
1





ISSN 2367-8690



4

Съдържание

[Уводни думи] 
Калина Дренска, Анастасиа Илиева, Станислав Додов,          

Ивайло Динев

Загубени в противоречията на Прехода  
Георги Медаров

Как ги стигнахме (и застинахме)? 
Станислав Додов

За антикомунизма и двете лица на комунизма днес. 
Интервю с Борис Буден 

Неда Генова

Идеологическите битки за миналото 
Божин Трайков

Кратка история на популярния национализъм в шест епизода  
Валентина Георгиева

България (н)е само на българите 
Росица Кратункова

[Фотоесе] 
Тук имаше кино 

 Чавдар Цветков

Политиката след политичното
 Жана Цонева, превод: Неда Генова



5

Отвъд култа към личността, с тениски на Корбин,  
или историята на едни различни избори

 Алена Иванова

Разобичаване на „културния марксизъм“ –  
любимата нелепост на алтернативното дясно 

 Скот Оливър, превод: Калина Дренска и Ивайло Динев

[Поезия] 
Какво е работа? 

 Филип Левин

[Поезия] 

Простата истина 
Филип Левин

[Икономикс за вменяеми] 
Част 2: Дългият път към плоската земя 

Петър Пиперков



6



7

Ф ашистките партии, съставляващи Обединените патри-
оти, най-накрая, макар и трудно, влязоха в управлението, 
поемайки ключови за идеологията им ресори като демо-

графските въпроси и отбраната. Това става в България, където 
е възможно деца да стоят на караул пред паметника на Левски [1] 
и където за тринайсети пореден път неонацисти маршируват с 
факли в центъра на столицата; [2] където локални етнически кон-
фликти на прага на гражданска война избухват все по-често в раз-
лични точки на страната (за което Асеновград, Смолян и Каменар 
са само най-скорошните примери). Това се случва в страна, която 
решително оглавява европейските класации по неравенство в дохо-
дите [3] и която практически прилага най-несправедливата данъчна 
система на континента. [4]

България се движи в синхрон с развитията на много други места 
по света – или поне в богатия Север, което различие също не е без 
значение. Съединените американски щати избраха за президент 
арогантен шоумен с агресивно поведение, чиито първи задачи бяха 
да осигури подкрепа за едрия капитал и да отрече (и задълбочи) 
съществуването на някои от най-големите глобални предизви-
кателства като климатичните промени и изтласкването на при-
надените и излишни населения (нискоквалифицирани и „негъвкави“ 
безработни, бежанци, етнически малцинства и др., неспособни да 
се впишат или просто нямащи място в технологизирания свят на 
финансовия и спекулативен капитал) по границите на капитализма. 
[5] В т.нар. стари демокрации като Франция, Германия, Холандия и 
Австрия крайнонационалистическите партии получават също сил-
на подкрепа и задават публичния тон по ключови теми като труд 
и право на свободно движение, създавайки изненади като Брекзит.

Алармизмът, с който в известна степен започваме, се споделя 
в спекулациите на либералния коментариат за световния възход 
на един нов по форма („постистина“/”post-truth”, „фалшиви нови-
ни“/”fake news”, „хибридна война“), но стар по съдържание (опор-
тюнистки, авторитарен) популизъм. Този разказ адресирахме под-
робно във втория ни сборник „Оръдия за масово овластавяне“. В него 
се опитахме да подскажем как в тези развития можем да открием 
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*Което по-късно Карл Попър отразява чрез удивлението си колко голямо и достатъчно постиже-

ние е демокрацията да позволява смяна на правителства без насилие.

зрънцата както на обяснението, така и на превъзмогването на 
съществуващите световни кризи, разбирани именно като кореня-
щи се в недъзите на икономическия и политически ред. Така този 
настоящ осми брой на dВЕРСИЯ може да се чете като допълнение 
на сборника и като анализ и критика на обстоятелствата, в които 
разгледаните от нас популизъм и различни овластяващи форми и 
практики са станали реалност към днешна дата.

И ние, и силните на деня виждаме криза на демокрацията. И две-
те страни можем да посочим как определени популизми запълват 
извращенията на демократичния живот, използвайки го за средство 
за бетониране на крайнодесните идеологии и едрия капитал.

Но приликите в анализа свършват с тази констатация. Защото 
където либералите виждат недостиг на (либерална и „пазарна“) 
демокрация, ние виждаме твърде много от нея…

Как стигнахме дотук?

Отдавна политическите философи и социални изследователи питат 
дали можем да анализираме демокрацията чрез единна и обективна 
концепция. Към днешна дата категорично са надделели проповед-
ниците на отговора „Да“. Но за да върши непосредствено работа 
такава концепция за демокрацията, тя трябва да насочва към въз-
можно най-малко сравнително прости и емпирично измерими кри-
терии. Изисква се позитивистки подход. За Йозеф Шумпетер, като 
пример за класически и сравнително радикален застъпник на такава 
минималистична концепция за демокрацията, последната може да 
бъде само представителна и включва само едно условие – избори-
те на политически елити.* Съответно за него всяко политическо 
действие извън изборния процес (да речем антиправителствен 
протест) е антидемократично.

Друг по-съвременен и една идея по-комплексен пример за такава 
тясна интерпретация на демокрацията предлага американският 
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*Забележителна и донякъде дори комична за бивш марксист е ремарката на Пшеворски в долуци-

тираната статия (стр. 43): „Че демокрацията е съвместима с едно добро ниво на равенство, е 

очевидно; защо това е така остава сложно (perplexing) да се каже.“

политолог от полски произход и един от най-видните първопро-
ходци на транзитологията Адам Пшеворски:

  Към 1989 г. имахме доста нови демокрации [...] Така че аз започнах да 
задавам същия въпрос, който задаваше и всеки друг, а именно „Сега, като 
имаме тези демокрации, ще бъдат ли те успешни? Ще оцелеят ли или не?“ 
Аз поставих общия въпрос „Какви са условията, при които демокрациите 
оцеляват и при които умират? [6]

А условията за него са само три:

  (1) демокрациите е по-вероятно да оцелеят в богати страни; (2) по-ве-
роятно е да издържат, ако никоя политическа сила не доминира; и (3) 
по-вероятно е да издържат, ако гласоподавателите могат да избират 
управниците чрез избори. [7]

Такива минималистични концепции за демокрацията вече почти изця-
ло доминират общественото въображение след близо трийсетго-
дишен преход към либерална демокрация. Партийните, медийни, 
граждански и културни елити в България напълно са усвоили това 
теснячество, фактически неборавейки с демокрацията отвъд дори 
най-широкия допустим понастоящем набор от нейни характерис-
тики – върховенство на закона и абсолютно право на собственост, 
свободни избори, свобода на словото и печата и свобода на сдружа-
ването. Тези принципи и ценности, описващи една демокрация, обаче 
единствено залагат стандарта за това как живее всеки отделен 
гражданин в демократичната правова държава. По никакъв начин те 
не се занимават с балансиране или изобщо с промяна, а единствено 
с поддържане на властовите отношения…* 

В статия от 1999 г., озаглавена “Minimalist conception of democracy: 
a defense” („Минималистичната концепция за демокрация: защита“), 
Пшеворски на практика казва, че голяма част от хората по света 
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погрешно свързват демокра-
цията с търсене на равен-
ство. [8] Тя е много повече 
просто набор от правила 
и процедури за определя-
не на официалната власт и 
поддържане на реда. И да -  
още през 1990 г. допитва-
нето European Values Survey 
нарежда България сред пър-
вите три страни по про-
цент респонденти, които 

твърдят, че равенството е по-важно от свободата (49%). А поч-
ти двайсет години по-късно (2008 г.) същото изследване посочва 
скок на хората, споделящи мнението, че свободата е по-важна от 
равенство (61%).

Какво означава свободата без равенство е въпрос, който тук 
ще си позволим само да маркираме. А да цитираме за пореден път 
данни и обяснения за неравенствата у нас и по света ни се струва 
ненужно на фона на целия стоящ пред читателите брой и всичко 
друго, което сме написали ние и ред други ангажирани с проблема-
тиката.

Същественото в случая е, че, връщайки се към алармизма от 
началото на този уводен текст, e време да признаем, че всъщност 
изобщо не става дума за преувеличение, а за реалност, спрямо коя-
то понякога цинизмът се оказва просто спасително за съвестта и 
въобще за разсъдъка средство.

„Тук“-то, което посочваме в заглавието-въпрос на броя, е именно 
този исторически момент, в който живеем, който от една крити-
ческа позиция може да се опише като построен (и изобщо постро-
им) върху парадоксалната и небивала досега възможност свобода-
та да бъде такава висша ценност, която е мислима в на практика 
само обратна пропорционалност с равенството. Това е „тук“ на 
брутално неравния достъп до здраве и образование, на неравната 
възможност за участие в политическия живот, на икономически-

Кое е по-важно за вас: свободата или равенството? 
Източник: European Value Survey 1990, 2008
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те и идентичностни неравенства. Това е „тук“ на неравенствата, 
които са толкова широки и дълбоки, че всъщност нямат значение, 
понеже те все пак, според официалните идеолози на статуквото, 
са довели до небивала досега свобода... 

Въпреки обширното изложение дотук, фокусът на този осми брой 
не е разнищването на „тук“-то. То е необходима, но не централна 
концептуална яснота в задачата, която си поставихме.

В ядрото на този осми брой стои опитът ни да (си) обясним исто-
рическите, политически и културни процеси, направили възможно 
това „тук“, тази нормализация на неравенството, разбирано от 
нас като корен на много от кризите, с които живеем днес. Искаме 
да анализираме значи „(как-)стигането“, да полемизираме есенциа-
листкия подход към историята на либералния капитализъм, и едва 
в тази светлина само да поставим вече историцизирани някои от 
най-драматичните културни и политически проблеми на съвреми-
ето (в България като част от западния свят).

Този ни опит се намира колкото чрез всеки един от текстовете 
поотделно, изхождащи от перспективата на специфични изследо-
вателски и културни полета, толкова и чрез тяхната цялост като 
политическа намеса и опит за отклонение от доминиращия дискурс.

В първата част на броя основна тема става Преходът, зареден 
с антикомунистическа реторика и вперил поглед назад в търсене 
на по-добро минало. И Георги Медаров, и Станислав Додов правят 
наблюдението, че Преходът в България е гледан като един нес-
кончаем процес, който така и не може да бъде завършен. Медаров 
последователно обрисува как системните грешки на либералния 
капитализъм биват разбирани като грешки, причинени не от самата 
същност на този модел, а от различни външни фактори. Отказът 
от критика и подмяната на тези грешки води и до невъзможност 
да се развие радикалното политическо въображение днес (кое-
то прави интересен и поставения от него въпрос „Къде можехме 
да стигнем?“ или „Къде не стигнахме?“). В същия дух текстът на 
Додов, анализиращ култовото предаване „Как ще ги стигнем?.. с 
Тодор Колев.“, защитава тезата, че разглеждането на Прехода като 
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културно явление – сиреч като промяна не на политическия и ико-
номически модел в България, а на културата и начина на живот на 
българите – позволява създаване на представата за един несвършил 
(и невъзможен да завърши) Преход. А вината за нередностите на 
този Преход е търсена не на системно ниво, а отново вътре в нас, 
т.е. в собствената ни изостанала култура и манталитет. Подобно 
деполитизиране чрез осланяне на културно-консервационни меха-
низми е широко засегнато и в интервюто на Неда Генова с Борис 
Буден, който също вижда в тези процеси и обяснението за невъз-
можността да се изведе някакъв политически опит и критична 
рефлексия, въз основа на които да се създаде нов (ляв) политически 
проект на бъдещето. 

Силното облягане върху културни категории при изграждането на 
разбиране за миналото намира своето продължение и във втората 
част на броя, където и ясно проличават последиците от подобно 
политическо поведение. Наблюдението, че съвременните битки се 
водят не за бъдещето, а за миналото, намира израз в статията на 
Божин Трайков, който поставя под критична лупа разказа за анти-
комунистическата същност на горянското движение. Текстът му 
съдържа познатия вече и от други статии в броя апел за критично 
преосмисляне на мейнстрийм наративите за българската история 
и бягство от приемането на дадена интерпретация за безалтерна-
тивна. Задълбочен исторически очерк представя в материала си и 
Валентина Георгиева, концентрирайки се върху метафориката на 
националното в българското кино и културната политика. И докато 
Трайков обръща внимание на антикомунизма като основна призма 
за тълкуване на близкото ни минало, Георгиева, подобно на някои 
от авторите в първата част на броя, последователно показва как 
умишленото свръхсъсредоточаване в изграждането на определен 
тип представа за миналото чрез популярно изкуство има за пряко 
следствие невъзможността или дори отказа от градене на съвре-
менни идентичности, различни от националната такава. Радикал-
ният антикомунизъм, вглъбяването в националното и отказът 
от критика на материалната реалност, съпътстваща либералния 
капитализъм и демокрация, намират своето най-грозно отражение 
във втвърдяването на расистката и крайнодясна реторика сре-
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щу маргинализирани малцинства като ромската общност. Роси-
ца Кратункова проследява антиромските протести и реакции в 
България от 2011 г. насам, като защитава тезата, че засилването 
на расистки сентименти у нас е израз на безидейността на поли-
тическия елит за това как да се справи с жестоката икономическа 
реалност в страната.

В ролята на вододел поставяме за първи път от брой пети насам 
едно фотоесе. Това е „Тук имаше кино“ на Чавдар Цветков, който 
представя едно твърде болезнено материално изражение на тран-
сформациите в културната политика в България през последните 
двайсет години – унищожаването на достъпа до кинопродукция, 
видимо чрез изчезналите софийски киносалони, и механизмите, сто-
ящи зад него.

Деконструкцията на основни наративи на прехода към либе-
рално-капиталистически политически модел, която извършват 
авторите в първите две части на броя, е логически продължена и 
допълнена в третата част с поглед към непосредствената поли-
тическа реалност днес, където резултатите от безропотното 
приемане на налагани за безалтернативни „истини“ са най-видими. 
Статията на Жана Цонева прави обзор на партийната политика в 
България през последните близо 20 години, взимайки повод от пар-
ламентарните избори от 2017 г., и систематично разобличава одес-
няването на политическия дискурс в страната. Някои от най-види-
мите индикатори за това развитие са върлуващата технокрация 
и задълбаването в над- или по-скоро „отвъд-“ идеологически теми 
като съдебна реформа и борба с корупцията, а последиците са също 
толкова красноречиви: стремглаво растящи икономически и соци-
ални неравенства, замаскирани с расистка и ксенофобска реторика 
(както е показано и в текста на Кратункова).

