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През последните десет години Митко Новков се утвърди като един от най-

активните български литературни критици (с няколко сборника със статии и с 

интензивно присъствие в литературната периодика и в електронните медии със свои 

предавания, участия на подиумни дискусии и конференции и годишни литературни 

прегледи), като последователно обхващащ и описващ процесите медиен наблюдател (с 

авторска рубрика във в. „Култура” в продължение на няколко години и с разнородни 

други изяви), като публицист, огласяващ без забавяне независимата си (най-често) 

позиция по почти всички горещи теми на социалното ни битие. Дисертантът намираше 

и сякаш съвсем отдалечени от основните му интереси теми за своите послания – 

например високо оценената му книга с прочити-интерпретации на прочути в световната 

култура живописни платна. Но присъствието на журналиста и публицист Митко 

Новков бе видимо и още в първите години на новото ни демократическо развитие след 

1989 година – макар и в други мащаби, на един регионален терен. Като народен 

представител от Бургаски район за мандатите на Великото и 36-тото Народно събрание 

добре помня острите му, полемични текстове във влиятелния в региона си (а и не само) 

вестник „Черноморски фар” от тези години – в някои от тях на прицел бяха и мои 

собствени публични жестове, деяния, послания и гледища. Тогава тези негови тексотве 

имаха и понякога характера на пряк политически ангажимент; постепенно този 

ангажимент сякаш отпадна, позицията му наистина придоби характера да бъде л и ч н 

а, н е з а в и с и м а, к р и т и ч н о – с в о б о д н а (често и прекалено критична и 

предизвикателна, сякаш на всяка цена!). Т.е., говорим за четвърт век присъствие и 

участие във всички пластове и планове на българската публичност, оставили следи, 

съградили публичен образ и на самия автор.  

Поради всички това е трудно да четем дисертацията на Митко Новков 

„Конструкции на прехода и техните медии. Археология на българските лутания (1989 – 
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1999)” като редова докторска теза на дебютант, на сега навлизащ в полето на 

хуманитаристиката изследовател. Тя не се гради на „празно място”, не се „запълва” 

само с добитото от „четени” текстове познание, някак ползването и на личния опит 

трябва да бъде неотменимо. Нашето четене неизбежно помни срещите с десетки и 

десетки предишни текстове на дисертанта. Така по силата на моите десетилетни 

професионални персоналистически ориентации аз търся (дори и съвсем неволно) 

доколко и как автобиографическият дискурс се вплита в общата сюжетика на 

пространната, дори монументална дисертация... 

Но и съвсем не мога да виня, че Митко Новков „мами” тези мои рецептивни 

нагласи, че всъщност той очевидно съвсем съзнателно е лишил (почти) изследването си 

от автобиографически импликации. Автобиографическото сигурно е останало някак 

дълбоко в подосновата на неговата дисертация, но явно дисертантът е решил да спази 

почти задължителната академическа норма за имперсоналната обективност, за едно 

надличностно повествование. Доколко такава обективност е много често една илюзия – 

това е съвсем друг въпрос... 

Изследването на Митко Новков е затворено във времевите граници на 

десетилетието след 1989 г., но – особено в Автореферат-а, очевидно писан след 

приключването на работата по дисертацията – намираме и актуализации, отнасящи се 

към последващия период. Така тук четем следния пасаж: „Разочарованието 

кристализира в малки по състав „групички по интереси”, които откриват в мрежата 

свои съмишленици, приоритетно с тях комуникират. Защото, след като навсякъде 

другаде, особено в традиционните медии, дебнат чудовища, трябва да се открият 

островчета на стабилност и нормалност, където тези чудовища да не могат да 

пристъпят. И тези островчета са приятелствата в социалните мрежи.” Дълбоко 

съмнение ме обхваща към тази теза, след като мен лично неотменимо ме дебнат като 

стоящи на стража воини, базирани в мрежата, в разнородни сайтове ч у д о в и щ а на 

инсинуацията и клеветата. И техните извержения безпрепятствено заразяват и 

функциониращата в сякаш „чистите” островчета на нормалност информация на 

приятелските мрежеви кръгове. Те нямат филтри да спират заразената информация – 

така, както това се случва в издания като „Литературен вестник”, „Култура”, „Следва” 

и „Страница”, например. Но тези актуализации, които по мое виждане идеализират 

културната ситуация с „мрежата”, са нужни на автора да подкрепят и усилят звученето 

