлежност се оказва присъща характеристика на "новия човек" в годините 

след 1949 г.,  като това качество е особено желано в годините 1950 – 1953. 

Утвърждава се практиката описанието на нечии героични дела на трудовия фронт 

да е съпътствано от упоменаването на принадлежността му към авангарда на 

работническата класа. Така се прави видима непременната обвързаност на личния и 

професионален възход (тъждествени за комунистическата идеология) с членството 

в БКП. Следва да отбелжим, че, противно на практиката, за идеологията това 

състояние не се свързва с прагматичния стремеж към успех („кариеризъм”), а е 

закономерен резултат от естествената принадлежност на най-добрите в Авангарда. 

Безпартийните присъстват, за да демонстрират свободата, която дава народната 



  

власт и изключително в качеството си на възхищаващи се от качествата на 

комунистите и работещи под тяхното вещо ръководство. Същото може да се каже и 

в случаите, когато иде реч за членове на БЗНС. Тук има и упорито подчертаван 

момент на единство, на задружната работа на двете братски класи за изграждането 

на социализма.  

 

2.2.1. Телесен облик 

„Младостта” бива поставяна в привилегировано положение и се възприема 

не просто като възрастова категория, а преди всичко като носител на положителни 

(и полезни) за Строежа качества – ентусиазъм, оптимизъм и известна романтична 

нагласа. Подобно на случая с присъствието на възрастните хора в Разказа, тук 

чисто биологични дадености се обвързват с желани душевни характеристики и 

излизат далеч отвъд и над обичайния си смисъл. Двете крайности във възрастовата 

скала са с почти равни стойности и се упоменават редовно. Така идеологията 

обединява опита с ентусиазма, паметта за злото с вярата в бъдещето, мъдростта на 

житейския опит със смелостта и готовността за риск.  

Тялото отправя послание за мощта на човека, респективно строя, който го е 

изградил. Видимостта, масивността на телата е съчетана с физическата сила, 

редовно споменавана като присъща на трудещия се постоянно за целия изследван 

период. Ръцете са най-описваната, „най-видимата” част от тялото на "новия човек". 

Те са, преди всичко, „здрави” и носят белезите на тежкия труд. 

Другарите са показвани изключително в работно одеяние. Празничното 

облекло се надява по повод обществено-политически събиитя – избори за 

национална и местна власт, посещение на събрания, конференции, официални 

съвещания и пр. Тази промяна подчертава представянето на политическото като 

Празник в света, който строи социализма. Тя поставя събитията от обществения 

живот като ценностно равни за "новия човек" с тези от личния и житейския му 

кръг.   

 

 

 



  

2.2.2. Душата  

"Най-ценното украшение на истинските нови хора” е „венецът на 

скромността"
4
. В света на тоталния Разказ това качество отправя непременно към 

съзнанието, че дължат всичко на Партията и че подвизите им на трудовия фронт са 

естествено поведение за всеки, който е видял величието на Идеята. Като 

допълнително утвърждение на скромността в ролята й на най-присъщо качество на 

новите хора е посочен единствения възможен за тях източник на самочувствие – 

участието им в Строежа. 

Колкото и оскъдно внимание да се обръща на емоционалната страна от 

живота на Строителите, не може да остане незабелязана тенденцията след 1949 г. 

да се  рисува строг (и в този смисъл аскетичен) портрет на "новия човек" с център 

участието му в Строежа. Поводите за радост, щастие, любов и  т.н. можем да 

класифицираме по няколко признака: (1) предизвикани от промени в обществено-

политическата реалност като цяло; (2) от събития, тясно свързани с партийния 

живот; (3) от навлизането на вожда в света на трудещия се; (4) от чувството за 

принадлежност към прогресивното човечество. Най-често радост на Строителите 

носят чудесните условия, в които разгръщат творческите си способности в труда. 

Хората на светлото бъдеще, напълно в съгласие с идеологията, която ги рисува, не 

намират повод за положителни емоции в отношения извън Строежа (интимни и 

приятелски връзки, семейство). 