На фона на тези развития събитията от една друга страна, 
здраво прегърнала либералния капитализъм и пазарната свобода 
преди България, дават интересни идеи за политически отговор на 
кризата на либералната демокрация, различни от националистиче-
ското и крайнодясното. Успехът на Джеръми Корбин, разгледан в 
текста на Алена Иванова, показва явен интерес за леви политики, 
връщащи се към класически анализ на социалната и икономическа 
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реалност и отвъд метафизичните ценности и негативното раз-
биране за свободата. Апел за критичен поглед към капитализма и 
начините му за дискурсивно нагаждане в публичността срещаме и 
в статията на Скот Оливър, разбиваща теорията на конспирация-
та за културния марксизъм, широко популярна в средите на т.нар. 
алтернативно дясно (и не само). 

Финалната четвърта част от изданието съдържа превод на 
двете поеми „Какво е работа“ и „Простата истина“ на Филип Левин, 
описващи живота на американската работническа класа. Докато 
основна ос на повечето материали от първата част на издание-
то е отхвърлянето на натрапената „естественост“ на Прехода, 
то в завършващата си броя статия Петър Пиперков подлага под 
съмнение „естествеността“ и безалтернативността, характер-
ни за полето на икономиката. Чрез последователно разбиване на 
основни мантри за функционирането на свободния пазар, Пиперков 
в неговата рубрика „Икономикс за вменяаеми“, започнала в предния 
брой на dВЕРСИЯ, критикува методологическия индивидуализъм 
в икономиката, показвайки слепотата на тази претендираща за 
обективност наука относно нормативността в избора ѝ на мето-
дология и предмет на изследване. 

Къде не стигнахме с този брой?

Да изготвим този осми брой на dВЕРСИЯ съвсем не беше лека задача, 
и отпускарският сезон, в който се занимавахме с него, е по-малката 
причина за това. По-голямата причина бе, че тематичният обхват 
на броя е огромен и можеше да бъде стеснен и насочен по много раз-
лични начини. Което на свой ред означава, че ред иначе интересни 
и важни въпроси, съдържащи се в „Как стигнахме дотук?“, по необ-
ходимост остават извън силите и времето, с които разполагахме.

Повече от всеки друг брой досега, в този щяхме да уплътним 
цялостността му като политическа намеса, ако можехме да оси-
гурим повече (полит)икономически текстове и аргументи. Щеше 
да бъде ценно броят да анализира измененията в материалните 
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обществени условия, в които се разгръщат разглежданите тук 
процеси, и не само институционално или идеологически. Става дума 
за ключови измерения на прехода и посткомунизма като промените 
в структурата на работната сила, проблемите на дълга и задлъж-
нялостта, формирането на фискалните политики в неолибералния 
свят и пр., и пр. За това обаче не ни стига нито компетентността, 
нито човешката сила. Нуждата остава, така че за в бъдеще ще се 
радваме на всеки принос от читатели и приятели.

На второ място, не ни стигнаха възможностите да дефинираме 
по-ясно това постоянно прокрадващо се „ние“, т.е. „ние“, които 
сме стигнали тук. Може би най-ясно отличимата идентичност, 
изградена от авторите, е тази на нас, хората от посткомунис-
тическото пространство (български граждани по случайност или 
по най-голяма вероятност). Но дори и тази идентичност на едни 
посткомунистически хора се явява в броя само за да се подчертае 
лишеността ѝ от социална и икономическа основа, да се експлицира 
за сметка на едно спекулативно и продуктивно „ние“ метафорика-
та на националното и антикомунистическото.

Един голям въпрос, маркиран в статията на Георги Медаров, 
оставихме съзнателно без повече внимание – „Къде не стигнахме?“ 
Къде можехме да бъдем? Къде все още можем да стигнем?“ 

За нас е без съмнение, че налице е неотложната нужда от нов 
демократичен проект, нов режим демокрация, в който свобода-
та не идва повече на цената на равенството. [9] За Михаил Баку-
нин социализмът без свобода означава робство и бруталност, а 
за Роза Люксембург, изразила патоса на немските социалисти по 
онова време, изборът е прост – „социализъм или варварство“. И 
двамата обаче, както и въпросът „Къде можем да стигнем?“ биха 
се чувствали по-комфортно в следващия брой на dВЕРСИЯ – „Рево-
люции“. Надяваме се и тогава, в едно задълбочено, разнообразно и 
смело отбелязване на столетието от Октомврийската революция, 
да се срещнем отново с нашите читатели, приятели и съмишленици.

Калина Дренска, Станислав Додов, Ивайло Динев

Библиография  
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O кончателният разпад на социализма в България и рестав-
рацията на капитализма след 1989 г. често се обозначават 
като „Преход“. В началото „Преходът“ е мислен като кратка 

междинна зона между две завършени и самовъзпроизвеждащи се сис-
теми – социалистическата и тази на либералния капитализъм. Днес, 
почти три десетилетия по-късно, все още се говори за „Преход“. 
Сега той изглежда като самостоятелен исторически период, т.е. 
не преход към нещо, а като преход сам по себе си, наред с безкрайни 
и самоколониални оплаквания за същностната „изостаналност“ на 
Източна Европа. „Преходът“ вече е „освободен“ от надеждите от 
началото на 1990-те - разбира се предимно негативно, а именно 
като провален, незавършил, но и на практика безконечен. Отскоро 
дори либералните експерти по демократизация говорят за обър-
нат преход (към авторитаризъм), посочвайки трансформациите в 
Унгария и Полша, но и в така наречените развити либерални демок- 
рации като САЩ след победата на Тръмп.

В този текст ще се опитам да покажа как някои предпоставки 
в разпространените представи за „Прехода“ пречат на възражда-
нето (или по-скоро за изграждането) на проекта за демократичен 
социализъм днес, както аз разбирам въпроса „Как стигнахме до тук?“. 
Защо е важна заявката на позицията, от която идват критиките на 
авторитарните трансформации на либералния капитализъм? Ако 
такава липсва, се рискува да се възпроизведе едно неясно „ние“ (на 
„международната общност“, „Европа“, „гражданското общестово“ 
или може би на „нацията”?), чиито критики са импотентно оплак-
ване. Нужно е и да се види не само защо тиражираните представи 
за „Прехода“ поставят усмирителна ризница на радикалното поли-
тическо въображение, а и как тази ризница да се премахне.
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Преход без история: деполитизиращата  
реставрация на капитализма

Ключов за разбирането на представите за „Прехода“ след 1989 г. е 
силният антиисторически заряд в понятието. Предполагането на 
самозатворени и тотални системи (капиталистическа и социалис-
тическа) с междинна (преходна) сива зона между тях изтрива кон-
кретните исторически политически въображения, битки, утопии, 
социални конфликти и т.н. По време на Кръглата маса от 1990 г.  
известният български дисидент и първи президент след 1989 г. 
Жельо Желев ще обобщи разбиранията си така: „Уместно е да напом-
ним думите на един известен политик на XX в.: ‘Икономиката не 
може да бъде повече или пък по-малко либерално-пазарна. Тя или е 
такава, или не е, както жената не може да бъде малко бременна. Тя 
или е бременна, или не е’“. Поради това Желев се обявява за „пре-
ход не на части (...), а наведнъж, по принципа на така наречената 
шокова терапия”. Това говорене не само може да оправдае всякакви 
насилия (като икономическите насилия на Шоковата терапия), но 
също обезличава спецификите и измененията в рамките на реално 
съществуващите капиталистически и социалистически управленски 
режими. То, най-общо казано, губи от взора си това, че има капи-
талистически тенденции в рамките на социализма и обратното – 
социалистически тенденции в капитализма. Изчезват всички поли-
тически идеи, които не се вписват в псевдоизбора между отминалия 
провален социализъм и идния неограничен либерален капитализъм. 
В тези разкази единствената възможна „история“ е на победите-
лите, представящи победата си като продукт на естествената 
йерархия, неумолимия ход на времето и други извънобществени сили.

След 1989 г. „Преходът“ е конструиран като неизбежен; институ-
циите на западните либерални режими са привидяни като естест-
вени, а социалистическото минало като патологично отклонение 
от единствен възможен исторически път. „Преходът“ е едновре-
менно обещание за движение напред, но и за връщане назад – към 
„естествено“ състояние на нещата, преди „комунистическата 
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девиация“. Парадоксално онова, което е трябвало да бъде мислено 
във времеви термини, т.е. преходът от отминалия социализъм 
към настъпващия либерален капитализъм, най-често се описва чрез 
географски (и съответно натурализиращи) метафори: „озападнява-
не“, „европеизация“, възприемане на „евроатлантически ценности“ 
и подобни. А въпросното „озападняване“ се обвързва с негативни 
представи за „Ориента“, Балканите, Изтока, Азия, неевропейско-
то и т.н. Същевременно географският „Преход на Запад“ се мисли 
и като връщане на времето – преди социализма. Не е случайно, че 
в антикомунистическите схващания социализмът идва от Изток; 
той е нещо чуждо на „нашата европейска цивилизация“. Тук „Евро-
па“ е лишена от история, в нея няма конфликти, няма расизъм, няма 
кръстоносни походи, противоречия, геноциди, националистически 
и религиозни войни; колониалните и всички останали насилия, които 
са историческото условие за възможност за развитието на капита-
лизма в Западна Европа, са забравени; „Европа“ вече е абстрактно 
място, което трябва да достигнем, в нея има само вечни ценности, 
тя е станала същностно толерантна, включваща, цивилизоваща, 
но без насилие, освен ако не е срещу „тоталитарни заплахи“, при-
видно „нямащи“ нищо общо с природата на Европа. Изнасянето на 
тоталитаризма навън, като нещо изначално чуждо на „европейски-
те ценности“, не е български патент. След 1989 г. в цяла Европа се 
засилва влиянието на консервативния исторически ревизионизъм, в 
който дори фашизмът се оправдава като „защитна реакция“ срещу 
„азиатско-комунистическата заплаха“.

Покрай нарастващата ислямофобия комунизмът днес се срав-
нява и с Исляма. Божидар Димитров, директорът на Националния 
исторически музей, дава вулгаризирана версия на антикомунис-
тическата ислямофобия, която има и своите „научни“ защитници 
(сред споменатите консервативни исторически ревизионисти). 
За Димитров ислямът не е съвсем автентична религия, защото е 
и „политическа доктрина“, която е сродна с комунистическата по 
това, че иска да създаде световна човешка общност, отвъд грани-
ците на националната държава. „Неговият [на комунизма] халифат 
бе СССР. Затова е ликвидирано и името на Русия. Затова джиха-



21

дистите не обявиха ислямска държава Сирия или ислямска държава 
Ирак, а Ислямски Халифат, т.е. Световна ислямска държава“. Има 
ясно решение, а то е: „Бой по всеки, който посяга на нашето обще-
ство, на нашия живот, на нашите ценности“.*

Имаме сходни ситуации, когато социализмът се проектира върху 
евреите, както е в нацистката представа за „юдеоболшевизъм“. В 
тази поредица социализмът е изравняван не само с нехристиянски 
религии, а понякога със заболяване или пък отклонение от хетеро-
нормативните полови роли. Във всички случаи имаме опити социа-
лизмът да се патологизира като се представи за нещо чуждо на 
европейско-национално-християнско-патриархалното тяло; социа-
лизмът „създава изкуствени конфликти“ и следва да се отстрани. 
Сдвояването на либералните представи за „Прехода“, европеиза-
цията и връщането към времената отпреди 1944 г. делегитимира 
антифашистката съпротива, която е била основата на поство-
енната социална държава и от двете страни на Желязната завеса 
през Студената война, но и реабилитира днешните неофашистки 
тенденции. Има ключова симбиоза между безкрайните реставра-
торски либерални политики (подходящ пример са онези около т.нар. 
„Стара София“, включващи разрушаване на паметници от време-
то на социализма и реставрацията на по-стари) и неонацистките 
факелни шествия „Луковмарш”**.

В един от последните учебници по антикомунизъм (от май 2017 г.),  
озаглавен „Какво се случи преди 89-та година“, още на първите 
страници четем, че:

 Фразата „разгром на буржоазната класа“, с която се свързва този [на 
социализма] период, означава да бъде разрушена исторически установе-
ната йерархия в обществото или с други думи естествено формиралите 
се с хода на времето и развитието на българското общество позиции и 

* За повече как функционира съвременната ислямофобия вж. статията на Мадлен Николова в „Мар-

гиналия” Защо ВКС оневини Ахмед Муса, или когато правото е на мястото си. 

** В тази връзка, вж. статията на Жана Цонева и Живка Валявичарска в „Нови Леви Перспективи”: 

Общината планира да върне паметника на Първа софийска дивизия от 1934 г. А иска ли да върне 

Санстефанска България и да разпусне Народното събрание?]
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отношения между обществените групи у нас. Комунистическият режим 
в лицето на БКП (Българската комунистическа партия) разбива същест-
вуващото преди него обществено разбирателство.

В този и сходни разкази насилията преди социализма, кулминирали 
в гражданска война с различна интензивност, българското съюз-
ничество с нацистка Германия и съучастието на правителството 
в изтреблението на евреите от окупираните („нови“) територии 
са обявени за „обществено разбирателство“, а класовата йерархия 
за „естествено формирала се в хода на времето и развитието на 
обществото“.