на две от неговите основни тези.  
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Първата теза, която на много места в дисертацията и особено в автореферата е 

изразена наистина тезисно и вариативно, е следната: преходът (към пазарна икономика, 

към отворено демократично общество, към западен цивилизационен модел) се е случил 

за българите предимно чрез медиите, те са преживяли този п р е х о д най-вече 

виртуално, а не някак пряко телесно, чрез директно общение в малки, средни и големи 

социални групи; един от гелемите дефицити на п р е х о д а е в липсата на 

самоорганизационни граждански стремежи, във едва ли не воайорската позиция на 

огромната част на българските граждани по отношение на случващото им се – някак 

непряко преживяно, а „видяно” по телевизора. И втората теза: п р е х о д ъ т всъщност 

е п р о в а л, дори има и играта със звуковата близост на двете понятия; направено е 

слагане на знак за равенство между едното и другото, осинонимизацията им. Ето един 

пример от заключението на дисертацията: „Цинизмът отпреди прехода бе пренесен и 

след прехода, за да се превърне сякаш в основен и най-видим белег на днешното 

българско обществено битие, в негова най-същностна черта. И когато срещу този 

цинизъм се възроптае и скочи, цинизмът на убеждението, че цинизмът е непреодолим, 

гледа отстрани „тих и невъзмутим”.” (стр. 228). Тези две тези пронизват целият текст 

на дисертацията, превръщат се в мотиви, които имат множество изрази, разнородни 

аранжименти.  

Като човек, участвувал след 1989 г. ежедневно и продължително в 

строителство на партия, в процесите на функционирането й, в пределно телесно 

„правене на политика” – със стотици събрания, със също стотици оперативни сбирки за 

оформяне, за вземане на решения (да не говорим за другите форми на участие в 

политиката – вж. книгите ми „Участие в политиката. СДС, РДП през 1991-1993 г.” 1993 

г., „Раздробяване на наивния консенсус. Критика на политическото и на негови 

медийни образи”, 1998 г., „Радикалдемократизмът. Опит за либерално политическо 

поведение в България”, 2000 г.) съм просто длъжен да свидетелствувам, че за десетки и 

десетки хиляди хора в България точно в тези първи години на прехода безкрайно важно 

бе именно събирането заедно, на едно място, точно телесно, в името на политиката, че 

в процентно отношение (спрямо развитите демокрации) това бе едно достатъчно 

множество от хора, които съвсем не възприемаха политиката единствено чрез/през 

медиите, а я правеха съвсем пряко и че медийните образи и медийните послания бяха за 

тях коректив/повод за вълнение и за възмущение , много често възможност да се 

преодолява регионализма и пр., и пр. Длъжен съм просто да защитя тези десетки и 

десетки хиляди българи, които бяха дочакали като б е з п а р т и й н и най-после своето 

политическо време, времето за своята творческа самоорганизация в името на друго, 



4 

 

некомунистическо социално битие, да свидетелствувам за техния ентусиазъм и висок 

идеализъм, проявяван далеч не само в столицата, но най-вече в десетки и десетки 

градове в страната. И това съвсем не бе само стръв към „реституцията” и 

„приватизацията”, а и преобразуване на личностното и груповото обществено съзнание. 

Беше толкова важно тогава хората да се събират редовно, да са заедно, да се обичат. 

Срещнаха се и се сближиха хора, които инак никога не биха се срещнали дори. 

Извърши се една нова стратификация – чрез политическото – на българското 

гражданство. Друг е въпросът, че по логиката на разгърнали се политически сюжети 

след 1997-1999 г. (някъде точно около горната времева граница на обхвата на 

паблюдавания и описвания период в дисертацията) огромната част от тези български 

граждани бяха демотивирани да се занимават с политика, „прибраха” се у дома, 

„скриха” се в своите малки общности, трансформираха и „адаптираха” в новите 

условия навиците си от предишните десетилетия, когато част от тях се опитваха да 

живеят според неписаните норми на културата на стоическата нормалност (вж. книгата 

ми „Двете култури и техните поети”, 2012 г.).  