Най-важните качества, които притежава „новият човек” изразяват 

„правилния мироглед” по отношение на основните ценности на тоталитарния свят 

на Народната република: Партията (като символ-обобщение и действителен субект 

на народната власт), вождът и героите от Борбата (като придаващи сакралност на 

Строежа и пример за следване), трудът и Строежът въобще (като пример за 

отношение към настоящето), Съветският съюз (в качеството му на „светъл пример” 

и неминуемо бъдеще), както и към Врага (като вечна заплаха и инструмент за 

мобилизация). Тези, проявявани по отношение на обществено-политическото 

измерение на битието качества, са с абсолютно най-високи количествени стойности 

                                                 
4
 РД, 14.01. 1954 г., бр.14, с.2, Т. Ламбов, В надпревара с времето 



  

в сравнение с всички останали характеристики, които идеологията „намисля” за 

новите хора.  

Най-важното за идеологията качество на "новия човек" (и съответно най-

често приписвано му) е искрената му вяра в настъпването на светлото бъдеще. На 

основата на така споделяната върховна ценност (построяването на комунизма) се 

гради друго особено присъщо качество на Строителите – тяхното единомислие, 

усещането им за принадлежност към едно Цяло (заедно с Партията, вожда и 

героите). Знанието, че дължи успехите си (възприемани най-често като плод не на 

лични усилия, а на целия колектив) на Партията е една от основните 

характеристики на идеологическия човек.  

Качествата, приписвани на "новия човек" по отношение на трудовия процес 

подчертават неговата съпричастност към Строежа като израз на устрема на Партия 

и народ към комунизма или, най-общо казано, чрез „съзнателния труд”, другарите 

проявяват съгласие и преданост към обществено-политическото устройство.  

 

2.2.3. Действия и състояния в света  

Човекът, който „рисува” идеологическият език проявява изключителна 

активност по отношение на света. Това е напълно обяснимо, като се има предвид 

факта, че му предстои да го променя и „преобразява”. Описанията на различните 

действия на новите хора превишават всички останали аспекти на душевното им и 

телесно състояние. Покоят е непознат за тях, те напрягат сили в поредното 

съревнование, никога не се успокояват с постигнатото, не спят от мисли как да 

подобрят работата си. Действията и състоянията, които са израз на по-горе 

описаната душевна нагласа на Строителя можем да разделим на две основни групи 

по една от основните линии на противостоене в черно-белия идеологически Разказ, 

опозицията „преди – сега” . В очертаващата се огромна група на „сега-то” 

(настоящето, Строежът) действията са подредени в съответствие с провокиращите 

ги основни качества, които идеологията приписва на "новия човек" (отнасящи се до 

Партията и народната власт, труда, СССР и врага). 

Важността и първенстващото значение на качествата, които идеологията 

гради по отношение на базисните за социализма ценности (Партията, вождът, 



  

трудът, СССР), се подчертава посредством говоренето (навсякъде – от събранията 

до сватбите) изключително за събития от обществено-политическия живот. 

Идеологическият човек смело заявява и отстоява категорична позиция по 

отношение на „международното положение”, като самочувствието му се гради 

именно на ясното съзнание за принадлежността към лагера на „мира и 

социализма”, чиято окончателна победа е неминуема в едно все повече 

приближаващо се Бъдеще.  

Формите, в които се развива активността по отношение на обществено-

политическата реалност показват все по-осезаемото присъствие на Партията в 

живота на гражданина на Народната република. Абсолютното първенство тук 

принадлежи на посещаването на събранията. Това е и една от най-често 

упражняваните дейности на "новия човек" като цяло, предвид на особено 

значимата възпитателна (и превъзпитателна) функция на този начин на протичане 

на живота в партийните структури. Изборният процес представлява периодично 

изразяване на подкрепа за народната власт под формата на утвърдилата се практика 

за добиване на легитимност чрез делегиране на права от народа. Упражняването на 

правото на глас е акт на показване на единството между народ и Авангард. 