В тази връзка много дебело трябва да се подчертае отговор-
ността на „умерените“ антикомунисти за реабилитацията на 
крайната десница, която днес е в управлението на страната. Мно-
го от десните коментатори предпочитат разказите за световния 
заговор. Например, че крайнодесните са платени или поне омагьо-
сани от „руската пропаганда“. Друг популярен (сред някои десни 
антипопулисти) разказ е, че мнозинството са виновни, защото са 
глупави и назадничави по своята природа. Но работата е там, че 
именно десните елити още през 1990-те не спират да се опитват 
да делегитимират антифашистката съпротива и да оправдават 
авторитарното управление преди социализма като демократично. 
ГЕРБ не са първата дясна партия, която прави коалиция с крайната 
десница (първоначално неформално през 2009 г. с АТАКА, а вече и 
формално с ПФ). Ранното СДС е широка коалиция, която включва и 
крайнодесни партии. Също и правителство на Иван Костов (1997-
2001) включва партията Демократичен форум, която заявява себе 
си като наследник на предсоциалистическите, пронацистки и анти-
семитски български национални легиони. В този смисъл не трябва да 
е толкова изненадващо, че днес Костов вече е усвоил крайнодясна-
та реторика срещу мюсюлманите, малцинствата, „политическата 
коректност“ и т.н. Нито е толкова изненадваща трансформацията 
на по-младите проекции на антикомунистическа десница от 1990-
те, макар и с по-силно влияние от десните крила на американската 
републиканска партия, а именно т.нар. либертариански активисти. 
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Те стигат дотам, че дори са възприели конспирацията за т.нар. 
„културен марксизъм“, която бе популяризирана първоначално от 
норвежкия фашист и масов убиец Брейвик. Разбира се, не трябва да 
се пропуска и отговорността на БСП за възхода на крайната дес-
ница. Тук трябва да се поставят и репресивните политики срещу 
мюсюлманите и по-общо националистическите политики от вре-
мето на социализма, както и изселването на няколкостотин хиляди 
български мюсюлмани през 1989 г. През 1990-те БСП също интегри-
рат сформираното след 1989 г. расистко движение Общонароден 
комитет за защита на националните интереси, чиито предста-
вители се издигат до високи постове в партията. Типичен пример 
е Георги Първанов, който в началото на политическата си кариера 
е активист на ОКЗНИ, а след това става президент с подкрепата 
на БСП и вдъхновява националистически кампании. По-често обаче 
се пропуска централното влияние на антикомунистическата дес-
ница и се застъпват споменатите „теории“ за световния заговор 
(„няма крайнодесни, а само манипулирани от Путин“). Пропускат 
се факти като това, че Сидеров е главен редактор на в-к „Демок- 
рация“ през 1990-те, когато на страниците на вестника на СДС се 
публикуват множество статии, в които се реабилитира предсо-
циалистическия режим, заклеймява се антифашистката съпротива, 
отрича се българското участие в Холокоста и ред други от основ-
ните за днешната крайна десница тези. Твърде често се забравя и 
как декомунизаторските усилия от 1990-те стигат до действия 
като изгонването на виетнамските работници от България, наред 
с обвинението им за „злините на Прехода“ като „спекула“, „вдигане 
на цените“, загубата на работни места и пр. 

Споменатите пропуски не са плод на интелектуална грешка или 
на фактологично недоглеждане. Те са структурно необходими, за да 
се запази апологетичния разказ за „Прехода“ като противопоста-
вяне между мрачните сили на миналото („старите комунисти“) и 
светлите сили на бъдещето („младите либерални антикомунисти“). 
Включването на антидемократичната роля на антикомунизма би 
означавало и признание на отговорността му за днешния възход 
на крайната десница до държавното управление. „Пропуските“ са 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jan/19/cultural-marxism-a-uniting-theory-for-rightwingers-who-love-to-play-the-victim
http://www.marginalia.bg/aktsent/malkata-ekskurziya-na-vietnametsa-bitkata-za-pazara-i-antivietnamizmat-v-balgariya/


24

нужни, за да може събитията след 1989 г. да се преразкажат като 
морална басня, противопоставяща добрите (борци за капиталис-
тическо бъдеще) срещу лошите (наследници на тоталитарното 
минало). Разпространеното говорене за „Прехода“, както и свърза-
ната патологизация на социализма, са деполитизиращи, защото се 
стремят да изкоренят възможността за различно бъдеще. Освен 
деполитизиращите ефекти, тук имаме и сдвоявания между стре-
межите за реставрация на предсоциалистическия авторитарен 
капитализъм и настояването за „европеизация“, т.е. за географски 
преход от изток на запад, мислен и като преход от „ненормалност“ 
към „нормалност“, чрез имплантиране на западните институции 
на либералния капитализъм.

Отмяната на множествеността във възможните представи 
за бъдещето, т.е. свеждането им до единствената възможност 
за парадоксалното сдвояване между стремежа за реставрация на 
предсоциалистическия режим и инсталирането на западноевропейски 
институции, водят до деполитизация на настоящето. Единствена- 
та възможност за политическо действие се редуцира до безвъпросно 
възприемане на експертно-административни предписания на „добри 
практики“. Но от тази деполитизация обществените противоречия 
не изчезват, а просто биват лишени от своята история и се явяват 
в неизменни и вечни форми (като културни, етнически, географски 
и т.н.). Борис Буден, един от значимите критически интелектуал-
ци и изследователи на постсоциалистическата ситуация, показва 
връзката между производството на „културно-расистки образи на 
врага на нацията“ в бившите социалистически страни през 1990-те 
и по-широките процеси на деполитизация и деисторизация [Насто-
ящият брой на списанието съдържа и интервю с Буден – Бел. ред.]. 
Разпадът на политико-историческите схващания на социалните 
антагонизми води до явяване на противоречията в натурализира-
щите термини на културата; антикомунистическите схващания 
откъсват комунизма от политико-историческата му специфика. 
Във военните конфликти между сърби и хървати през 1990-те в 
бивша Югославия и двете страни мобилизират културалистка и 
антикомунистическа реторика. Хърватските националисти гово-
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рят срещу „сърбокомунизма“, а сръбските срещу „организиран от 
Ватикана и Коминтерна интернационалистически заговор срещу 
сръбската нация“. Господстващата идеология на транзитология-
та предполага и пасивността на източноевропейските общества; 
те не могат сами да създават история, а от тях се очаква просто 
да се „завърнат“ в „нормалността“ под зоркия експертен надзор. 
Буден подсеща за метафората „падането на Берлинската стена”: 
източните обществата нямат нищо общо, те не са я съборили, тя 
просто си е „паднала“, а сега е време западната експертиза да изве-
де източните народи от социалистическото детство към зрелия 
западен капитализъм.

Как се появява понятието „Преход”?

Самото понятие „Преход“, така както се ползва в България след  
1989 г., идва от т.нар. транзитология – експертно-активистки 
набор от знания, оформен от интелектуалци, близки до неоконсерва-
тивния елит в САЩ, целящ да обяснява и насочва трансформациите 
от и след края на Студената война. Твърдението, че има „глобална 
демократизационна вълна“, се възприема още от администраци-
ята на Рейгън и проправителствени технократи. Тук се вписват 
тиражираните през този период американски неоконсерватори 
като Хънтингтън и Фукуяма. Модернизационната теория, която 
информира американския външнополитически истаблишмънт през 
Студената война, подобно на транзитологията, предполага, че има 
единствен възможен исторически ход – движение от „традиция към 
модерност“, като последната е идентифицирана с институции-
те на западните капиталистически режими. Модернизационната 
теория обаче допуска, че историческото движение е преминаване 
през стадии. Транзитологията, от друга страна, е далеч по-„рево-
люционна“, защото отхвърля необходимостта oт „предварител-
ни условия“ за „демократизация“ – всичко е оправдано в името на 
поредната „демократизационна вълна“. Така биват оправдавани 
и т.нар. „хуманитарни интервенции“ (като в Ирак), рекламирани 
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като елемент от по-общ демократизационен кръстоносен поход. 
Макар и формално теорията за стадийната историческа еволю-
ция да се отхвърля, тя неочаквано се завръща, например в разлики 
между „преход“, разбиран като институционална трансформация, 
и „консолидация“ – разпространяване и вкореняване на „либерални-
те ценности“. Стадиите се трансформират в безкрайни преходи в 
прехода, а технократски институции като Фридъм Хаус започват 
да измерват количествено напредъка на „страните в преход“.

Транзитологията не се свежда до определена експертна литера-
тура; тя по-скоро изразява широкоразпространени опростенчески 
допускания за историческото движение, по-точно нормализацията 
на либералния капитализъм като неизбежния и единствения възмо-
жен край на историята.

Парадоксално, макар и заявената цел да е наричана с думата 
„демокрация“, ефектите са дълбоко антидемократични. В момен-
та, в който разбирането за демокрация се изравни с конкретен 
институционален ред, се заличава всяка възможност за демокра-
тично оспорване и включващо политическо участие. Унищожава се 
централният за демокрацията утопичен мотив – възможност за 
различно бъдеще в настоящето, а не установена и вече подготвена 
от елитите идея за бъдеще, която трябва само да се реализира от 
„знаещите и можещите“. Най-честото обвинение срещу транзито-
логията е, че възпроизвежда разпространени схващания за посоката 
на историческото движение от времето на реално съществувалия 
социализъм. Става въпрос за телеологията, в която бъдещето (в 
единия случай на „комунизма“, а в другия на „демокрацията“) е вече 
зададено на нивото на абстрактната идея и остава единствено 
да бъде осъществено в рамките на материалната практика след 
„период на преход“. Това детерминистко разбиране за бъдещето 
трябва да се противопостави на представата за бъдещето като 
множество възможности в настоящето, като действително дви-
жение за снемане на настоящето, каквото в определени моменти 
е Марксовото схващане за комунизма.

Приликите между социалистическите и либералните телеологи-
чески схващания за прехода не са просто формални. Настояването, 
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че пред източните общества „няма алтернатива“, освен възпри-
емането на предписваната от западните експерти реставрация на 
капитализма, не е нищо повече от либералното транспониране на 
ортодоксално-марксистките тези за неизбежността на комуни-
зма. Влиятелни фигури от американския неоконсерватизъм започ-
ват политическата си кариера като част от антисталинистката 
левица през 1930-те в САЩ, но впоследствие се обръщат надясно, 
замествайки ключови идейни елементи. „Преходът към светов-
на социалистическа революция“ е заменен от „преход към глобал-
на демократическа революция“. Има и други застъпвания между 
ортодоксалната марксистка телеология за „края на историята“ и 
пророческите откровения на месиите на „глобалната демократи-
ческа революция“.

Историята на понятието „Преход“ може да се проследи и до 
специфични интерпретации на проблема в ранно-съветски юри-
дически дебати от 1920-те и 1930-те. В този момент „Преходът“ 
започва да се асоциира с държавното строителство на социалис-
тическа система, както показва Никола Гийо*. Той обвързва това 
изменение в разбирането за преход със зараждащия се сталини-
зъм и по-конкретно с идеята за строителство на „социализъм в 
една страна“. Значимото в случая е тълкуването на прехода като 
самостоятелна епоха, „преходен период“, „социалистически начин 
на производство“, който стои между отминалия капитализъм и 
идния комунизъм, а не толкова като действително (и изпълнено с 
разнопосочни възможности) движение в рамките на настоящето. 
Накрая, подобно на ситуацията с транзитологията, самият прехо-
ден период започва да се разчленява на части с понятия като „раз-
вито социалистическо общество“. Комунизмът вече е завършена 
идея, която е и крайна цел, а не отворена възможност за бъдеще в 
настоящето. Преходът спира да се асоциира и с идеите за „отмиране 

* Никола Гийо е сред най-интересните изследователи на историческите изменения в разбиранията 

за „Прехода“ в тази посока, фокусът му е върху неоконсервативните усвоявания. Вж. Статията 

му  Guilhot, N. 2002. The Tranistion to The Human World of Democracy ‚Notes for a History of the Concept 

of Tranistion from Early Marxism to 1989. В: European Journal of Social Theory, 5(2), стр. 219–243, но още 

повече книгата  му от 2005 г. Строителите на демокрацията (The Democracy Makers).
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на държавата“, каквито намираме при Ленин в книгата му „Държа-
вата и революцията“; държавата и правото вече не се разглеждат 
като инструмент за собственото им снемане; „комунизмът“ се 
превръща в крайна цел, а не действителна сила, която действа в (и 
като снемане на) настоящето. Най-важното тук е, че в това пре-
осмисляне разбирането за „преход“ обществената трансформация 
се откъсва от революционизирането на обществените отношения 
и се разглежда като замяна на отминалия правно-нормативен ред 
от нови закони и нови институции.

Историята свърши, но преходът е вечен

През 2004 г., т.е. преди повече от 10 години, Андрей Райчев и Кънчо 
Стойчев публикуват влиятелна книга със заглавието „Какво се слу-
чи? Разказ за Прехода в България 1989 – 2004“. Книгата е възприета 
като обявяване на „края на прехода“. Сред тезите е, че през 1990-
те политическите идентификации (на „сини“ срещу „червени“) се 
конструират като консенсус за бъдещето и противопоставяне за 
миналото. И двете основни партии (БСП и СДС) се съгласяват върху 
това, че целта е преход към либерален капитализъм, а за да моби-
лизират електората си, се противопоставят на съперниците си 
чрез различна интерпретация на миналото. Основни политически 
въпроси стават такива като: „имало ли е фашизъм в България?”; 
„Позитивна или негативна трябва да е оценката за социалисти-
ческото минало?”; но не и теми, които са обвързани с бъдещето, 
проектирано като неизбежно и делегирано на експерти. Постига-
нето на поставената цел (либерален капитализъм) обаче отслаб-
ва и възможността за противопоставяне на миналото и изчерпва 
съгласието за общото бъдеще. Това води до разпад на двуполюсния 
модел (с победата на новосформираната НДСВ от наследника на 
бившия монарх през 2001 г.). Любопитно е, че тази теза е възпри-
ета за „лява“ и е заклеймена от много от антикомунистите като 
„апология на Симеоновото управление“ и „идеологическо прикриване“ 
на това, че „преходът всъщност не е завършил“. Но какво трябва 
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да стане, за да завърши той, ако не става въпрос за формалните 
процедури и институции на либералния капитализъм?

Макар и понятието „Преход“ да е конструирано като политичес- 
ки инструмент, целящ да не позволи отклонения от предначертания 
път за изграждане на институциите на либералния капитализъм, 
той все пак не успява да затвори тези възможности. Обещанията 
за постисторическо общество постоянно се оказват невъзможни за 
реализация, предвид това, че се сблъскват с разнопосочни форми на 
обществено недоволство. Периодическите обявявания на „края на 
прехода“ влизат в противоречие с разпространените конспиративни 
разбирания за „Прехода“ като монтиран, несъстоял се, откраднат, 
провален и т.н. Така, макар и историята да е приключила, прехо-
дът ни се струва вечен, но вече натоварван с все по-негативни 
конотации. Изглежда, че единственият начин за завършването му 
е да бъде изцяло отхвърлен. По време на студентския протест на 
10 ноември 2013 г., когато на практика вместо да се празнуват „25 
години свобода“, както година след това призоваваха либералните 
елити, протестът се превърна в протест срещу Прехода . Един от 
централните лозунги на протеста беше „Не ви признаваме прехо-

Кадри от студентския протест през 2013 г.

http://novilevi.org/publications/138-marinos-occupy-media
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да. Не ви признаваме властта. Не ви признаваме собствеността“. 
Поради прекомерната си скандалност си обаче той не бе отразен 
от големите медии и тиражираните коментатори. 

