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Проф. днк Иван Еленков 

Пенка Иванова, Човекът на "светлото бъдеще": цели и механизми на 

социалистическата идеология в България (1944 – 1956 г.). Дисертация за присъждане 

на образователната и научната степен „Доктор по политология”. С., 2013.  

(рецензия) 

 

На свиканото през юни 2013 г. обсъждане на катедра „Политология” при Философски 

факултет на СУ „Св. Климент Охридски” приех постъпилото предложение да бъда 

рецензент на въпросното дисертационно изследване и на учредителното заседание на 

научното жури бях избран единодушно за такъв от неговите членове. Нямам съавторски 

публикации с авторката, участия в съвместни изследователски проекти, нито пък 

сътрудничество по каквито и да било други начинания. 

Приложената, съпътстваща защитната процедура документация е пълна и изрядна, 

съгласно предявяваните към такива случаи нормативни изисквания. 

Още от заглавието на представената научна разработка – „Човекът на светлото бъдеще”: 

цели и механизми на социалистическата идеология в България” – се улавят основните 

посоки на разгърнатото по следващите 200 страници проучване – метафорика и 

инструментализация, идеологически фантазми и строго промислена рационална 

институционална организация за дискурсивното превземане на действителността, 

описание и анализ на преките актове на нейното преименуване, назоваването, с което 

нейното преиначаване и овладяване на изпълващите я субекти с техните действени 

жестове и емотивни състояния до възможния краен предел. Върху този подход е 

издигната и структурната постройка на труда – показване и после прозиране отвъд 
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видимостта на показаното; по него именно текстът е организиран в симетрично 

разположени две глави със съответни множество параграфи, подпараграфи и т.н.  

Симетрията на тази постройка обаче е чисто техническа и не тя определя съдържанието на 

изследователския текст в отделните му части. На пръв поглед първата глава на 

дисертацията, „Светът и човекът в идеологическия език”, лесно би могла да се определи 

като реконструктивна, а втората, „От назоваването към преобразяването на света” като 

„прозираща”, с разграничаването в двата големи дяла на „идейното” и 

„инструменталното”. Но това е само на пръв поглед – извършеното от Пенка Иванова във 

всяка стъпка от работата разкрива и едното и другото – разпознаването и извличането из 

първичната емпирия на онези най-важни сюжети и инструментариум, които теглят през 

времето основната линия на разгръщане и налагане на идеологическия дискурс и 

очертават простирането на неговата мрежа от смислови ядра. С разглеждането на всеки 

даден случай се постига и разгадаването на „машината”, неизменно възобновяваща 

тематизации, устойчиви езикови форми и лексикални единици с решаваща 

вътрешнодискурсивна тежест; показва се осъществяването на измененията и 

разместванията във вътрешнодискурсивните конфигурации на ключовите стойности във 

водещите сюжети – „пространството”, „времето”, „другият свят”, „героят”, „вождът”, 

„другарят”, „мечтите”, „врага”, широката гама на емоционалността със съставящите я 

идеологизирани определения, възрастите, полът и т.н., и т.н.... Това „показване” и 

„прозиране” отвъд видимостта на показаното, за които стана дума по-горе, или казано 

иначе, реконструкцията на идеологическия дискурс и инструментализирането му в 

институционални структури, дискурсивният и институционалният анализ, се случват по 

страниците на цялото изследване, откривайки политическата насоченост и социалните 
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функции на целите и механизмите на социалистическата идеология в България. Така 

трудът на Пенка Иванова изучава последователността на стройната идеологическа логика 

при марксистко-ленинското концептуализиране на „новия човек” вътре във времето от 

1944 до 1956 г. в хода на конституирането на тоталитарната политическа и държавна 

система при засвидетелствана от дисертантката на всяка страница аналитична 

дистанцираност от алогичността на самата система изобщо, в което намирам най-

убедително защитени политологичните аспекти на нейния труд. 

Той обаче има и други измерения - ясно обоснованият хронологичен обхват и убедително 

защитените негови вътрешни граници свидетелстват също за усета и за разбирането на 

Иванова за историчността на конкретните промени и динамиката в развитието на самия 

режим, на общата политическа линия и конкретното й приложение и съответно –  за 

историчността на трансформациите на идеологическия дискурс през годините на 

комунизма в нашата страна изобщо. Хронологичният обхват на нейното изследване е 

опрян на „твърдото” идеологическо ядро при ясното съзнание на авторката за 

последвалата дезинтеграция на това ядро след 1956 г. под въздействие на новите 

идеологически тематизации за “грубите нарушения на социалистическата законност в 

годините на култа към личността у нас”, призивите за критично „творческо 

преосмисляне извращенията на идейното наследство”, както и под въздействието на 

множеството събудени през 1960-те идеи и общи нагласи из българското 

преддеветосептемврийско минало, свързани с националната идея, неподвластните на 

идеологията универсални консумативистки и хедонистични нагласи и др. – едно 

положение, което бележи, по всяка вероятност, и естествената посока на бъдещите 

изследвания на дисертантката.  
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Това усещане и разбиране на историчността е предзадало безапелационно в 