Активностите, чрез които другарите изразяват цялостната си подкрепа за всичко, 

което се случва в техния свят придава облика на масовите мероприятия. Тук е 

особено препоръчително да се върви в строй/ марширува (за да се онагледи 

организираността на усилието към Целта), да се веят знамена (за да се подчертае 

единството с героичното минало и вярата в щастливото бъдеще), да се пее (като 

израз на общата радост от участието в Строежа) и да се аплодира, за демонстрация 

на благодарността към Партията. 

Трудът е неотделим от политическото и в качеството си на единствено 

средство за достигане на справедлво (най-справедливото, по-точно) обществено-

политическо устройство, и като пряко стимулиран от конкретни събития из 

„вътрешното и международно положение”. Основание за подобна констатация 

получаваме пряко от множеството изрични упоменавания за свързаността на 

трудовото усилие (геройство) с конкретни събития из партийния живот или 



  

международни прояви
5
, както и със значими дати от новия празничен календар 

(изцяло организиран около събития от политическо естество). Строителят празнува 

като се труди и, както видяхме по-горе, като гласува и така ознаменува 

свещеността и единството на изграждания от собствените му ръце свят.  

Действията, извършвани от другарите като проява на чисто личностни 

характеристики заемат изключително скромен дял от иначе почти изцяло 

описвания чрез разни активности „нов човек”.  

Дейностите, изразяващи жаждата за „културно издигане”имат за цел, освен 

да създават високи естетически образци пред подлежащите на (пре)възпитание 

граждани на Народната република, да чертаят границите на едно свободно време, 

което се използва изключително за възстановяване на силите с цел нови геройства 

на трудовия фронт. 

Измененията под благотворното въздействие на народната власт се 

изразяват както по отношение на общата душевна нагласа, така и във видимите 

измерения на битието. Всички те са характерни за времето след V конгрес на БКП 

и са поредния знак (при това с голяма тежест) за успешността и необратимостта на 

процеса на построяване на светлото бъдеще. Освен (и защото е) все повече 

изпълващо се с вещи (знак за принадлежност към общността с „културен”начин на 

живот) битието на другарите е по принцип „щастливо” и „по-хубаво” от „преди”. 

Най-интимните очквания, които събират в себе си надеждите, възторзите и 

страданията на хората – техните мечти – са сведени от езика на социалистическата 

идеология до бетона и потта, изливани в основите на „светлото бъдеще”. 

 

2.3. Полът и „смяната” в Строежа: другарките, народната младеж и децата 

Идеологията не приема пола като определящ за човешката личност и 

действията й в света. Откъсването на „новите жени” от дома е упорито 

изобразявано в изследваните текстове – дори до степен на често подчертаване на 

невъзможността за срещата между съпрузи зад стените на семейното им жилище 
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 Преди всичко конгреси на БКП – половината от случаите на иницииране на усилен труд са 

свързани със Шестия конгрес на БКП през 1954 г. Не можем да отминем, освен това, резкия скок 

нагоре, който бележи така стимулираното трудово усилие в годините 1953 – 1955. Из областта на 

„международното положение” най-често другарите геройстват на трудовия фронт в отговор на 

престъпните действия на империалистите 



  

поради непрестанната им заетост на трудовия фронт.  Жената – пазител на 

семейството се изправя против него. Идеологията обезценява труда на майката-

домакиня, причислявайки го към предишния „прост” начин на живот и открито 

заявява, че по-добър възпитател от държавата няма. От социалистическата жена се 

изисква да възпитава „прекрасни хора” изключително като трудещ се в разни 

социализиращи институции.  

„Народната младеж” и децата присъстват преди всичко в качеството си 

на „смяна”. Принадлежността им към особено важната за идеологическия Разказ 

категория „младост” ги прави предпочитан пример (като носители на „новото”, 

необременени от изкривените ценности на обречения на смърт капиталистически 

свят) и обект на въздействие (като започващ да се „оформя” или бъдещ Авангард и 

Строители), върху който тоталитарната държава съсредоточава всичката си 

идеологическа и институционална мощ. 