Но аз ще отхвърля от себе си изкушението да чета изследването „Конструкции 

на прехода и техните медии” в неговите непреки и съвсем скрити политически 

импликации, ще потърся неговите логики извън тази сфера. Просто ще го подредя в 

съзнанието си до всички тези десетки и десетки изследвания по българския преход 

(част от тях са цитирани и обговорени в дисертацията), които създадоха такава 

множествена картина на историческото случване, че се заговори за „българските 

преходи” (дисертантът също употребява това множествено число; една глава е назована 

дори „Преходът не е един”). Ще приема, че това е системно изследване на ролята на 

медиите в историческото време на п р е х о д а , като ще изнеса някак пред скоба 

авторовото твърдение за тяхната свръх-роля, за това, че едва ли не единствено 

през/чрез/в тях този период е преживян в България.  

И така, освободено от тези две свръхедри тези, изледването може да се 

възприема в неговата по-тясна специфика. То е/то става една от версиите на 

повествованието на прехода, именно видян през разказите на медиите. И една от най-

добрите черти на тази версия е неговата конкретика, нейната близост до терена на 

самата медийна практика, макар че на дисертацията съвсем не са чужди и 

теоретическата абстрактност (както ще видим) при гомемите типологии. (Така версията 

на Димитър Луджев от неговата „Революцията в България” – многократно цитирана в 

дисертацията - е прекалено икономизирана, проблематиката на социалната психология 
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е почти напълно игнорирана. А в наскоро появилата се голяма книга на Румен Данов 

„Българските освобождения” – натрупала толкова ценни лични свидетелства и 

оригинални интерпретации на разнородни сюжети – се робува на едно наистина съвсем 

едро историографско аналогизиране, на схемата за повторителността на конструкта за 

идващото отново и отново и заличаващо всичко предишно поредно българско 

освобождение , включително и „освобождението” от 1989 г.) Възприел класически 

формулировки от авторитетни хуманитаристи като Мишел Фуко (неговите археологии), 

Джон Остин (с неговото думите правят неща), Джон Сърл (с „колективната 

интенционалност”), Алфред Шютц (с „жизнен свят”) и др., като се основава и на 

популярните възгледи на Андрей Райчев и Деян Деянов за „мрежите”, на „спешната 

археология” на Антонина Желязкова, на Орлин Спасов с посочената от него „криза на 

репрезентацията”, както и на идеи на други български социолози и културолози, Митко 

Новков постулира и в хода на цялото изследване използва понятието „конструкция 

(конструкции) на прехода”.  

Но това централно понятие не е застинало в това свое първично постулиране. С 

разгръщането на изследването (и особено в главите „Анализ на конструкциите на 

прехода като лингвистичен акт. Форма”, „Анализ на конструкциите на прехода като 

социологически факт. Съдържание” и „Анализ на конструкциите на прехода като 

естетически маниер. Резултат”) то се преформулира, доуточнява, обогатява се 

значението му. Т.е., самото понятие се подлага непрекъснато – и в хода на конкретните 

анализи на медийната среда – на изпитания, проверява се доколко то работи наистина 

евристично. И самата тази скептична самокритичност спрямо ползваните 

„инструменти” е едно от големите достойнства на изследването. Едно от тези 

допълнителни определения на централното понятие звучи така: „Така видени, 

конструкциите на прехода не са нищо друго, освен целенасочени дискурси на/към 

властта. И, както отбелязах, точно тази целенасоченост не ги прави докрай дискурс.” 

(стр. 46). И още, по-нататък: „Ето защо няма конструкция на прехода, която да не се 

стреми към властта и, съответно, да не пречи, всякак да не възпрепятства други 

конструкции да достигат до властта. /.../ В този смисъл преходът е сблъсък на различни 

конструкции като речеви (реторически) перформативни изказвание, насочени към 

установяване на конструктивни правила с цел създаване на определени социални 

институции; сблъсък на колективни интенционалности, на гледни точки.” (стр. 53) 

Особено интересно е (макар и донякъде спорно в общите си настоявания) 

доуточняването на централното понятие конструкции на прехода като естетически 
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маниер. То е предприето през идеите и художествената практика на знаменитите руски 

конструктивисти от 20-те години на миналия век. Точно тук е наблегнато на идеята за 

прехода като идеализиращо самото себе си социално инженерство, като тенденция-

стремеж да се тансформира революционно града, да се градят топоси на радикалната 

промяна (дали не и хетеротопии?), да се карнавализира битието, да се преназовава и 

преоблича това около нас. И точно тук е това спорно, според мен, твърдение, което 

също има своите вариации и в други части на изследването: „ако в нещо най-силно се 

провали българския преход, това е във вкуса; българският преход са накичи с кич. И 

този кич превзе и неговите конструкции. Въпреки че, според своите създатели, те са 

едновременно красиви и пригматични образувания, които – ако бъдат изпълнени, ще се 

получи едно почти съвършено общество, а може би дори направо съвършено.” (стр. 75). 