Откъде обаче тръгва това силно недоволство от възприемане-
то на либерално-капиталистическия управленски модел? Най-по-
пулярният разказ е, че всъщност ние нямаме „точно“ капитализъм, 
макар и видимо институциите му да са вече имплантирани и зая-
вените през 1990-те цели да са постигнати (членство в НАТО и ЕС, 
свобода за частната инициатива, господство на частния капитал и 
т.н., наред с многопартийна система, свободни избори, свобода на 
печата и др.). Този разказ върви така: Да, всичко привидно говори, че 
имаме либерален капитализъм, но има скрити сили („комунистите“, 
„Путин“, „чужденците“, „глупавия и неморален народ“, „популисти-
те“, „задкулисието“, „балканския манталитет“, „тоталитарните 
отживелици“ и т.н.), които манипулират системата и пречат тя да 
донесе всеобщо благополучие, задоволство и изчезване на общест-
вените противоречия. Тези конспиративни образи са структурно 
нужни, за да може антикомунистическият разказ да не се разпадне 
пред срещата с въпроса: „След като капитализмът е толкова хубав, 
защо мнозинството живее толкова зле?“.

Днес вече се признават дори авторитарните обрати в либерал-
ните управленски режими както в бившите социалистически стра-
ни, така и в западните. Неоконсервативният оптимизъм за окон-
чателната победа на либералния капитализъм е силно разклатен; 
в експертно-активистки издания като Journal of Democracy вече се 
говори за преходи към авторитаризъм. Но дори когато възходът 
на новия авторитаризъм е признат, той се приписва на външни 
фактори като психология, култура, социалистическо наследство и 
пропаганда от чужбина (например „пропагандата на Путин подме-
ни реалността, обърка хората и Тръмп спечели изборите в САЩ“). 
Понякога, както е в говоренето за „нелиберална демокрация“, усво-
ено и позитивно от Орбановото управление в Унгария, авторита-
ризмът се приписва на представени за същностно консервативни 
мнозинства, които чрез избори отменят либералното управление. 
Авторитаризмът никога не е разглеждан като ефект от стремежа 

https://hystericalparrhesia.wordpress.com/2013/11/13/occupysu/
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към реставрация на капитализма, както и свързаните с него уси-
лия по реабилитацията на предсоциалистическото авторитарно 
управление.

Какво да се прави?

Важно е да се схване какво провокира масовото недоволство от 
Прехода. В най-разпространените представи то се патологизира 
като „носталгия“ или се свежда единствено до пряко загубилите и 
декласирани от реставрацията на капитализма. Но всъщност недо-
волството е много по-широко. А и ако се върнем към разпростра-
нените, но забравени надежди около промените през 1989 г., ще се 
види, че либералният капитализъм никога не се е радвал на особе-
на популярност. Най-честите критики срещу социалистическото 
управление са свързани с критиката на номенклатурата, елитите, 
привилегиите и неравенствата; те могат да се интерпретират и 
като искания за повече равенство. Казано иначе, тези критики са 
иманентни на социалистическия проект, защото изискват по-ав-
тентичната му реализация. Това е видимо при практически всич-
ки известни съпротивителни движения, независимо дали става 
въпрос за унгарската 1956, полския синдикат „Солидарност“, или 
чехословашката борба за „социализъм с човешко лице“ около 1968 г. 
Ето защо, ако повечето критики са критики на дефицита на реа-
лизация на социалистическото обещание за действително (а не 
формално) равенство, то неравенствата, които са характерни за 
либерално-капиталистиеските режими, няма как да не изглеждат 
като перверзия, а преходът – като провал.

Разбирането на причините за недоволството е решаващо за това 
какво може да се направи, за да се подкопае рестриктивната иде-
ология на Прехода. Една от посоките, в която тези причини могат 
да се търсят, е да се види какви са били загубените и забравените 
радикални надежди, проектирани върху промените около 1989 г.  
Така би се подкопало и антикомунистическото отношение към исто-
рията, свеждащо обществените противоречия до конфликт меж-

http://novilevi.org/publications/296-hungary-1956-a-socialist-revolution
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ду ретроградни бивши 
комунисти и напредни-
чави антикомунисти. 
Нека спрем да пита-
ме „Какво се случи“ или 
„Как стигнахме до тук“. 
Далеч по-интересно е 
да се зададем въпроси-
те: „Докъде не стиг-
нахме?“, „Какво не се 
случи?“, „Какво очак-
вахме да се случи?“ 

И в България най-разпространените критики срещу социализма не 
са антикомунистически, а са срещу неравенствата и привилегиите, 
т.е. те тръгват от егалитарни и антиелитистки позиции. Дос-
татъчно е да погледнем най-разпространените лозунги от първия 
митинг след 10 ноември 1989 г. Критиката срещу „народната репуб- 
лика“ се конструира от позициите на „истинското народовластие“. 
Сред лозунгите, донесени от участниците, четем: „Народен съд 
за всички, които ограбиха България“; „Народен съд за ,човека от 
народа‘ [Тодор Живков]“; „Конфискувайте милионите на червените 
милионери“; „Народен съд за виновните!“; „Стига корупция, вземете 
им милионите!“; „Давай Пешо! [за Петър Младенов]“; „Всяка неделя 
– пленум!“; „Тревога! Те се приспособяват!“; „Промените не са дос-
татъчни, искаме още!“; „Конфискувайте ограбеното и пренесено-
то в швейцарски банки!“; „Съд за плутократите и милионерите!“; 
„Болници вместо резиденции!“; „Парите на милионерите да бъдат 
внесени в държавния бюджет“; „Уволнен учител, семейството му 
гладува“; „Свобода и народовластие!“, „Намалете цените на бензина, 
увеличете заплатите!“; „Пролетарии от всички страни, извинете!“; 
„А какво е направено за децата, инвалидите и бедните“; „БКП под 
контрола на народа!“; „Пазете Рила. Закрийте хотел Рила“; „Народ-
ният съд има думата“; „Безмилостен съд за народните престъпни-
ци!“; „Дайте списъка на милионерите!“. Присъстват и много лозун-

Кадри от първите митинги през 1989 г. Сред лозунгите 
четем: “Съд за милионерите” и “Дворците на БКП да станат 

училища и болници”.

http://www.omda.bg/public/arhiv/sabitia/parviat_miting.htm
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ги за „гласността и преустройството“, които са директна заемка 
от господстващата идеология в късния социализъм. Но това, че са 
усвоени елементи от господстващата социалистическа идеология, 
не означава, че протестиращите са били лишени от въображение 
и не са имали собствени искания. Силното религиозно-месианско 
присъствие в символиката на митинга не може да се извлече от 
господстващата идеология през социализма. Сред говорещите и 
организаторите има християнски свещеници, а протестиращите 
носят рисунки на Исус Христос, икони, хоругви и лозунги като „Хрис-
тос спасител на света“; „Библия за всеки дом“; „Еко значи живот, 
Христос – вечен живот“; „Църковна свобода, религиозни училища“, 
„Бог създаде човека, не нацията“ и други. Месианизмът на митинга 
е по-скоро белег за радикализация. Например в лозунга „Библия за 
всеки дом“ има и момент на призив за радикална демократизация 
на достъпа до правото да се говори политически, както се казва в 
един репортаж за митинга в онзи момент по радио Свободна Евро-
па: „Днес разбрах защо Библията започва със стиха ‚В началото бе 
словото‘“. На митинга има и директни нападки срещу БКП като 
„Години наред БКП – авангард на тоталитаризма в България“; „За 
общество без партийна диктатура!“, „Долу Полит-було!“; „Бе Ка 
Петулация“. Включително има и лозунги за премахване на чл. 1. от 
Конституцията (относно „ръководната роля“ на партията) – „Да 
се преразгледа чл. 1, ал. 2 от Конституцията!“, „Ръководната роля 
ражда диктатура“; „Отмяна на член 1, точка 2 от Конституцията!“.

Днес често се разграничава между социално-икономически иска-
ния за „материални нужди“, съсредоточени в потреблението на 
храна, отопление и др., и либерално-политически искания за „пост-
материални ценности“ – морал и честност. Такива разграничения 
бяха мобилизирани по време на протестните вълни през 2013 г. в 
разчертаванията между „зимни“ и „летни“ протести. На първия 
митинг на „опозицията“ след Десети такова противопоставяне 
между материално-икономически и морално-политически искания 
е несъстоятелно, както се вижда от лозунгите: „Демократизация = 
гласност + овче сирене“; „Учителският хляб горчи“; „Гласност, кис-
лород, салам!“; „Мерцедеси, Бояна, Сирене, Хумана“.
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Разнопосочността на въобразеното бъдеще в множествено число 
можем да открием в изследване на Джералд Крийд върху кукерските 
практики в България. Унищожението на специфичните алтернативи 
на „Прехода“, налични в кукерските практики, Крийд нарича „отне-
мане на културата“ (cultural dispossession). Според Крийд опитите 
за изграждане на капитализъм в Източна Европа не взимат предвид 
местните културни ресурси, които могат да доведат до различ-
но бъдеще, а по-късно проблемите на капитализма (като неравен-
ствата) са приписвани на новооткрити „културни специфики“ (като 
корупция, национализъм, патриархат, социалистическо наследство). 
Последната реторическа тактика затвърждава неизбежността и 
непогрешимостта на стремежите към „Западния модел“ . Според 
Крийд сред българските кукерски практики от началото на 1990-те 
е имало успешни алтернативни модели и представи (по отноше-
ние на неравенствата, както и във връзка с мисленето на катего-
рии като пол, сексуалност и етнос), но тези модели изчезват от 
абстрактния поглед на технократската експертиза. Свидетелство 
за множествеността на очакванията и интерпретациите, обратно 
на предписания от експертите единичен „Преход“, Крийд открива 
още в множащите се всекидневни наименования на постсоциалис-
тическия период – „промените“ или просто „след Десети“. Крийд 
нарича книгата си „етнография, спасяваща остатъците от нео- 
съществените надежди и възможности“, опит за „документиране 
на онова, което можеше да бъде“. Една археология на изгубените 
утопични представи за бъдещето може да спомогне за скъсването 
с ограничаващата идеология на „Прехода“.
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Как ще ги стигнем хамериканците?
Че и задминем, кога?

Другари, уважаеми дами и господа,
направо се чудя как е възможно това?!

„Чистачките“, 1989 г.
Текст: Тодор Колев.  

Музика: Джон Ленън и Пол Макартни

Г одината е ’95-а или ’96-а. Късна вечер, разгара на лятото. 
Оживен жилищен квартал, двустаен апартамент в панелка 
на голям областен град. На терасата се пържат картофи.

  Седя в кухнята и гледам телевизия с лека умора от жегата 
и игрите. Баба, лека ѝ пръст, шета из къщи по яркочервен пеньоар. 
Дядо, лека му пръст, върти волана на тира някъде из Европа.

 Спокойният край на един обикновен ваканционен ден от моето 
детство. И един от малкото ми ясни спомени от онова време.

 Новинарската емисия свършва и добре запомнена мелодия ряз-
ко ме изкарва от унеса с приповдигнат саксофон в до мажор. Баба 
влетява в кухнята с усмивка на уста и припряното „А, тихо сега, 
започва!“, сякаш изобщо съм издал някакъв звук. И следващите поч-
ти шейсет минути преминават без никакъв диалог помежду ни, 
докато аз се опитвам да разбера на какво толкова се смее тя…

Годината е 1994, преходът наближава своя апогей. Т.нар. „сило-
ви групировки“ чувствително набират сила на фона на „Обичам те, 
мила, с бели маратонки“. Приблизително 200 дни след въвеждането 
на данък добавена стойност, 100 дни след като националният отбор 
по футбол се класира на четвърто място в света и 50 дни след сфор-
мирането на служебното правителство на Ренета Инджова, т.е. 
на 28 октомври, започва първото българско talk show, култовото 
предаване „Как ще ги стигнем… (американците)? С Тодор Колев.“

 Без да отричам цялостния принос на артиста към театъра, 
киното или пък дори музиката, за деветнайсетте години между 
началото на „Как ще ги стигнем…?“ и смъртта на Тодор Колев, а и 
след това, предаването остава основното, с което той е достиг-
нал до възможно най-широки кръгове от българското население. 
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Докато не всеки може да отиде, да речем, в столичния театър 
„Сълза и смях“, или пък въобще има възможност да си позволи билет 
за театър (и със сигурност не го прави всяка седмица), то почти 
всички имаха и имат телевизори в домовете си. А в онова време на 
интензивни трансформации достъпът до каквато и да е култур-
на продукция за много хора се изчерпваше именно до програмите 
на националната телевизия. Така „Как ще ги стигнем?“ се нареж-
да редом до други заглавия, запечатали се в паметта, като „Вся-
ка неделя“, „Какафония“, „Ку-ку“ и „Каналето“. Отпечатъкът му е 
толкова по-разбираем от сегашна гледна точка, имайки предвид 
(все пак неосъщественото) желание на Програмния съвет на БНТ 
от началото на януари 2001 г. да върне Тодор Колев на екрана, за 
да бъде конкуренция на набиращия популярност по bTV Слави Три-
фонов. [1]

 Предаването, а и неговият водещ и идеолог като важна фигура 
на българската култура, може отдавна вече да ги няма сред живи-
те, но патосът на въпроса „Как ще ги стигнем?“ остава в отлично 
здраве. Просто търсене в Google разкрива десетки различни начини 
за довършване на изречението (освен оригиналното, т.е. „американ- 
ците“) – румънците, исландците, японците, гибралтарците, швей-
царците, датчаните, ирландците, казахстанците, финландците и 
пр. Областите, в които тепърва („ни“) предстои стигане, също са 
всевъзможни – съдебна 
реформа, пътна инфрас- 
труктура, финансова  
стабилност, БВП, соци-
ална политика, живот-
новъдство и пр., и пр. 
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“Факт е, че имах едно предаване с такова заглавие – то се казваше „Как 
ще ги стигнем… с Тодор Колев“. Многоточието точно това значи – че 
никога няма да ги стигнем. [2]

 
Повече от двайсет години след началото на предаването и почти 
трийсет след началото на прехода и след собственото ми рожде- 
ние ми се струва, че „Как ще ги стигнем?“ вече отдавна не е въпрос, 
а състояние. „Състояние на стигане“, което ще разгледам в след-
ващите редове, възползвайки се от критическата дистанция, поз-
волена ми от възрастта и от далеч по-интересното за мен питане 
как всъщност ги стигнахме…

 
Да строим капитализма с комични средства!