 

3. Врагът 

Врагът като вечно будна заплаха за света, който строи социализма се 

споменава приблизително толкова пъти, колкото е броят на изследваните текстове. 

Този факт е особено показателен за функцията, с която той присъства в 

идеологическия Разказ – стимулирайки сплотяването и Единството да осигури един 

от аспектите на неговата тоталност.  

Най-присъщото свойство на душата на врага е изначална й поквареност. 

Това състояние включва похотливостта и „разврата” като присъщи на двата типа 

проявления на Врага за целия период на изследването и подчертава както 

звероподобната му същност, така и животът в безделие като стимулиращ появата и 

развитието на всевъзможни пороци. Абслютната противоположност на личния 

интерес на врага с интереса на народа е основополагаща за действията му в света 

характеристика. Цялата активност на враговете произтича от преследването 

изключително на лични цели,  винаги в опозиция на обществения интерес и 

следователно – лоши. 

 

 



  

ІІІ. Глава втора: От назоваването към преобразяването на света 

 

1. Пропагандният „апарат” 

Светът, който описва идеологическият език става видим посредством 

действието на пропагандната машина и в процеса на социализация („възпитание”) 

в различните форми на колективна организация, в които се разполага животът на 

гражданите на Народната република. В обществото, което строи социализма 

възпитава  всичко, всяко едно измерение на битието, всички колективи, чрез всяко 

свое действие. В ролята си на персонализирано изражение на колективната воля, 

коя да е от схематично маркираните по-долу структури служи за провеждане на 

бликащите из партийното лоно предписания за промяна на света и човека – от 

министерствата до първичните партийни организации. 

Най-важното място за „спускане” на решенията по идеологическата част е 

отдел „Пропаганда и агитация” при ЦК на БКП (с името Агитпроп в периода 1944 – 

1948 г.). Основните действия, които режисира Отделът придават видимост на: (1) 

празничността на Строежа (в съответствие с Разказа за свободния и щастлив труд), 

(2) единството/ единодушието в устрема да се построи „светлото бъдеще” и (3) 

сплотеността в борбата срещу Врага. Режисирайки празничността на ежедневието 

пропагандата показва цялото време от установяването на народната власт до 

настъпването на комунизма като сакрално – поредица от всекидневните актове на 

свещенодействие пред Строежа чрез Труда. 

Несъмнена е изключителната роля на РД в пропагандната машина, като 

всекидневното му излизане непрекъснато актуализира реалността на 

разпространявания от него Разказ.  

Когато са от значение за цялата общност на Строителите, мероприятията на 

отдел ”Пропаганда и агитация” се отразяват непосредствено върху работата на 

Министерството на културата. Министерството поема контрола над 

(въз)произвеждащите необходими за новия разказ за света нагласи чрез целия си 

административно-технически апарат, чрез тоталната обхванатост на всеки импулс 

за творчество и непрестанно гради вербално и визуално Строежа. Другата 

институция на държавата, чиито възможности са използвани за придобиване на 



  

реалност на описвания от идеологическия език човек е, разбира се, Министерство 

на народната просвета (до 1947 г. – Министерство на народното просвещение). 

Целият огромен потенциал на масовото образование се използва, за да бъдат 

предадени на новите строители знанието за основите, паметта за жертвите и 

увереността в постигането на голямата Цел. Всички нива на министерството са 

мобилизирани първо да пренапишат Разказа, а после усърдно да го преподадат на 

масите. 

Отвъд високите сфери на държавната политика, където „указанията” на 

Партията се „спускат” и започват да градят реалността посредством механизмите 

на институциите на Народната република, видимите проявления на колективната 

воля се институционализират в два типа организации: „масови” и партийни. 

Разликите между тях произтичат единствено от степента на правомощията и ролята  

им за Строежа, като „масовите” организации са изградени като реплика и в 

йерархично подчинение на партийните структури. 