Едно друго равнище на понятийната система в изследването се фиксира и 

гради върху друг тип категоризации, върху класическото противопоставяне в 

политиката л я в о – д я с н о. Макар и в някои пасажи да достига до абсолютизации, 

тук Митко Новков с основание посочва (също в различни вариации) объркването на 

тази скала, на тази координатна система (не само в България) след големия обрат в 

бившия комунистически лагер след 1989 г. Ето например една ефектна формула за 

разминаванията в искания, желания, цели: „Ако за малцината дисиденти и други 

несъгласни с тоталитарните практики интелектуалци най-важният елемент беше 

преходът към демократично функциониране на обществото, то за огромна част много 

по от значение беше надеждата ограничените единствено до територията корекомите 

западни стоки да станат всенародно достояние.” (стр. 79). Без да мога да го твърдя на 

100 %, интуициите ми говорят, че специално за системата на корекомите някак всички 

ние престанахме да мислим още в първите месеци след 10-ти ноември 1989 г., че това 

отпадна като социален проблем от само себе си, че други бяха и битовите измерения на 

прехода в неговото всекидневие. При това не само в София, в центъра, но и навсякъде в 

страната. Но тук, в тази глава („Политическите категории „ляво” и „дясно”: класически 

определения и некласически проявления”) започват да се трупат и извънредно ценни 

наблюдения над всекидневно-празничната култура на прехода, напр. припомнянето, че 

поетът Недялко Йорданов е автор на метафората за избухването на революцията, 

естествено малки анализи на песенната култура, тръгнала от медиите фразеология и 

т.н. 

Въобще дисертацията навлиза в най-важната си част на раздипляне на типовете 

проявления на субектите на промяната – леви и дестни реконструктивисти, 
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деконструктивисти и трансконструктивисти. Тези симетрично подреждащи се глави 

трябва да аргументират последователно (и го правят в голяма степен) една друга 

налагаща се отново като централна теза: за това, че обърканите ляво-дясно в своя 

пределно антагонистичен и някак много често травестиен сблъсък всъщност се 

неутрализират взаимно, блокират се, анихиларат се, създават социални вакууми. И тук 

Митко Новков вижда една от сновните причини за провала на прехода в България (ако 

трябва да говорим наистина за провал?). Дали това не е една доста абстрактна 

центристка позиция? Но аз деклрарирах, че няма да се занимавам с чисто 

политическите внушения на текста... 

Дисертантът преброжда и нестабилните територии на алтернативното живеене 

(алтгернативно спрямо тоталитарната система) на различните интелигентски кръгове, 

някои от тях станали основа за създаването на Съюза на демократичните сили. Това е 

групово живеене както преди 1989-та, така и веднага след разделната дата. Тук е 

привлечен огоромен материал от спомени, анализи, анкети, социологически 

обобщения, историографски разкази – създадени в духа на модната „история на 

съвременността”. Митко Новков успява да организира, да подреди тази натрупана с 

годините противоречива информация. Той обаче не я възприема бедкритично – с малки 

изключения. Ето едно от тях: на стр. 164 е възпроизведен списък на участниците в – 

както е казано – „знаменитата група „Синтез” и гравитиращите около нея”: Ивайло 

Дичев, Иван Кръстев, Александър Кьосев, Владислав Тодоров, Георги Лозанов, 

Миглена Николчина, Ани Илков, Владимир Левчев и др. Както знаем, след 1989 г. 

многократно бяха пренаписвани не само индивидуални биографии (процедура с 

различни цели), но и бяха „адаптирани”, префасонирани историите на редица малки 

общности, бяха съставяни нови и нови списъци. Случаят с кръга „Синтез” е един от 

тях. Там списъкът ту се свеждаше до един най-тесен кръг от три-четири имена, ту се 

попълваше с имената на неучаствували или просто присъствували спорадично. Най-

лесният начин да видим кои наистина са били участниците, е да се взрем в 

съдържанията на колективните издания на кръга - например кои са авторите в две от 

тях (наред със сборника „Ars simulacri”). Ето например списъка от сборника „Ars 

erotica”: Албена Стамболова, Александър Кьосев, Анри Киселенко, Боряна Кацарска, 

Владислав Тодоров, Георги Пашов, Десислава Лилова, Димитър Камбуров, Жана 

Дамянова, Ивайло Дичев, Иван Кръстев, Красимира Крушкова, Лъчезар Бояджиев, 

Михаил Неделчев, Невена Мандаджиева, Орлин Спасов, Стефан Тафров, Юлиан 

Попов. А ето и авторите от един специален тематичен брой на приложението на в. 