Често предаването започва със скеч. В началото на епизод oт  
27 март 1995 г. Тодор Колев излиза на сцената с пакет, увит в хар-
тия, в едната ръка и лейка в другата, и казва: „Аз реших моя проб- 
лем. […] Тъй като нямам нищо, нито очаквам нещо, реших своя проб-
лем. Обадих се на Милчо Левиев, когото бях поканил в своето шоу, 
тръгвайки от Америка, да ми донесе това, което нямам. И ето, ува-
жаеми дами и господа, проблемът е решен изцяло [отваря пакета]: 
аз вече имам своето американско парче земя!“ [в пакета има малко 
квадратно парче чим, овации от публиката] След което цитира 
с ирония известната строфа „Земя като една човешка длан, // но 
по-голяма ти не си ми нужна“ на Георги Джагаров, и продължава: „И 
понеже по всяка вероятност след промените в закона ще бъде каза-
но, че който не обработва земята, тя значи не е негова, аз веднага 
започвам да я обработвам,“ при което вади малко гребло-играчка и 
поливайки с лейката, разресва парчето чим.

 Скечът касае промени в Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи (ЗСПЗЗ), приет от Великото народно събрание 
през 1991 г. редом с новата Конституция като един от първите нор-
мативни актове на новата държавност. Законът предвижда „въз-
становяване“ собствеността на физическите и юридически лица и се 



41

стреми да осъществи преход към пазарни принципи в организацията 
на земеделието. Това, според драматичните промени, направени 
само година по-късно от правителството на Филип Димитров, се 
оказва, че означава ликвидиране на т.нар. трудово-кооперативни 
земеделски стопанства и земеделски кооперации (КЗС, ТКЗС, МТС, 
АПК и други) и „връщане на земята в реални граници“. [3]

 Основното е, че в духа на действения капитализъм новото зако-
нодателство не изисква от собствениците на земята тя да бъде 
поддържана по какъвто и да е било начин. През 1995 г. кабинетът 
на Жан Виденов предлага Закон за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, 
който през март е в обсъждане и който предвижда редица текстове 
с опити за създаване на предимства за колективното стопанисване 
на земите, редом с други промени. 51 депутати от 37-то Народно 
събрание сезират Конституционния съд, и той обявява повече-
то промени за противоконституционни. [4] Изглежда, че именно 
в контекста на тези развития Тодор Колев изразява опасението, 
че предрешените „стари комунисти“ може да въведат изискване 
земята да се притежава само ако тя се обработва, като претекст 
за ново изземване на собственост от държавата.

 Но от днешна гледна точка това опасение е в по-слабото си 
тълкуване наивно, а в по-задълбоченото – показателно. Нито тога-
ва, нито до ден днешен в българското законодателство е въве-
дена подобна регулация върху 
собствеността на земята.

 Нещо повече. Изглежда, че 
още от 1991 г. насам България е  
стигнала и се придържа към  
своя еталон за стигане, тъй ка- 
то действащото в САЩ законо-
дателство не изисква собстве-
ниците на поземлени имоти да 
поддържат, обработват или 
извличат печалба или полза от 
имота си под заплаха от одър-
жавяване. Такъв впрочем е и 
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общият принцип, що се касае до поземлена собственост в преце-
дентното право.

 Но опасението на предаването изглежда достатъчно сериозно, 
за да му посветят скеч.

 Не по-малко сериозно, изглежда, от опасението да не можеш да 
защитиш собствеността си, за каквото предупреждава скеч от 24 
ноември 1997 г.: „…във връзка с така наречената „САМОзащита“ – 
не знам дали сте чували, че има такова нещо… „САМОзащита“ – да 
се защитаваш сам,“ започва драматично Тодор Колев, зачитайки 
изрезка от вестник. „„Ако стреляш срещу крадеца на колата си 
или срещу този, който граби от нивата ти, влизаш в затвора.“ Не 
той. Вие. […] „…жилището може да се брани и с убийство. Това не 
е престъпно и ако нападението не може да бъде отблъснато по 
друг начин“,” продължава водещият, докато чете друга изрезка 
„„Не може да бъде отблъснато по друг начин“, демек, с кандърма.“ 
Следват три комични симулации, в които, съответно, трабанта, 
вилата и домът със семейството на Тодор Колев биват нападнати с 
цел кражба от трима маскирани, той се опитва да ги разубеди чрез 
„кандърма“, но не успява, и в хода на всяка симулация се колебае ту 
да извади, ту да прибере пистолета си, докато накрая бива окра-
ден. Развръзката е когато най-накрая законно успява да застреля 
похитителите на дома си.

 Скечът стъпва върху Решение №19 на Конституционния съд, 
което по искане на 52 депутати от 38-то Народно събрание определя 
за противоконституционен § 1 от Закона за изменение и допълнение 
на Наказателния кодекс [6], регламентиращ по-широки предели на 
неизбежната самоотбрана. Измененията в проектозакона посоч-
ват шест хипотези при ситуации на атака на собственост – двама 
или повече нападатели, те да са въоръжени, да се касае до всякакъв 
вид недвижима собственост или превозно средство, да е извър-
шено нощем и да не може да бъде отблъснато по друг начин (друг, 
т.е. различен от този, нарушаващ телесната неприкосновеност на 
нападателя). Накратко, решението на съда оставя възможностите 
за самоотбрана ограничени само до случаи, при които става дума 
за нападение на дома и за невъзможност за отбрана по друг начин. 
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Изглежда, че Тодор Ко- 
лев и предаването не 
са били доволни от не- 
приемането на това 
разширяване на сво-
бодата за охрана на 
собственост.

 И по този въпрос 
от „Как ще ги стиг-
нем?“ не са подозира-
ли доколко още през 
1997 г. сме ги стигнали. 
Съединените щати са прословути със своето законодателство, 
касаещо притежанието и употребата на оръжие, особено от гледна 
точка на защитата на частна собственост. Последното и до днес 
предизвиква ожесточени спорове, включително отвъд пределите 
на Щатите, за етическите граници на притежанието и употреба-
та на оръжие.

 Знаково дело обаче създава важен прецедент. Решение на Вър-
ховния съд от 26 юни 2008 г. смекчава най-стриктните регула-
ции върху личното оръжие в Щатите (в щата Вашингтон, окръг 
Колумбия) при случая на Дик Антъни Хелър. [5] Според решението 
на мнозинството е конституционно право гражданите да държат 
заредено оръжие в дома си с цел самоотбрана. „Втората поправ-
ка защитава индивидуалното право да се притежава огнестрелно 
оръжие без връзка със служба в милиция, и за използване на това 
оръжие за традиционно законни цели, каквато е самоотбраната в 
рамките на дома. […] И каквото и друго да оставя за бъдеща оцен-
ка, то със сигурност издига над всички други интереси правото на 
подчиняващите се на закона и отговорни граждани да използват 
оръжия в защита на тяхното огнище и дом.“ [8] 

 Изглежда, че дори с разлика от 11 години, България все пак не е 
успяла да надмине САЩ и по този касаещ правата на собственост 
въпрос, въпреки целящите се в небесата стандарти на правител-
ството на Костов (част от чиито изменения на Наказалния кодекс 
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*Нещо като Вечният циганин. В предаването има множество расистки епизоди, на които 

най-чест изразител е образът на Манго. Той е живял в най-различни епохи, наблюдавайки 

хода на събитията през погледа на народната мъдрост и масовата простота едновре-

менно, но изразена през екзотичната позиция на най-презираните.

биват обявени за противоконституционни). Като става дума за 
защита на дома на цената на убийство, нормативната рамка, пред-
извикала негодувание у „Как ще ги стигнем?“ през ’97-ма в България, 
е тази, до която по същество достига и САЩ през 2008 г.

 
Няма като едно време хляб и сиренце! Ще ядете 
портокали!

Стигналостта шокира дори повече в един друг устойчив дискурс 
на предаването, свързан с бедността и по-точно – с глада.

 През 2012 г. по неведомите пътища на социалните мрежи 
(Facebook) откъс от епизод на „Как ще ги стигнем?“ от декември 
1996 г., качен в YouTube, се разпространи изключително бързо, свърз-
вайки се по свой начин с актуалностите в публичното простран-
ство към момента. Откъсът представя запис от празненството 
по случай 45-ия рожден ден на Вежди Рашидов от същата година на 
оскъдица. Виждат се редица представители на политическите, кул-
турни и престъпни елити, тънещи в изобилие от качествена храна, 
танци, музика и алкохол. Чуват се имената на хора и групировки, 
които години по-късно бяха недвусмислено обявени за мафиот(ск)и.  
Монтажът прекъсва празненството с откъси от новинарските 
емисии по БНТ, съобщаващи за поскъпванията на горивата и хра-
ните вследствие на тежката инфлация.

 В началото на друг епизод Тодор Колев отново изпълнява ске-
чове върху актуалните новини от пресата, този път в ролята на 
Манго.* „…някои неща се объркват, някои стават ясни – за някои. За 
нас обаче нещата, след необходимия анализ, стават ясни. Например 
най-накрая ми се изясни, и на наш‘те хора също, защо още навреме-
то френската кралица казала на хората – техните тогава, – като 
няма хляб, да ядат пасти.“ След което се насочва към една изрезка 
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от вестник. „Става въпрос, че четири 
хиляди лева струват пиперките, зеле-
ните, на пазара. Друга цена, която се 
оповестява на пазара, са пъпешите 
(макар че те – от Македония, тука 
близо) – 8 000 лв! Доматиту отива 
на 1 600 вече цената, а краставиците 
над 1 000! […] ‘Начи човек вече въобще 
не знае какво да яде! Обаче тука става 
френската работа! Защото пише кое 
е най-евтино. 800 лв. – най-евтино – за портокали.

 „Сега, знаете българите как сме свикнали да правим някои рабо-
ти. Казваме „Да дойде лятото само, хляб и сиренце да ядем само, 
пак ще се оправим. Няма да ядете вече, като едно време, хляб и 
сирене – ще ядете портокали!“

 В друго предаване, посветено изцяло на четиридесетата годиш-
нина на Държавния сатиричен театър „Алеко Константинов“ и 
включващо цялата му театрална трупа, сред гвоздеите на прог- 
рамата е кратък епизод от пиесата „Кукер кабаре“ в изпълнение 
на Георги Калоянчев, в което той казва:

 „Разбрах, че има честване на Сатиричния театър. Мислех да взе-
ма хляб и сол, ама не ми стигнаха парите, та взех само хляб. Хубав 
хляб, топъл хляб – душичка.

 „Помня баща ми обичаше да казва „Никой не е по-голям от хляба!“ 
Сега разбрах, че не е бил прав. Едни вземат целия хляб, а на другите 
оставят само трохите. К‘во да правим, така е устроен животът… 
[…] Има едни – целият си хляб раздават на другите, други, които 
с мъка изкарват хляба си, а има някои, които се чудят какво да го 
правят. […] Някой може да е избрал между театъра и хляба театъра, 
и сега да е гладен… Иска ли някой хляб? Май всички искаме хляб, а? 
Вели, [обръщайки се към Вели Чаушев] искаш ли хляб? […] Как „после“ 
бе, докат‘ свърши представлението, може да поскъпне бе!“

 17 години след предаването с Георги Калоянчев и хляба обаче един 
от седем американци се борят с глада и им се налага да използват 
услугите на хранителни банки. [7] А към 2014 г. единият процент 
от американското общество с най-високи доходи изкарва годиш-
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но средно 81 пъти повече от онези 50% с най-ниски доходи (докато 
през 1981 г. разликата е била 27 пъти). [10]

 
Състояние на стигане

Към днешна дата възможностите за притежаване на поземлена 
собственост в България са драстично по-ограничени [9] заради 
същите пазарни принципи, които преди 25 години са били търсени, 
а сега концентрират земята в ръцете на малцина. Просто големи-
ят въпрос на поземлената реформа вече не е национален, ако изоб-
що присъства публично. Както и ножицата между най-бедните и 
най-богатите е по-разтворена от всякога („по-бедната половин 
България в момента получава една четвърт от националния доход, 
а по-богатата половинка – три четвърти“ [11]). Просто пищните 
трапези на елита се пренесоха от жълтите павета (където е онзи 
„пир по време на чума“ от 1996 г.) зад високите дувари из тузарски-
те периферни квартали.

 По всичко личи, че „истинският“ капитализъм на всеобщото 
благоденствие, който е трябвало да стигнем, е стигнат – пара-
доксално – наобратно, дори и по собствените критерии на ярки 
образци на желанието за стигане, какъвто е Тодор Колев. От това 
противоречие между реалността на стигналостта и съзнанието за 
нестигналост се изгражда състоянието, което наричам „състоя-
ние на стигане“ (не „на настигане“, защото това би предпоставило 
някакъв сравнително ясен момент на настигането). Призивите към 
„по-морален“ капитализъм (например „Само този предприемач да бе- 
ше по-свестен/европейски/морален, щеше да употреби по-справед-
ливо/рационално публичната собственост, която е приватизирал”) 
са единият механизъм за справяне на статуквото с противоречие-
то, служещ за апология на провалите в публичното пространство 
и поддържане на въпросното състояние. На афективно ниво обаче 
моралното назидание не е достатъчно – редом с идеологическата 
„тояга“ е необходим и идеологически „морков“.
 Ще се върна на заглавието „Как ще ги стигнем?“ „Те“ са „там“, а 
„ние“ трябва да ги стигнем. Да ги стигнем, т.е. да посегнем или да 
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*Като Морфов отнася въпроса на междуконтинентално ниво – САЩ гледа към Европа за 

култура; Колев допълва, че Европа гледа към САЩ за други неща (пари и коли, както става ясно).