 Структурите на най-масовата организация – ОФ биват използвани когато 

трябва да се направят видими: (1) „морално-политическото единство” на народа по 

време на избори; (2) принадлежността към „лагера на мира и социализма” (чрез 

различни подписки за мир, протестни акции и пр.); (3) стремежът на „новия човек” 

към непрестанно самоусъвършенстване (като организира курсовете за 

ограмотяване и политическа просвета). Проводник на идеологическата концепция 

за задружния труд и изразител на Единството по отношение изпълнението на 

народостопанския план, а значи, и построяването на социализма се явява Общия 

работнически професионален съюз (ОРПС). Схематично маркираните форми на 

организация в колективи на партиен или „масов” принцип са едновременно израз 

на единството и „задружността” на строителите на социализма и инструмент за 

налагане на това единство. 

Членуването в организациите с изрично посочена възпитателна цел съвпада 

с периоди от живота на човека, които се отразяват най-силно при оформянето на 

представите за света и мястото на личността в него. Възпитанието е задача, в 

изпълнението на която БКП не пести сили и мобилизира целия си институционален 

и организационен ресурс.  В основата на емоционалната „спойка” в ДПО 



  

„Септемврийче” е романтиката на героизма и борбата, която цели да внуши 

възторжено приемане на промяната у неукрепналите и лесно податливи на 

външния блясък детски възприятия. 

 Димитровският съюз на народната младеж е предвиден за резерв на 

партийни кадри и е инструментът, чрез който Комунистическата партия обезпечава 

своето влияние над младите хора.  Бригадите са формата, в която 

комунистическото възпитание на личността се осъществява в съгласие с теорията 

на А.С. Макаренко и М.И. Калинин, посредством въвличането на „народната 

младеж” в ежедневната практическа работа на грандиозното социалистическо 

строителство. „Девизът” на националните младежки бригади – „Строим за 

Родината” и символът им под формата на червения факел недвусмислено посочват 

ценностите, в които, посредством труда, бива възпитавана смяната от Строители: 

себеотрицанието в изпълнение на дълга пред Народната република, чиято същина 

се състои във видимата реализация на Идеята.  

Всички организации, които повеждат партийната политика за приемане и 

одобрение на новия Разказ за света сред подрастващото поколение имат сходна 

система на символи, атрибути и ритуали, които визуално определят мястото и 

ролите им в социалистическото общество.  

 

2. Социалистическото възпитание 

Краткия обзор на организационните структури на тоталитарното общество, 

които се явяват основен инструмент за промяната на света по моделът, описван от 

идеологическият език, трябва да е направил ясна невъзможността за съществуване 

на човешката личност извън включеността в една или друга форма на 

институционализация на колективната воля. Колективът е средата, в която се 

извършва превръщането на човека в Строител посредством преобразяващата сила 

на труда. В качеството си на свързващо звено между личността и обществото, 

колективът (основно трудовият) е единственото място, където ценностите на 

обществото се превръщат в устойчиви черти на личността, определящи 

поведението й в света.  



  

 Строежът на социализма в българската държава започва при условия твърде 

далеч от необходимите за „диктатура на пролетариата”, така както ги описва 

Маркс. В първите години на народната власт тенденциите на потомственост на 

работническата класа или вътрешно възпроизводство на работна сила нямат 

решаващо значение
6
 и така основен източник на работна сила за индустрията се 

явява селското стопанство. Кризите, съпътстващи развитието на Третата българска 

държава водят до непрестанно актуализиране на носталгията по времето на 

голямото семейство, без „тежестта на свободата” и несигурността в модерния свят. 

Така „златното време” на роднинската подкрепа, морална закрила и помощ никога 

не се отдалечава в едно безвъзвратно загубено минало, не успява да придобие 

статуса на „изгубен рай”.  Светът на Строежа оказва подкрепа (или проявява 

търпимост) към някои нетипични за модерното време, но пък обичайни за 

традиционното българско общество практики. Наследството от тъмното минало, на 

което се позволява да съществува и в изграждането на „светлото бъдеще” може да 

обособим в общите категории на (1) „задружния труд и живот” (организирани тук 

не на родствено-териториален, а по признак на партийна или друга организационна 

принадлежност) и (2) строгите предписания на патриархалния нравствен кодекс по 

отношение на контактите между половете. Общото между тях е непременната им 

обвързаност с колектива в ролята му на върховен следящ за изпълнението на 

правилата, на чиято основа съществува общността.  