„Софийски университет” с название „Литературна академия”: Иван Кръстев, Албена 
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Стамболова, Ивайло Дичев, Владислав Тодоров, Любомир Милчев, Едвин Сугарев, 

Боряна Кацарска, Цанко Лалев, Михаил Неделчев, Орлин Спасов, Георги Пашов, Ани 

Илков. Припомням, че всички тези текстове от изданията са четени на съответни 

сбирки на „Синтез”. А с постоянната публика групата бе в състав всъщност около 

тридесетина интелектуалци. Но, както се вижда, някои от сега включваните в 

списъците просто не присъствуват, а други са „изключени... 

Дисертацията се „обръща” още със средищните глави „Медиите като мишена и 

трибуна (1989 – 1999)”, „Преход и медии: транзитология и „революциология”.” и 

„Преходът на е един”. След тях, след всичките терминологически въвеждания и 

доуточнявания, след съграждането на разнородни типологии, след прегледа на 

разнородните историографски разкази, тя наистина навлиза във втората си много важна 

част – вече посветена най-вече на медиите. Всичко наистина е добре подготвено от 

предишните страници. Затова и конкретиката от анализите на медийното поведение не 

звучи като „конкретика”, а често придобива смисъла на обобщения. 

Тази втора част на дисертацията е преизпълнена от извънредно силни малки 

етюди за конкретни медийни сюжети, които наистина отлично са инвентаризирани. Ще 

дам само един пример: одиозната и тъжна история със стихотворението-клевета на 

поета Дамян Дамянов срещу завърналата се за пръв път в родината си – след 

дългогодишно емигрантско изгнание – писателка и литературна критичка Румяна 

Узунова, тогава журналистка в ненавистната за властта антикомунистическа 

радиостанция „Свободна Европа”. Този микро-сюжет (стр. 178-189) става за Митко 

Новков повод да се разгърне разказа към зловещата практика на днешната телевизия 

„СКАТ”, да се потърси лошата приемственост между различните инсинуативни типове 

медийно и пропагандно поведение. 

Като цяло дисертацията стои смислово отворена – дори и само поради това, че 

тя абсолютно съзнателно не дава отговор на прословутия въпрос дали преходът е 

завършен или не. Та нали преходите всъщност се множество! Можем с пълно 

осонование да се съгласим, че дисертацията в някаква много голяма степен е изпълнила 

задачите си, така, както са формулирани в шест точки на стр. 235-236. Ще приведа 

шестата точка, заради нейната оригиналност: „Демонстрира, че онова, за което някои 

медийни корифеи (Валери Найденов) претендират, че представлява „революция в 

езика”, в българския медиен език, е всъщност връщане към предмодерния език на 

Българското Възраждане”. Тук, в това свое твърдение, Митко Новков има един голям 

свой съмишленик в лицето на поета-постмодернист и историк на културата Ани Илков. 
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В заключение, няколко задължителни преценки: 

Дисертацията на Митко Новков „Конструкции на прехода и техните медии. 

Археология на българските лутания (1989 – 1999)” дава своите същностни приноси в 

проучването и „подреждането на тази противоречива епоха от най-новата ни история, 

като убедително защитава тезата си за свръх-значимата роля на медиите в 

обществените процеси. 

Законовата процедура за представяне на дисертацията е спазена напълно. 

Дисертацията е снабдена с ценни пространни б е л е ж к и, както и с огромна    

б и б л и о г р а ф и я. 

Трудът е плод и на личната практика на Митко Новков като дългогодишен 

медиен наблюдател и анализатор, но и като активен публицист и литературен критик. 

Той обаче съвсем не се основава само на този богат личен опит, но и привлича 

наистина огромен свод от разнородни свидетелства и преценки. 

Изследването „конструкции на прехода и техните медии” далеч надхвърля 

изискванията за един обикновен дисертационен труд. Ето защо, препоръчвам на 

уважаемото научно жури да присъди на дисертанта Митко Георгиев Новков 

образователната и научна степен д о к т о р. Аз лично ще гласувам „за” спълна 

убеденост.  

 

 

30 април 2014 г.  Михаил Неделчев 

 