дотичаме до фиксирана, 
неподвижна точка, а не 
да ги „настиг-нем“, както 
например двама бегачи се 
настигат, нито пък да ги 
„достигнем“, както би се 
казало за нещо, което се 
подразбира като почти 
невъзможно за достигане 
(и което вероятно под-
лежи на някаква йерархия, 
защото „достигането“ е 
по-обичайно разбираемо 

във вертикала, отколкото в хоризонтала, както е „стигането“). 
С други думи, посланието предполага, че нещото за стигане стои 
„някъде там“, без самото то да ни спира да го стигнем, но нещо друго –  
вероятно вътре в самите „нас“ – ни спира да се озовем при него.

 Преходът, който иначе би трябвало да бъде между две ясно 
отграничими социално-икономически системи, се превежда като 
преход между култури – тази на българите и тази на американците. 
И тези, които трябва да стигнат, и тези, при които трябва да 
се стигне, си имат ясни културни кодове – географски, музикални, 
поведенчески и пр. Стигането на стандарта на живот се превежда 
като състезание по стигане на начина на живот. И в този план „Как 
ще ги стигнем?“ е богато на примери.

 В по-горе споменатото предаване от 27 март (Международен 
ден на театъра) пред гостите Ана Пейчева, Велко Кънев и Алек-
сандър Морфов Тодор Колев коментира преправения надпис на пода 
от „Как ще ги стигнем?“ на „Как ще ни стигнат?“. Задава се въпро-
сът има ли в какво да ни настигат, в отговор на който гостите са 
единодушни, че по отношение на театъра или културата изобщо 
„Как ще ни стигнат?“ е валидно питане.* Тук въпросът за стигане-
то, когато се сложи в перспективата на една конкуренция между 



48

*„Да, за костюм, да. Не мога, аз… не мога! За костюма – това е нещо страшно. Да, тука съм 

малко афиф. Да има в него някакви тайни. […] Или да е свързано с хора. Даже с мъртви хора. […] 

Тия изключителни обувки, които са на цар Борис III... те са австрийски обувки. Ако забелязвате, 

това е чист велур, а това е кожа.“ Обувките са предоставени на „Сълза и смях“, а той ги открива 

случайно по препоръка на гардеробиера. Колев отправя заявката за специален персонаж, който 

не може да носи какви да е обувки: „…не може да е нещо българско, не може да е простотия!“ [13]

не съвсем неравнопоставени конкуренти, става особено жив. Тези, 
които трябва да стигнат, са фактически насърчени да участват в 
стигането, понеже все пак имат някакъв поне минимален (култу-
рен) капитал.

 Изобщо, често предаването влиза в ролята на целенасочен кул-
тиватор на правилната култура, която ще позволи въпросното 
стигане. Това е особено видно от откровение на Тодор Колев години 
по-късно:

 
“Горките хора. Горкичката ни българска публика. Тъкмо бяхме аха-аха ги 

понаучили. Аха-аха, бяхме ги култивирали. Бяха се научили да гледат кино, 
театър, туй-онуй… Дори мога да кажа концерти да слушат, дори мога 
да кажа картини да гледат… Всичко се сгромоляса! И в момента е такава 
шеметна простотия, че е страшно! [13]

 
Култивацията в рамките на „Как ще ги стигнем?“ става чрез едно 
любопитно взаимодействие между „високата“ и популярната култу-
ра. [12] Например, от едната страна са музикантите от брас бенда, 
съпровождащ плътно сценария на всяко предаване („Динамит брас 
бенд“ и „Георги Борисов брас бенд“), и честите препратки към джаз 
сцената; повече от редовното гостуване на големи театрални, 
музикални, кино- и други артисти; и не на последно място, афини-
тетът, прекият опит и дори вкуса за облекло (костюми, смокин-
ги, фракове)* на самия водещ спрямо всичко изброено. От другата 
страна, присъствието на популярната култура, в смисъл на тази 
на широките маси за времето си – „чалга“ изпълнители от целия 
спектър от кючек, през Глория до Тончо Токмакчиев в изпълнение 
на „Sweet Chalga in Time” („кавър“ на „Sweet Child of Mine” на Deep 
Purple); скечовете с цигани; шегите с различни места от провинци-
ята; заигравките със собствения произход на Колев (Шумен) и пр.



49

„Как ще ги стигнем?“ успеш-
но представя и високата, 
и масовата културата –  
през масовия екран, но по 
„висок“ начин. Проявите на 
втората, които все пак са 
по-редки от тези на първата, 
погледнати от дистанция-

та на времето и в целостта на предаването, изглеждат по-скоро 
като отклонения от нормата или епизодични отстъпки, правени 
от доминиращия вкус, за да култивира доминирания такъв.

 Получава се така, че „българинът“ е беден, гладен и отчужден 
от притежанията си, но за сметка на това притежава отлични кул-
турни образци, в които именно е надеждата му за „стигане“. Тези об- 
разци ежеседмично дефилират на сцената на „Как ще ги стигнем?“. 
В предаването се разиграва едно дълго надиграване между тези, 
които се питат „Как ще ги стигнем?“ (българите) и тези, при кои-
то първите евентуално трябва да стигнат (американците), а клю-
чът за това се оказва културен – онова нещо „вътре в нас“, което 
ни пречи „да ги стигнем“. Драматургията на това имплицирано 
противопоставяне (или дори здравословна конкуренция?) е факти-
чески изцяло измислена и разиграна от виден/ни представител/и на 
първите. Тези, при които трябва да се стигне, присъстват само 
символно – през джаза, през бенда, през почти постоянно видимия 
американски флаг, през самия формат на предаването (talk show) и пр.

 Но докато стигането на стандарта на живот може да бъде 
измерено по някакви универсални критерии, стигането на начина 
на живот е невъзможно да бъде измерено именно заради неизбеж-
ната партикуларност на културите (поне така, както „Как ще ги 
стигнем?“ борави с тях). Да ги стигнем икономически е изоставена 
задача с непрочетено докрай условие, а да ги стигнем културно – 
невъзможна задача с препрочитано до припадък условие.
Неусетно мъничкият капитал, който отначало ни е позволявал да 
влезем в състезанието по стигане, става единствената утеха от 
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непрестанната тревожност, ключов симптом на „състоянието на 
стигане“:

 
“Викам, Стефче, слушай! Много е мръсно! Виждаш – бездомни кучета, 

мръсотия… Толкова години нищо не се променя. Стефче, викам, дай да 
избягаме, дай да се махнем, дай да отидем някъде!

  Не иска. Тука ѝ се живеело, при мръсното.
  К‘во да я правя?! Обичам я!
  Аз мога и сам… Мога! Мога, но…
  Мога да отида, ако ме приемат за индианец. Защото тогава всичко ти 

е решено. Те живеят в резервати, получават държавна пенсия, защото 
са им взели земята, и през свободното си време пият бира и ходят на лов. 
Аз на лов може да не отида, но поне ще се успокоя малко и ще си пийвам 
биричка. Дотука са ме докарали! [13]

 
Тази сцена, разиграна от Тодор Колев в предаването „Умно село“, 
отлично представя мъртвата хватка, в която културното пре-
веждане на прехода вкарва българското общество. Стефчето е 
метафора за България, която лирическият герои обича твърде мно-
го, за да изостави, въпреки афинитета ѝ към „мръсното“ – афект, 
който е имплицитно видим в целия развой на „Как ще ги стигнем?“ 
за неговите четири години. Дотам е стигнало това положение, че 
той е готов да са самоколонизира в резерват, само и само най-на-
края да се успокои.

 И до днес продължаваме да наблюдаваме цялото това наследство 
на „Как ще ги стигнем?“ в същите форми, но с далеч по-радикал-
но съдържание. Неравенството се засилва сигурно, макар и бавно, 
просто отсъстват ярки заглавия като „Пир по време на чума“. А 
мъничкият ни културен капитал във високата култура (на театъ-
ра например) се е трансформирал в нещо изцяло национално и се е 
разпрострял далеч отвъд телевизията.

„Шоуто на Слави“, което, както посочих по-горе, официално е 
било в съревнование с шоуто на Тодор Колев още през 2001 г., пре-
предава дискурсите на „Как ще ги стигнем?“ в същия формат на talk 
show без никакъв остатък. Става дума и за политическия коментар 
(често дори със същите техники, както четенето на изрезки от 
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*Като трябва да се каже, че отново не изоставаме спрямо САЩ. След встъпването на Тръмп 
в длъжност Щатите търпят изключителен ръст на ксенофобията, расизма, мизогинията и изоб-
що укрепване на потисническите отношения. Но докато Тръмп спечели с рязкото „Да направим 
Америка велика отново!“, на Обединените патриоти в българското правителство им беше дос-
татъчно да продължат датираща от поне 10 години традиция в управлението на страната през 
ярко националистически позиции. Либералният коментариат не изглежда да разполага с цялостна 
обяснителна схема как е възможна тази обща тенденция в иначе много различни контексти, след 
като се най-често се задоволява с диагностичното „популизмът е във възход“.

вестници), и за каненето на големи имена на политическия и култу-
рен живот, и за смесването на „висока“ и популярна култура (отново 
най-много чрез музика). Основната разлика е, че по национализъм 
„Как ще ги стигнем?“ изглежда като невинна закачка в сравнение с 
предаването на Слави Трифонов. Ако публиката на Тодор Колев е 
пяла по време на изпълненията му на живо „Фалшив герой“ или дори 
„Сто кила ракия“, то със Слави Трифонов и „Ку Ку Бенд“ тя вече пее 
„Хубава си, моя горо“, „Йовано, Йованке“ и дори националния химн. 
В крайна сметка, културното различие не може да свърши другаде, 
освен в националистическото, където се включват и клишетата за 
малкия, но горд народ, за материално бедните, но духовно богати 
хора, за декласираната от някои международни състезания общ-
ност, която обаче има уникални собствени традиции и т.н.

 С което сравнително бързо вече можем да погледнем в 2017 г., 
когато нацията и етническата принадлежност са останали един-
ствена идентичност, способна да мобилизира по-широки групи 
хора към някакво политическо действие, с всички импликации на 
тази реалност – от либералния алармизъм за настъпващия нацио-
нал-популизъм до фактически присъстващите в управлението 
крайни националисти и нарастващите фашистки сентименти.* 
Прегледът на „Как ще ги стигнем?“ се оказва преглед не просто на 
едно предаване, а на зачатъците на видоизменянето на Прехода 
от „преходен“ в собствен период. Преглед на трансформацията 
на един въпрос от такъв, притежаващ все пак някакъв хоризонт, в 
състояние, застинало отвъд времето със специалната помощ на 
културно-консервационни механизми, пречещи да се видят факти-
чески задълбочаващите се симптоми, тласнали хората към промяна 
преди по-малко от трийсет години. 
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Неда Генова: В България съществува един доминиращ начин на го- 
ворене, който често мобилизира антикомунистическа реторика 
като обяснителен модел за почти всички дефицити на настоящия 
(хипер)капиталистически режим: нищетата и насилието в насто-
ящето биват интерпретирани като резултат на недостатъчно 
крайното скъсване с комунистическото минало на страната. Така 
например теми като корупцията парадоксално се разглеждат ка- 
то част от комунистическия „манталитет“ и „наследство“, а не 
като основна черта на капитализма. Можете ли да коментирате 
това?

Борис Буден: Да, за мен това е един много интересен въпрос. Ста-
ва дума за един вид чудо, бих казал: това е чудото, че комунизмът 
всъщност е оцелял, предрешен като антикомунизъм или като 
мишена на антикомунизма. Това е единственият начин, по който 
е оцелял. И така, виждаме, че антикомунизмът се нуждае от кому-
низъм, дори и последният да не съществува вече. Това е една класи-
ческа ситуация на идеологическо условие, която всъщност може да 
се сравни със сталинистката система. Това е моментът, в който 
новата колективизация и система на солидарност през 30-те не 
произведе очакваните резултати, когато започна да се проваля и 
стана ясно, че идеите не са довели до по-добри практики, повече 
продукция, повече свобода и т.н. Тогава съществуваха две опции: 
или да се каже открито, че системата се е провалила (или е на път 
да се провали), или да се намери виновник – някой, който да може 
да бъде обвинен за нейните провали. И точно това е сталинист-
кият механизъм за производство на врагове. Те бяха премахнати… 
а това премахване, делата и целият терор имаха за цел да прикри-
ят и оправдаят провалите на системата. Защото враговете бяха 
представяни като причина за тези провали.

И така, в момента виждаме, че нещо подобно се случва с постко-
мунизма. Всичко, което бе обещавано в началото… а обещан бе не 
само край на диктатурата… Обещанието беше, че демокрацията и 
капитализмът ще доведат не само до растеж, но и до подобрения 
на всички нива на човешкия живот. Никой не е вярвал, че социалните 
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* „Зона на преход. За края на посткомунизма“. Изд. ИК  „Критика и хуманизъм“. Прев. Светла Мари-

нова. 2016 София

системи трябва да бъдат разградени. Хора-
та наивно вярваха, че могат да ги запазят 
и същевременно да имат свобода, функцио-
нираща пазарна икономика и да бъдат интег- 
рирани в света. Но това не е възможно. И не 
само това – стана ясно, че няма капитализъм 
без криза. А кризите отново и отново произ-
веждат собствените си жертви. И сега сис-
темата се нуждае от комунизъм, който да 
продължава да е причина за нейните провали. 
Или тяхно оправдание. Открива ги в остатъ-
ците от миналото: във все още незаличено-
то, недостатъчно изчистено пространство 
на лошите комунистически навици, в погреш-
ните очаквания, че някой друг, а не пазарът 
ще реши проблемите на хората. Днес за всич-
ко бива обвиняван комунизмът от минало-
то. Ето защо системата се нуждае от комунизъм като свой враг –  
защото под залог е кризата на легитимността на целия посткому-
нистически исторически проект. А това бе проект, който обеща-
ваше различни неща, но не успя да изпълни обещанията си.