 Йерархичните отношения в голямото семейство се пренасят в сферата на 

политическото. Отъждествяването на генералния секретар с бащата и на Партията с 

майка–закрилница, често изразявано с похватите на социалистическата реторика, 

на практика утвърждават предмодерната същина на публичния живот по 

българските земи. Пренасянето на съхранената традиционна интерпретация на 

света извън естествената й социална структура е механизъм, чрез които се 

утвърждава усещането за близост между участниците в Строежа. Езикът на РД 

описва Народната република като място, където всички са си „свои”, буквално в 

смисъла на семейната близост. 

                                                 
6
 Вж. Исусов, М., Работническата класа в България 1944 – 1947, Изд. на БАН, С., 1971. 



  

 Сдържаността, проявявана в изразяването на привързаност, така присъща за 

предмодерния свят, е добре дошла за идеологията на социализма. Личните 

отношения, един от силните знаци на модерността, никога не (о)стават такива в 

българските земи. Самото създаване на семейство не присъства като обичайно 

действие на „новите” хора и се споменава само когато трябва да се направи 

популярен гражданският брак и при илюстрирането на силата на 

социалистическото съревнование, което, освен да приближава комунизма, има 

ролята и на свързващ човешките души инструмент.  

 Сред наследството, на което се позволява да съществува в Строежа 

особено място заема народно изкуство (фолклорът). Поради произхода му из 

„народните недра”, присъствието му като фон на възторга на Строежа е особено 

подчертавано. Народните песни са една от формите, в които се проявява 

„спонтанността” на „новия човек” както в качеството им на съпровождащи 

участието му в труда и избирателния процес, така и като продукт на 

„художествената самодейност”.  

 В процеса на „възпитание и превъзпитание” на „новия човек”, в 

социалистическото общество главната роля е отредена на колектива, изваден от 

контекста на семейните и родови отношения и поставен като вездесъщ блюстител 

на партийните повели. Колективът е едно от неизменните присъствия във всеки 

успех (наред с Партията), при решаването на каквито и да било проблеми – в 

производството, семейството, организацията на всевъзможни мероприятия. 

Действията му еднозначно се припознават като добри, а с това и техният 

извършител/ източник. Така около човека винаги присъства някой, носител на 

истината, който следи, възнаграждава или наказва/ въздава справедливост. Най-

често той приема сравнително еднотипните форми на партийните и масови 

организации, и винаги е пряк проводник на партийната политика и изразител на 

възприетите от всички общи ценности и цели.  

 Присъщо за истинския социалистически колектив качество е сплотеността 

и „другарските отношения”, които се раждат и процъфтяват само под 

одобрителния поглед на неизменните портрети, на основата на предаността към 

Партията. Единството в споделената цел, един от образите на които е колективът, 



  

се представя като дълбоко вътрешно осъзнато и затова се проявява спонтанно. 

„Спонтанността” е форма на отношение към обществените/ общите дела 

непрекъснато подчертавано по страниците на РД. Тя илюстрира дълбоката връзка 

между водени и Авангард, доверието, което се изпитва към „ръководството” 

въобще. Освен това, непринудената атмосфера в трудовите колективи е още един 

начин да се посочи радостта от „свободния и творчески труд” при народната власт. 

Така колективът се явява най-непосредственият израз на реалността на Единството 

и Празничността на Строежа.  

 Социалистическата теория и практика приписва на колектива почти магични 

способности. Тъкмо преживяното в колектива и осигурено с помощта на 

материални стимули трудово възпитание на хората се характеризира с 

необходимото светогледно и нравствено въздействие. Възпитанието в колектива и 

чрез колектива помага да се осъзнае „вкоренеността” на личността в народа и я 

спасява от раздвоението и инертността така далече от изисквания непрекъснат 

ентусиазъм. Тук всеки влияе върху всеки и търпи влияние от всички.  

