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С Т А Н О В И Щ Е 

 

Относно: 

Дисертационния труд на Пенка Начева Иванова, представен за присъждане на 

научната и образователна степен доктор по политология, 

от проф. дфн Петър-Емил Митев 

 

 

 

 

 Докторантката Пенка Иванова е разработила дисертационен труд по тема, 

която изглежда позната. „Човекът на светлото бъдеще” е многократно 

коментиран в политически и идеологически контекст, до степен, при която се 

превръща в клише. Патетично утвърждаван и страстно отричан, сериозно 

пропагандиран и иронично осмиван. Авторката поднася едно спокойно 

изследване, без гняв и пристрастие, което превръща идеологическото клише в 

научна тема. Ключовото значение на понятието за новия човек е достатъчно 

основание, за да привлече вниманието на съвременния политолог. Българското 

общество се нуждае от рационално познание на своето собствено минало, особено 

на т.нар. близко минало.  

 Методиката, която избира докторантката – социолингвистичен анализ на 

публикации във в. „Работническо дело” от 9 септември 1944 г. до април 1956 г., 

дава възможност за прецизност и фактологична основателност, но се отличава с 

изключителна трудоемкост. Признавам си, че съм впечатлен. Ще си позволя да 

наруша строгия академичен стил с личното мнение, че в катедрата има може би 

само още един човек, който би се нагърбил с подобна тежест, и това е самият 

научен ръководител на докторантката. 

 Синтетичният резултат оправдава положения колосален труд. „Новият 

човек” престава да бъде идеологическа абстракция и придобива определен 

портрет. Докторантката фиксира неговата професия, неговите душевни качества, 

неговия физически образ, научаваме какви са очите му, дали се чува гласът му, 

какво е лицето му, какъв е врагът, с когото се бори, каква е неговата другарка в 

живота и борбата. Във втората глава авторката анализира ретортата, в която е 
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получен идеологическият „хомункулус” – пропагандния апарат, 

социалистическия колектив, принципите и механизмите на комунистическо 

възпитание. 

 Справката за приносите отговаря на действителни постижения. 

Докторантката дори е проявила скромност. Конкретният анализ на публикациите 

във в. „Работническо дело” е стъпало към „секретите” на идеологическото 

продуциране и идеологическото въздействие изобщо. В съдържателен аспект бих 

искал специално да подчертая направената връзка между предмодерните 

ценностни нагласи и проектираните качества на новия човек. Борбата срещу 

т.нар. буржоазни отживелици много често се води на базата на добуржоазните 

морални принципи. Типичен пример е борбата срещу т.нар. буржоазна 

разпуснатост в отношенията между половете, която на практика консервира 

старомодните патерналистични ограничения. Специално подчертавам тази 

заслуга на авторката, защото има важно принципно значение при анализа на 

самото общество, от една страна, а от друга страна, е приемственост, която беше 

пренебрегвана и при апологетиката, и при отрицанието на т.нар. социалистически 

морал.  

 Бих искал да направя и някои препоръки във връзка с по-нататъшната 

работа на Пенка Иванова в същата тематична област. Убеден съм, че ще спечели, 

ако внесе малко повече историзъм и определена доза социологичност. Признавам, 

че темата ми е близка тъкмо в тези насоки. През 70-те и 80-те години 

изследователите на младежта имаха възможността да установят растящата 

дистанция между реалните нови поколения и идеологическия „нов човек”. 

Идеологическото отчуждение на младите неочаквано изпъкна още при първите 

анкетни проучвания в началото на 60-те, които откриха, че са се появили 

самоосъзнати „непукисти”. Процесът завърши с антропологическа катастрофа на 

режима, най-напред социокултурна – илюстрирана от спонтанните младежки 

групи, и веднага след началото на промените – политическа. Мисля, че има три 

големи периода в историческата биография на „новия човек”: подготвителен – 

1944-1947 г.; основен – 1948-1956 г.; „култивиран” – 1956-1989 г. Всеки от тях 

съдържа вътрешни разграничения. През първия период „нов човек” в собствения 
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смисъл няма. Няма Строеж.
1
 И все пак той е заченат, ембрионът е налице и може 

да се открие тъкмо там, където го търси авторката – на страниците на в. 