Въпреки че има различия измежду посткомунистическите страни, 
смятам, че това е обща черта. Аз съм от Хърватска, където все 
още в днешно време човек има чувството, че борбата срещу кому-
низма е още по-активна, по-важна, отколкото преди 25 години. Това 
е възможно единствено защото посткомунистическите общества 
са приели логиката на закъснялостта. Приели са основната идеоло-
гическа предпоставка на посткомунистическото понятие. Както 
писах и в книгата*, тя се явява в представата на Хабермас за „навак-
сващата революция“, nachholende Revolution, с идеята, че комуниз- 
мът е откъснал източноевропейските общества от нормалното 
историческо развитие (което е било възможно на Запад) и сега, след 

 Книгата на Борис Буден „Зона 

на преход. За края на посткому-

низма“ излезе в края на минала-

та година и на български език.
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падането на тоталитарното препятствие, тези общества са в 
условия на историческа закъснялост. По-конкретно, те са в усло-
вия на закъсняла модерност и от тази си позиция трябва да навак-
сат пропуснатото историческо развитие, което значи да настиг-
нат Запада. Това създава странно времево различие, темпорален 
„прозорец“, които са типични за начина, по който, например при 
класическия колониализъм, метрополията и колониалната империя 
са третирали колонизираното пространство. Само ще припомня, 
че в антропологията идеята е, че „другият“ на Европа, на Запа-
да, не е просто някъде другаде, но е също от друго време. Което 
значи, че обектът на антропологичното знание никога не споделя 
същото време със субекта на знанието. Субектът е винаги навре-
ме, докато обектът на неговото/нейното изследване се намира в 
едно друго, исторически закъсняло време. За това пише и Йоханес 
Фабиан в известната си книга „Времето и Другият“ [The Time and 
the Other]. И това се запазва и повтаря в посткомунистическото 
пространство. Интересното е, че без да окажат каквато и да е 
съпротива, обществата (тоест също така и интелектуалците и 
културните субекти на Изтока) са приели логиката на „наваксва-
щото“ развитие. Приели са логиката на Прехода, идеологическата 
концепция за посткомунистически преход, а тя не е нищо друго 
освен това „наваксване“. Интересното е, че тази логика напълно е 
унифицирала и в този смисъл също така заличила опита на истори-
ческия комунизъм. А този опит е разделен. Той е различен от общес- 
тво до общество, от ситуация до ситуация. Югославският кому-
низъм е бил различен от българския, от съветския, те пък са имали 
различни фази и прочие. Цялото пространство бе обединено пост 
фактум под знаменателя на тоталитаризма. Очаква се, че всички 
ние, идващи от Изтока, споделяме един-единствен исторически 
опит, опита на тоталитаризма, и именно това ни разграничава 
от Запада. То унифицира цялото пространство от Будапеща до 
Владивосток като едно пространство, което под тоталитарния 
натиск и терор е било откъснато от историческата нормалност. 
От друга страна, фактът, че антикомунизмът се усилва именно 
сега, е симптом на кризата на този посткомунистически наратив 
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и цялата му логика. Смя-
там, че системите бързо 
губят историческа леги-
тимност и е налице един 
вид паника, която може да 
доведе до различни реше-
ния. Може да доведе до 
това, което наблюдава-
ме в Полша, Хърватска и 
Унгария – дясно-нацио-
налистка мобилизация и 
възраждане на идеята за 
национален суверенитет 

в рамките на Европейския съюз. Така че тези неща трябва да бъдат 
свързани – днешния агресивен антикомунизъм, четвърт век след 
падането на комунизма, с тази дясна мобилизация.

Н.Г.: Определено съм съгласна с тази последна точка, а в Бълга-
рия също имаме много примери за подобни процеси. Един аспект 
от говоренето за „комунистически наследство“ и „манталитет“ 
има общо с онова, за което пишете в книгата си – а именно, че 
акцентът върху културното измерение може да се превърне в 
деполитизираща сила.

Б.Б.: Бих казал дори, че това е епистемологичен проблем на днеш-
ното ни отношение към миналото. Той говори за историческата 
неспособност за критическа рефлексия върху миналото, за изграж-
дане на нещо, което би могло да бъде наречено „исторически опит“. 
Нали все пак след като комунизмът приключи, от обществата би се 
очаквало да имат някакъв вид опит от миналото, опит, който би 
могъл да бъде обвързан с хоризонта на бъдещето и с въпроса „как-
во научихме за в бъдеще?“. Но това, което отново наблюдаваме, е 
заличаване на миналото: вместо историческия опит от комунизма, 
имаме различни форми на култури на паметта, които се занимават 
с миналото. А културите на паметта работят през логиката на 

Стачна среща на полския Независим самоуправляем проф-
съюз „Солидарност“, основан през 1980 в Гданск. Източник: 

polishgreatness.com
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културното различие. Миналото не е просто историческо минало, 
ами е възприемано като различна култура и именно културната 
разлика създава времевото измерение на миналото. Не че минало-
то съществува, за да можем да се взрем в него, ами разпознаваме 
миналото като такова единствено през културното различие. И 
тази обсесия е типична не само за източните страни, ами е криза 
на историята като цяло. Както и на историографията. Тя говори 
за наличието на това, което Пиер Норá описва като „Ера на въз-
поменанията“ – там културната памет е заменила онова, което 
преди е било историографията по отношение на познанието и на 
справянето с миналото. Дейвид Лъвентал, експерт по понятието 
„културно наследство“, също пише за това в много интересната 
си книга „Миналото е чужда страна“ [The Past is a Foreign Country].

В моята книга анализирам повече от един музей на комунизма. 
Музеи на комунизма – тези опростени наративи, в които миналото 
е поставено от „посттравматична“ перспектива, но също така и 
като културен артефакт. То е купчина културни артефакти, спо-
мени и т.н. … Така че всъщност комунизмът продължава да същест-
вува или в музея, като обект на културата на паметта, или като 
универсален все още жив престъпник, предотвратяващ бъдещето 
най-сетне да настъпи. Това са двете лица на комунизма.

Друг аспект на това е, че ако комунистическото минало е предста-
вено по този начин, то тогава всъщност няма смисъл да си спомняме 
за него. То е нещо, което е по-добре да бъде забравено, няма каквато 
и да е стойност. Миналото съществува само под формата на тази 
културна репрезентация, но няма исторически опит. А истори-
ческият опит е нещо, което може да бъде изразено само активно, 
практически и занимавайки се с реалността, в която живееш. Тогава 
миналото ти говори нещо: ако, така да се каже, попиташ настоя-
щето за бъдещето, тогава си спомняш миналото. Тогава то не е 
просто културен проблем. Така че бих казал, че тези форми на възпо-
менание на комунистическото минало са по-скоро форми на забрава. 
Това е забрава, която ни пречи да се обвържем с миналото, да видим 
приемственостите. Приемственостите са днес много по-интерес- 
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ни от различията. Приемственостите в потисничеството,  
например. Приемственостите на провала, особено в бивша Юго-
славия. Това е изключително интересно, защото в бивша Югосла-
вия имаше пазарен социализъм, имаше пазарни условия. Страната 
беше вече интегрирана в световния капиталистически пазар, беше 
част от проблемите. Нека го кажем много конкретно: когато днес 
говорят за провалите на югославския комунизъм, имайки предвид 
кризата, бързия спад на стандарта на живот и т.н., казват: „това 
е комунизъм“. Но всъщност, това минало ни напомня много повече 
на случващото се в Гърция. 

Това бе много важен момент в бивша Югославия – от 50-те 
години насетне страната бе интегрирана в тогавашния световен 
капитализъм, което значи, че бе член на капиталистически финан-
сови институции като Световната банка, Международния валутен 
фонд… също така взимаше заеми и търгуваше – това е важна част 
от цялото! В началото на 80-те в бивша Югославия имаше дъл-
гова криза и МВФ дойде и въведе мерки на бюджетни съкращения. 

Музей на социалистическото изкуство в София.  
Източник: guide-bulgaria.com.
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Изключителни мерки на остеритет. Не Централният комитет на 
Югославската комунистическа партия използва държавата, за да 
замрази заплатите, не, ами инструментът на световния финан-
сов капитализъм използва класически държавнически средства (т.е. 
замразяване на работническите заплати), за да наложи интересите 
си. Така че в следващите 10 години стандартът на живот в бивша 
Югославия падна с 40%. Тя дори успя да изплати дълга, но вече беше 
твърде късно. Това, което казвам, е, че този опит е нещо, което 
би могло да те свърже директно с настоящето ти – със ситуаци-
ята в Гърция, ситуацията в Южна Европа, така наречените стра-
ни P.I.G.S.* Би могъл да разпознаеш приемственостите на потис-
ничество, на експлоатация, на силата на глобалния капитализъм. 
Приемственост, а не различия. А сега казват „Ами това е провал 
на комунизма“, а не на активните колониални политики на капи-
талистическата експлоатация. Затова се и нуждаем от „наслед-
ството“, което „е още живо“ – за да можем да кажем: „Това е ман-
талитет“, „Това са очакванията на хората, че държавата ще им 
помогне“. „Това са остарели вярвания, но трябва да знаем, че няма 
държава и само пазарът може да помогне…“ Както и да е, въпро-
сът е, че тази идеологически създадена забрава служи именно за 
отрязването ни от историческия опит, за неговото разрушаване… 
правейки невъзможно разглеждането на настоящата ни ситуация в 
определена историческа генеалогия и в приемствеността. Да раз-
берем, че борбата е трябвало да бъде продължена! Убеждението, 
че 1989-а представлява край на борбата, е погрешно. Именно от 
това се нуждае съществуващата система. Тя се нуждае от масите, 
които вярват, че борбата е спечелена веднъж завинаги през 90-те 
и че сега трябва само да работим здраво и да приемем мерките на 
остеритет, и всичко ще бъде наред.

Н.Г.: Това ме отвежда до следващия ми въпрос, свързан с крити-
ката и идеята за политическото. Мисля, че в книгата си развива-
те два модела на това как това преживяване на политическото 
може да бъде постигнато. От една страна пишете за момента, 

* Абревиатура от първите букви на страните Португалия, Италия, Гърция и Испания.
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в който човек осъзнава липсата на обществени основи… Но от 
друга страна има и един друг момент, който може би е разгледан 
по-накратко в книгата Ви. Там пишете за гнева в лицето на вече 
наличното…  

Б.Б.: Едното е при Лакло, а другото – Вирно. Главният въпрос в 
книгата ми е, че посткомунистическите условия често са предста-
вяни като постутопични. Идеята е, че комунизмът е бил утопия, 
която се е провалила, и че сега, след краха на комунизма, живеем в 
реалността такава, каквато наистина е; живеем в постутопично 
общество. Идеята ми в книгата е: не, утопията никога не е свърш-
вала! Тя просто е оставила обществото като средство за своето 
реализиране. Културата сега е нейното ново изразно средство – 
чрез идентичности, чрез паметта. Вместо общества в рамките на 
социалната държава, имаме национални културни идентичности в 
неолиберална държава. Така че утопията е оставила обществото 
и е открила новия си носител в културата, която вече не е обър-
ната към бъдещето, ами по-скоро към миналото. Но миналото е 

Митинг от 17.11.1989 в София. Източник: 25freebg.com
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измерението, в което идентичностите всъщност съществуват. 
Темпоралният дом на идентичността е културното минало. Иден-
тичността всъщност не е нищо друго освен форми на артикула-
ция на културното минало. Бенямин би казал културна „история“. 
Освен, разбира се, действията на идентификация, които биха мог-
ли да представляват борби за признаване и др. Но обществата и 
нациите са оформени като музеи на идентичности: в културите 
си, в образователните си системи, в това как децата учат да се 
идентифицират с нациите си… Цялата логика е обсебена от мина-
лото, което е истинското измерение на идентичността. Идеята 
ми е, че трябва да разглеждаме посткомунизма като отдръпване 
от обществото, като действие по разрушаване на обществото. 
Нали знаете за известното изречение на Маргарет Тачър: „Няма 
такова нещо като общество“. Тя казва това не като социолог, чие-
то изследване е открило, че обществото вече не съществува, ами 
като политик. Политик, чиито политики са нищо повече от изпъл-
нение на разрушението на обществото, започвайки от първите 
сблъсъци от 1979 г. и в началото на 80-те с работническите син-
дикати. Това беше в сърцето на неолибералните политики на Тори-
те: не просто да разградят социалната държава, но и да разрушат 
обществото като идея. Когато тя казва, че няма такова нещо като 
общество, ами само индивиди и семейства, това е именно начинът, 
по който днес се прави политика. Нуждаем се от индивид, от един 
т. нар. свободен и равен индивид, чиято фигура доминира цялото 
пространство на икономическо производство, на това, което пре-
ди бе наричано „буржоазно общество“. Той вече не е абстрактна 
представа на политическата държава, ами е започнал да се пропи-
ва в цялата обществена сфера. В сферата на неравенствата, на 
експлоатацията, в сферата на йерархиите, на класовите различия… 
Вече не мислим, че има общество. Проблеми като престъпността 
и бедността вече не са социални проблеми, ами проблеми на инди-
видуалните ни провали, те са тотално психологизирани. Нямат 
социално значение.

И по-нататък, казвайки „утопия“, днес това е утопията на 
паметта; идеята, че – както Пиер Нора би казал, – след като няма-
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ме визии за бъдещето, ние събираме и пазим всичко около себе си 
в надеждата, че ще бъде полезно за идентичността ни в бъдеще, 
защото вече не знаем накъде отиваме. Трябва поне да се опита-
ме да направим всичко възможно да знаем откъде идваме. Това е 
обсесията с паметта и културата на памет. Преди хората вярва-
ха, че един по-добър свят би бил възможен в бъдеще, днес всичко се 
върти около по-доброто минало. Това също така обяснява успеха 
на историческия ревизионизъм. Това е един толкова нов феномен, 
например в Хърватска. Нацията, образователната система и обще-
ството са създали историческо съзнание, в което изглежда сякаш 
другата страна е спечелила Втората световна война – което озна-
чава страната на фашизма. И така, в тази борба за различно минало 
всички спомени на страните в антифашистката война бяха буквално 
разрушени. Повече от 3000 паметника бяха съборени. Всички име-
на бяха символично сменени, така че парадоксално изглежда сякаш 
Хитлер е бил жертва на комунистическия тоталитаризъм. Нали 
знаете тази логика на „двата тоталитаризма“: тези страни се 
самопредставят като жертви на два равни тоталитаризма, кому-

Къщата на терора в Будапеща, за която Буден пише в книгата си. Музеят е куриран според  
преповтаряния и в България наратив за двата „равни“ тоталитаризма – фашизма и комунизма.
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нистически и фашистки, докато сега се наслаждават на свободата. 
Естествено, те пренаписват историите си. В тези общества има 
огромно усилие да се пренапишат историите, така че да създадат 
по-добро минало. „Едно по-добро минало е все още възможно“, нали 
така – защото няма визия за никакво по-добро бъдеще.