 Преките взаимоотношения между хората отстъпват на заден план, за сметка 

на косвеното организирано и направлявано въздействие на целия колектив. Той се 

настанява на мястото на низвергнатия Бог като върховен съдник за човешката 

съвест. За разлика от божеството, което не обявява начаса решенията и присъдите 

си и не позволява еднозначно тълкуване на проявленията си, колективът винаги е 

готов да се произнесе по всеки един въпрос на човешкото битие. Личността полага 

пред колектива свободата на избора в очакване да бъде похвалена или порицана. 

Човекът се изразява единствено чрез колектива, там той „разгръща творческите си 

сили”, радва се в (заедно с) него, бори се „за честта му” във всевъзможните 

съревнования и манифестира като част от колективното тяло, когато заявеното 

единство се препотвърждава чрез отбелязването на значимите за новия Разказ 

събития.  

 В центъра на цялата система на възпитание в колектива се поставя „методът 

на убеждението”. Той се изразява главно в непрестанното „разясняване” на 

основни теоретични положения, конкретни партийни действия по тяхното 

приложение и смисъла на дейността за преустройството на света въобще. „Методът 



  

на убеждението”придобива формата на неуморно анализиране на всяко едно 

рационално или емоционално действие, на целия жизнен опит на човека от гледна 

точка на марксистко-ленинската идеология. Процесът на „убеждаване” има за цел 

постигане на дълбоко съгласие на личността с всяко едно действие на Партията и 

колектива (като неин израз). Интерпретацията на колектива като среда, в която 

протичат не просто професионалните, но абсолютно всички измерения на 

човешкия живот е особено видима в третата част на изследвания период – годините 

след 1953-та. Хората отбелязват лични и семейни празници като канят основно 

колеги. Колеги прекарват заедно свободното си време в организирани излети, 

екскурзии, гледане на прогресивни филми или посещение/ участие в спортни 

събития. 

 “Непрекъснатото взаимно наблюдение” е инструментът, който цели 

постигането на постоянна бдителност от страна на всеки член към заниманията на 

всеки от останалите в колектива. Социалистическата теория на възпитанието го 

определя като умение да се действа съобразно с общите интереси. Пряко следствие 

на логиката на непрекъснатото взаимно наблюдение се явява задължението за 

критика и самокритика. Колективът, който представлява проявленията на партията 

в различните сфери на обществения живот монополизира правото на преценка за 

човешкото поведение. Тя се осъществява на основата на тоталната политизация на 

живота, където мотивите за действие могат да се оправдаят само в името на 

колективния, а оттук и партийния интерес. Под маската на другарската помощ тук 

с пълна сила се вихри насилието над личността - и от страна  на колектива и като 

автоцензура от страна на самия човек.  

 Доколкото в критиката и самокритиката има санкциониращ елемент, то в 

друг основен похват за съграждането на „новия” човек, идеологията залага на 

изцяло позитивния механизъм на личния пример. 

 Чрез системата от всевъзможни организации на всякакви равнища, 

колективното начало оплита цялото българско общество от първата половина на 

50-те в мрежа от строго регламентирани взаимоотношения.  Новите принципи, на 

които се основава концепцията за човекът – строител на комунистическото 

общество, се усвояват единствено в и само посредством колектива. Колективът е 



  

онагледена възможност на способността на партията да прониква навсякъде. От 

името на висшите принципи, движещи историята на човечеството и познавани само 

от Партията, колективните организации въздават възмездие или почит. 

 

ІV. Заключение 

Овладявайки институциите на държавата, Авангардът, в лицето на 

комунистическата партия, се заема да преподрежда света. Новите измерения, в 

които се разполага действителността, са представяни на „трудещите се маси” в 

категориите на марксистко-ленининската идеология, адаптирани и изразени на 

понятен за българската културна традиция език. Реалността се описва като 

единство и взаимно съгласие, основано на общата Цел – достигането на комунизма 

и „здравия разум”, който отчита благоприятните резултати от управлението на 

„народната” власт. Единството се изгражда и на основата на най-атавистични 

страхове, които събужда езикът на РД при създаването на образите на Врага.  