„Работническо дело”. А пътят му се разчиства от другия партиен орган – в. 

„Стършел”, който изгражда карикатурен образ на „златната младеж”, на „зозите и 

суингите” (олицетворени от „Джони Лекето” и „Зозефина”).  

Авторката обобщава резултатите от своето изследване чрез портрета на 

„израсналия” нов човек. Неговото утробно развитие остава неразкрито. А 

емпиричните данни, събрани толкова добросъвестно от докторантката, бих казал 

„плачат” за допълнителен анализ. Вижте например Таблица 16г, която показва, че 

до 1948 г. липсват „вяра в силите на народа” и личната връзка с Партията между 

най-често споменаваните качества по отношение на обществено-политическата 

реалност. Реалността не е точно същата и изисква обособен анализ на периода 

1944-1947 г.  Това се отнася и за факторите. От организациите с възпитателна цел 

фигурира само ДСНМ. В продължение на три години действат други 

организации, влиятелни като РМС или знакови като ЕМОС. Социологическият 

разрез означава, че не става дума само за статична, чисто идеологическа 

конструкция, а за взаимоотношението между идеологическите внушения и 

конкретните етапи от дейността в рамките на т.нар. „Строеж”.  

Бих прибавил и един теоретичен акцент. Новият човек е ключово понятие 

не само в комунистическата идеология. Намираме го още в посланията на 

Апостол Павел. Става политическо понятие по време на Френската революция. 

Играе изключителна роля в десния тоталитаризъм. Фигурира като „свръхчовек” у 

                                                 
1
 Има Съюзническа контролна комисия, в която ръководител е съветският генерал Бирюзов, но 

членове са американски и британски полковници. Участието им не е формално, както проличава 

от отлагането на парламентарните избори след критична преценка на съюзниците.  Сега може да 

изглежда невероятно, но една справка ще потвърди: веднага след 9 септември 1944 г. София е 

буквално залята от премиерни американски филми, забранени до този момент. През 1945 г. 

продължава категоричната доминация на Холивуд и едва през 1946 г. се стига до приблизителен 

баланс със съветските филми. Въпросът не е само количествен. Героите, за които говорят 

софийските ученици, са Зоро, Буфало Бил, Джеси Джеймс... Цялата тази картина може да се 

сравни с обстановката в началото на 50-те години – няма нито един западен филм на столичните 

екрани. Повратната година е 1947-ма. Не само за България. През февруари 1947 г. е сключен 

Парижкият мирен договор с България, Румъния и Унгария. Още същия месец са арестувани 

лидери на Партията на дребните собстевници – най-голямата политическа сила в Унгария. През 

април Миколайчик е принуден да емигрира от Полша, за да избегне арест. През юни е арестуван 

Никола Петков. Същия ден, в който американският сенат ратифицира мирния договор, в България 

започва разгром на политическата опозиция. През декември всички буржоазни партии са 

забранени в Румъния. Формирането на Източния блок завършва през 1948 г. Споменавам всичко 

това, защото геополитическите фактори остават вън от контекста на изложението. 
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Ницше.  Антипод е на „едномерния човек” у Маркузе. Плодотворно поле на 

бъдещи изследвания. 

 

 

 Препоръките, които си позволих да направя, не омаловажават ни най-

малко приносите на докторантката. Работата се чете с интерес, изложението е 

логически стройно. Авторският текст се отличава с ясна мисъл, усет към 

детайлите и убедителност на обобщенията. 

 

 В заключение: смятам, че дисертацията на Пенка Начева Иванова 

„Човекът на „светлото бъдеще”: цели и механизми на идеологическата идеология 

в България (1944 – 1956 г.)” е убедително изпълнена, зряла работа, която отговаря 

на критериите за присъждане на научната и образователна степен „доктор по 

политология”. 

 

3 октомври 2013 г. 

 

       Проф. дфн Петър-Емил Митев 

 

 