дисертационния труд на Пенка Иванова схващането на вербалността като водеща 

политическата интервенция линия и естествено е печатният орган на Партията да излезе 

неин най-остър пробивен инструмент. Така работата й се съсредоточава преимуществено 

върху „Работническо дело”, но в хода на реконструктивната й работа се разкрива добрата 

обща източникова основа на дисертационния труд – архивните данни, сред които и 

такива, първом сега въвеждани в научно обръщение, обхванатата, принадлежаща на 

епохата периодична книжнина, отличната осведоменост и проникновено разбиране на 

съвременните публикации, изучаващи миналото на комунистическия режим в нашата 

страна. В този смисъл, направеното от нея със самостоятелно издирената автентична, 

собствено посветена на изследването, специфична архивна база в широкия смисъл на 

думата, и постигнатата нейна убедителна обработка в историко-емпиричната 

реконструкция, представя дисертационния труд редом с другото същевременно и като 

самостоятелно стойностно историческо изследване, открояващо на много места „чистия 

факт”, толкова ценен за историците. Показаната в приложението и анализирана в текста 

нюансировка на представената във вътрешните граници на изследвания период 

историческа картина в работата на Иванова доказва именно това.  

Работата покрива широк, бих казал дори, покрива целия диапазон на идеологическите 

тематизации, относно „Новия човек” – от високите смисли на култа към падналите в 

„неравната борба” и признателността пред самопринесената в жертва “кръв на хилядите 

герои”, през безбройните измерения на трудовото аскетическо усилие на себепостигане и 

себепреодоляване, до разписанието на „културния живот” през всеки ден във всичките 

му аспекти – от свободното време, изпълнено със съдържателни културни мероприятия, 
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през смислено прекарания отдих в другарско общуване по места за приятна отмора и 

забавления до наставленията за разумното разполагане с удобствата на модерно 

съоръжения домашен бит и външния вид на труженика. В този пласт от съдържанието на 

дисертацията биха могли да се видят постигнати историко-антропологичните 

характеристики в изследователския подход на Пенка Иванова. Мисля, че това най-ярко 

личи в чувствителността на дисертантката към идеологическия език; усетът й за него е 

проектиран в показаната детайлна типологизация и систематизиране на езиковото клише в 

дълбочина, даващи разбиране за отсенките и степените на възможността за 

подсъзнателното включване на претърпелите и понесли съдбата да живеят тогава в 

тоталната ситуация на символна еуфория и символен терор. 

От моето представяне на дисертацията до тук с положителност за уважаемото Научно 

жури не е останало в тайна изцяло позитивното ми отношение към темата, към замисъла и 

начина на разрешение на поставените научни задачи в работата на дисертантката, както и 

положителното ми отношение към добитите от нея научни резултати. Към това бих 

добавил още и добрите свои впечатления от нейната самопреценка за собствените 

приноси. Иванова аргументира действително направеното от нея и очертаната в труда 

нейна изследователска перспектива с трезви, бих казал, дори твърде сдържани, доводи. 

Авторефератът може да бъде приет с пълно доверие като представителен за нейната 

работа – издържан в стилистиката на изложението от основното произведение, той снема 

в концентриран вид и дава точна представа за широката източникова и методологическа 

основа на изследването, за аналитичните техники, проведени в него, както и за 

дълбочината и значимостта на крайните изводи. 
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Нямам съществени бележки; малкото, каквото можах да изкажа като критически 

препоръки към дисертантката при нейната вътрешна защита, намирам допълнено и 

вградено в завършения дисертационен текст, така че сега не ще проявя добре познатата ни 

досадна задължителна процедурна дребнава придирчивост. Дисертационният труд е 

несъмнено постижение; това е политологично, но и интердисциплинарно изследване с 

определени приноси; то дава много за разбиране на идеологическите домогвания и 

съпътстващата ги система от институционални предавки в мощната машина за набиване 

на комунизъм в съзнанието на подвъргнатите на участта да бъдат превърнат в „нови хора” 

по границата на 1940-те и 1950-те години. Затова и с пълна убеденост, с тия завършващи 

рецензията ми думи, призовавам уважаемото Научно жури и Факултетния съвет на 

Философски факултет при СУ „Св. Климент Охридски” да гласуват без колебание с “ДА” 

за присъждането на Пенка Иванова образователната и научна степен “Доктор”. 

 

Проф. днк Иван Еленков 

16 септември 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