Тоталността на света, описван от идеологическия език водят до естествената 

връзка на физическия и емоционален облик на „новия човек” с установяването и 

успехите на народната власт. „Преобразяването” на човека върви едновременно и 

като следствие от промяната на света. Регистрираните различия между 

обособилите се под влияние на вътрешни и международни събития три части на 

изследвания период се изразяват в количественото нарастване и диференциация на 

качествата, състоянията и действията с което езикът на идеологията описва 

„новите” хора. Те са обществени (политически, публични) същества, които 

обективират най-съкровените си мисли и чувства посредством трудовото действие, 

имащо за крайна цел построяването на комунизма.  

Плахо, но ясно проследимо в края на третия период (март 1953 – април 

1956) е признаването от страна на идеологията като присъщи на създадения от нея 

човек качества, които не са в пряка връзка с възторженото политическо съ-

причастие и устремното трудово усилие. По това време започва да се отработва и 

механизмът, който да направи възможни тези факти в категориите на 

идеологическото мислене. Тъй като е невъзможно да бъдат  пренебрегнати, 

осъдени на „отмиране” или заклеймени като „буржоазни”, единственият изход е да 



  

бъдат обяснени като предвиден (очакван) резултат на успешното управление на 

БКП. 

Посредством осмислянето на живота чрез "строежа на светлото бъдеще”, 

марксизмът-ленинизмът разглежда човешките същества като предмет и продукт на 

непрестанно въздействие с цел тяхното „възпитание и превъзпитание”. 

Радикалното отхвърляне на нормите, по които се структурира социалното цяло 

преди „Девети”, изисква изключителна концентрация на ресурси за да се придаде 

възможно най-бързо плътност на обещавания справедлив свят и съответстващия му 

„нов” човек. Партията отделя на новите образци вниманието, полагащо се на 

първостепенна задача. Светът и човекът, които описва езикът на идеологията 

стават видими посредством дейността на пропагандния „апарат” и механизма на 

социализацията. На основата на непосредствената си връзка с „масите”, „трудовите 

колективи”, структурите на детската и младежката организация, партийните 

(особено Първичните партийни организации) и масовите организации, са средата, в 

която основно протича процесът на социализацията на „новите” хора в ценностите 

на социализма.  

В организираните на принципа на труда, партийността или възрастта 

колективи се усвояват желаните модели в мисленето и действията, съобразно 

съветската теория за „възпитателната сила на колектива”. Средата не е непривична 

за доскоро съществувалия под контролиращия поглед на патриархалната общност 

новопроизведен пролетариат. Възползвайки се от тези нагласи, езикът описва 

колектива като новото семейство, а пропагандата го прави да изглежда най-желана 

среда за живот. Народната държава подготвя своите „нови” хора от най-

младенческа възраст и на практика прави невъзможно човешкото съществуване 

извън „колективната организация на живота”. Човекът се мисли като единица, 

подлежаща на въздействие от страна на институциите на Партията и държавата, 

производните им организации и средствата за масова информация, които налагат 

моделите за подражание. Личността е класифицирана и описвана в категориите на 

идеологическите представи, което води до безжизнена схематизация и краен 

редукционизъм в интерпретацията на човешката индивидуалност.  

 



  

Справка за научните приноси в дисертацията 

 

1. Анализ на съдържанието на един от основните инструменти за създаване на 

новия Разказ за света – езикът на РД.  

2. Описва се представата на идеологията за света, който строи социализма, 

като изграден на основата на ключовото противостоене „свой – чужд”. 

3. Описват се основни качества, емоционални състояния и форми на активност 

на идеологическия човек в света. 

4. Проследява се обвързаността на желаните за „новите хора” качества със 

събития във вътрешнополитическия и международния живот. 

5. Изследва се динамиката на образа на Врага в качеството му на сплотяващ 

общността елемент. 

6. Проследяване на механизма за налагане на идеологическите образи на света 

и човека върху реалността. 

7. Описват се основни механизми на колективното (въз)действие върху 

личността.  
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