Връщайки се към употребата на тази идея на Вирно… По време на 
индустриалната модерност все още е съществувала социалната 
държава, хората са вярвали в обществото, в живота в общност, а 
екзистенциалната им структура е отговаряла на живота в общ-
ността – тогава те са могли ясно да разграничават между „вън“ и 
„вътре“ на обществата си. Това е било времето на стария класи-
чески Страх. Това е бил социален страх: страх от това да бъдеш 
изключен от обществото, но също така съзнанието, че общество-
то е нещо, което може да се защити. Така че идеята на общество-
то е била „защита“, страхът винаги е зов за защита. Но онова, кое-
то днес наричаме „множеството“, е в постсоциална ситуация. Вече 
няма страх, ами безпокойство. Това е доста сложно, става дума 
за хайдегерско разграничение. Безпокойството е новият страх, 
той е отвъд чувството на принадлежност или непринадлежност 
към дадени общност или общество.  Това е общо безпокойство от 
живота в свят без или отвъд социалната защита, отвъд обще-
ството. И това характеризира днешните екзистенциални чувства 
на множеството. Множеството е форма на живот в условия на 
постсоциалното.

Н.Г.: Смятате ли, че скорошните дискусии за надигането на (десни) 
популизми говорят за възможно завръщане на фигурата на „наро-
да“? Или все още трябва да говорим за „множества“?

Б.Б.: Знаете ли, хора като Волфганг Щреек биха говорили доста 
критично за представата за популизъм. Става дума много повече 
за нещо, което той нарича „новото културно разделение“ между 
елитите (всякакъв вид елити, не само политически, но и до голя-
ма степен международни), от една страна, а от друга – изоста-
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вените маси. Масите в постиндустриалната пустош на днешния 
дори западен капитализъм, маси, които нямат шанс, нямат бъдеще, 
бившата работническа класа… Това е т. нар. ‘Rust Belt’*  в САЩ. Това 
са онези, адресирани по популистки начин от десни политици от 
Мари Льопен до Доналд Тръмп. За Щреек този популизъм отразява 
вярването, че има нещо лошо в мобилизацията на масите. Същест-
вува убеждението, че масите могат да бъдат активирани само от 
дясното. Преди разграничаваха и между ляв и десен популизъм, но 
въпросът е, че това е елитарна концепция, чрез която елитите 
могат да заявят абсолютното си превъзходство и необходимост. 
Защото само елитите могат да се справят с днешните проблеми 
на реалността. А ако масите биват попитани, то тогава имаме 
или ляв, или десен екстремизъм – или поне това елитите наричат 
популизъм. Но проблемът е в пропастта [между елити и „маси“ – 
Н.Г.]. И също така проблемът е и в това, че елитите вече не раз-
граничават помежду си на политическа основа. Питър Мейр нарича 
това „края на партийната демокрация“ – процесите през послед-
ните 30-40 години показаха, че различията между политическите 
партии бавно изчезват сред елита, но пропастта между елитите 
и масите се разширява. Трудно е да разграничиш между социалде-
мократи и християндемократи, защото и двете страни имат схо-
ден идеологически дневен ред, когато става дума за международ-
на политика и икономика: либерален дневен ред. От друга страна, 
хората вече не гласуват. Броят на хората, които активно участ-
ват в парламентарни избори, броят на избирателите намалява… 
Великата победа на Макрон във Франция… тя беше представена 
като велика… само 36% от хората гласуваха.**

Само една трета от електората излиза, което означава, че поч-
ти две трети от хората вече не вярват, че участието в парламен-
тарната демокрация може да промени нещо. Това е проблемът и 

* От ‘rust’ – ръжда и ‘belt’ – колан (англ.). Регион в Щатите, свързван с процеси на деиндустриализа-

ция и спад на населението, започнали в средата на 20-и век. Обхваща територията от Големите 

езера до горните Среднозападни щати.

* Може би тук Буден е неточен – във втория тур на френските президентски избори от 2017 г. 

избирателната активност е 48.7% и Макрон печели 66.1% от гласовете, тоест приблизително 

32% от имащите право на глас са гласували за него.



66

това е нещо, което Питър 
Мейр и [Волфганг] Щреек каз-
ват открито – стоим пред 
края на парламентарната 
демокрация, такава, каква-
то я познаваме. И това е не 
само на Запад, но и в бившия 
посткомунистически Изток, 
където например с Виктор 
Орбан са налични нови кон-
цепции като „нелиберална 
демокрация“, както и някои 
нео- и постфашистки движе-
ния, например в Хърватска и 
Сърбия…

Н.Г.: А пък в България си имаме Обединените патриоти, които 
сега са в правителството…

Да се върнем на въпроса за критиката: как да изискаме обратно 
и политизираме това минало, превърнато в културен артефакт, 
как да работим с приемственостите, за които говорите? Необ-
ходимостта от критика на настоящето изглежда по-голяма от 
всякога и все пак, всеки път, когато ние от dВЕРСИЯ например се 
опитаме да артикулираме критика на настоящия (неолиберален) 
режим, биваме отхвърлени като артефакти от комунистическото 
минало. Един от въпросите, за които се опитваме да говорим, е 
този за трудовите права, например: в последните месеци и годи-
ни зачестиха случаите на смъртност сред работниците, както и 
на жестока трудова експлоатация. И все пак е почти невъзможно 
да се говори за труд или класа, защото това се вижда като ста-
ромоден начин на говорене…

Б.Б.: Да, абсолютно! Сякаш минималната защита на работнически-
те права би означавала комунистически призив да отворим отново 
ГУЛАГ! Да, но аз смятам, че кризата също така е и криза на езика 
на еманципацията. Хората вярват, че всъщност са еманципирани, 

Детройт е един от градовете в САЩ, засегнати 

най-силно от деиндустриализацията и съпътства-

щите я безработица и спад на населението, за които 

говори Буден. Източник: historysshadow.wordpress.com]
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вярват в известния слоган „Няма алтернатива“. А традиционни-
те леви, либерални, социалдемократически партии са съгласиха с 
него, те също никога не предложиха каквато и да е алтернатива на 
съществуващата система. Така че още повече увеличиха пропаст-
та между масите и елитите, използвайки език, на който очевидно 
еманципацията вече не може да бъде изразена. Търсенето на сво-
бода вече не може да бъде изразено. Това наричам „завръщане към 
местните диалекти“ [revernacularisation] на масите. Нали знаете, 
„народни“ са били езиците преди да бъдат издигнати в национал-
ните езици – това е било времето, когато знанието, политиката, 
юридическото право са говорили на латински. Масите са говорили 
своите местни диалекти, полезни само за ежедневието, но реч-
та на властта, речта за важните неща не е била артикулирана на 
народния език, само на латински. Днес имаме сходна ситуация, в 
която речта на властта, но също така и тази на еманципацията, е 
станала нов вид латински и масите вече не я разбират. Така че кри-
тиката, използваща този латински, използваща също така езика на 
тези еманципативни теории (има много такива, много перфект-
ни анализи на днешната криза), те вече не достигат до масите, 
защото те не ги разбират. Така наречените hoi polloi* не разбират 
езика на умната теория. И така, както в Средновековието някои 
критични интелектуалци са започнали да използват народния език 
(като Декарт или Данте, който е бил първият), за да мислят, за да 
се осмелят да мислят на народния език, критиката трябва поне да 
започне да учи тези народни езици, за да може да адресира масите. 
Това за мен е новото предизвикателство.
 
Н.Г.: Според мен е малко трудно да твърдим, че масите не разби-
рат. Това затвърждава представата, че не са способни да разбе-
рат. Докато може би вече съществуват форми на критика, изра-
зени на тези народни езици...

Б.Б: Не мисля така. Това е и нашият проблем като теоретици. Раз-
бирате ли, ние разполагаме с достатъчно епистемологична власт –  
лявото, например. То е много умно и използва концепции с много 

* * Множества, маси (гр.).
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висока когнитивна стойност, те имат страхотна обяснителна 
функция, но никакъв ефект върху реалността. От друга страна, 
виждаме как т.нар. популистки език ефективно достига и адреси-
ра масите. Но вярваме в една нова система на „диглосия“*: от една 
страна, имаме международния език (не казвам английски, а само 
международния език на елитите, на знанието, властта, полити-
ката, критиката, лявата критика), а от друга, както казвам, тези 
маси, които говорят своите народни езици и неразбиращи другия. 
Така че това е предизвикателството пред критиката, пак повта-
рям: как да научим тези народни езици и да адресираме изоставени-
те маси. Те са изоставени в миналото, в смисъл, че нямат бъдеще. 
Те са онова, което се нарича „излишно население“ в постиндус-
триалния свят. Илюзия би било да очакваме, че ще отворим нови 
индустрии и те отново ще намерят работа. Нека го кажа така: има 
пропаст, която е не просто социална, ама дълбоко лингвистична, 
пропаст на изказа. Преди тя беше пропастта между теорията и 
практиката, но днес представлява пропаст между езика на елити-
те (който всъщност е английският на международните елити) и 
локалните, винаги локални и специфични изоставени маси.

Н.Г.: Може би предизвикателството е да не оставим тази линг-
вистична пропаст да стане културно различие? 

Б.Б.: Тя е културна – доколкото е лингвистична, е и културна. Волф-
ганг Щреек има това понятие за „ново културно разделение“ и той 
говори директно за „суровия език на масите“ – той е суров, а не 
цивилизован. Това е точно как местните диалекти са били разби-
рани от елитите, които говорели на латински през Средновеко-
вието – суровият език на масите, който няма никаква стойност 
за концепции, идеи, благородни политически визии и т. н. Той също 
така не е и език на властта.

* От гръцки. Наличие на две форми езика на една и съща територия, които хората използват по 

различен начин според нуждите си.
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Н.Г.: Значи повдигате стария въпрос за ролята на интелектуале-
ца. За това, че ролята му е да работи с масите на потиснатите 
хора.

Б.Б.: Да, но не мисля, че тази критика може да бъде изразена прос-
то като променим мисленето си като критични субекти. Не става 
дума за промяна на съзнанията ни, а за практичeско ангажиране с 
масите и с тази реалност. Приемствеността с миналото, научава-
нето на генеалогията на настоящата криза няма да бъде разказана 
и пресъздадена наново от интелектуални или теоретични поня-
тия, а само от активираните маси в борбата. И въпросът е как да 
сме част от това, как да мислим, докато участваме в тази борба.
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Божин Трайков

Заглавно изображение: 
Христо Несторов, анархист и след това партизанин, участник в 

антифашистката съпротива, след 09.09. 1944 капитан от милицията, 
участник  в горянска чета, убит от милицията



72

В България се води символична битка за миналото още от 
падането на режима на Тодор Живков. Например последните 
събития около паметника 1300 години България са елемент 

от тази битка. Тази битка има съществени политически последи-
ци, защото миналото продължава да се използва като инструмент, 
за да оправдае претенции към властта. Това е битка, водена от 
интелектуални и политически елити, където селективно четене 
на миналото се поставя в услуга на политически програми. В поли-
тико-икономическа среда, която не води до социално и икономическо 
благосъстояние, разказите от миналото могат да играят роля в 
идеологическа война на позиция (war of position) над разочароващо-
то настояще. Чия интерпретация на миналото ще бъде приета 
от българските граждани, зависи от резултатите от тази война.

В хода на тези символични битки представянето на миналото 
често предизвиква чувство на носталгия. Светлана Бойм разгра-
ничава два вида носталгия – възстановителна и рефлексивна. [2] 
Възстановителната носталгия се основава върху предпоставката 
за възстановяване на загубен дом, но това е дом, който никога не е 
съществувал, идеализиран образ, изчистен от противоречията на 
историята. Възстановителната носталгия копнее за идиличното 
митично минало величие, което лесно я свързва с националистически 
проекти за възраждане, трансформиращи исторически дискурси в 
митове на историята. Докато, както обяснява Бойум, рефлексивна-
та носталгия е свързана с амбивалентностите на човешкия копнеж 
и принадлежност и не е чужда на противоречия. Може да се каже, че 
рефлексивната носталгия се характеризира с един отворен процес 
на помнене, който поставя под съмнение абсолютната истина на 
въстановителната носталгия.       

*Понятие на Антонио Грамши за интелектуалната и културна борба в рамките на капитализма, 

чрез която да се изгради класовото съзнание на пролетариата.
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Носталгията по миналото е разочарование  
от настоящето

Възстановителна носталгия изиграва роля по време на различните 
български властови режими, които са били ангажирани в националис-
тически проекти – от авторитарните управления на царете Фер-
динанд и Борис III, акцентиращи върху величието на средновековни 
царе, през Живков, при който се съчетава периода на революцион-
ните борби с приемственноста на средновековните владетели, и 
сега изглежда, че има нова форма на носталгия, която капитализира 
върху комбинацията от митове. 

Можем да кажем, че преди феномена на носталгия по социализма, 
характерен за цяла Източна Европа, в България има склонност към 
възстановителна носталгия спрямо предкомунистическото минало. 
Падането на Берлинската стена доведе до пълно препрочитане на 
историята от последните 45 години. Така например на събитията 
от 09.09.1944, които българите честваха като революция на наро-
да срещу фашизма, успешна с помощта на братския Съветски съюз, 
след 1989 г. беше даден статут на държавен преврат, възможен 
само с настъпването на Съветската армия. Това води до въпроса: 
какъв режим съществува в България преди септември 1944 г.?  

Носталгия по монархизма

В българската историография все повече съществуването на фаши-
зъм в България се поставя под въпрос. Историите на героичната 
борба на антифашистки сили, които предишният режим масово 
произвежда, се отричат като лъжлива пропаганда. Тогава, ако не е 
имало фашизъм в България и ако едноличният режим на Борис III не е 
репресивен към голяма част от собствения си народ, срещу кого се 
борят партизаните и кого са наказали, след като поемат властта? 

Новата оценка на историята неминуемо довежда до извода, че  
случилото се на  9 септември 1944 г. е преврат по волята на чужда си- 
ла. Привържениците на тази доминираща теза представят събития- 
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*Такива възгледи са изразени от учени като Пламен Цветков, Венелин Ганев, Георги Фотев, Милен 

Семков, Георги Бакалов. Виж например, Георги Фотев, Дългата нощ на комунизма в България; 

Цветков, Между руския комунизъм и германския националсоциализъм. 

** ТINA буквално означава There is no alternative, в превод Няма алтернатива, т.е. няма алтернати-

ва на капиталистическия свободен пазар и свободна търговия. Лозунг, който се отъждествява с 

налагането на неолибералния модел като хегемонен.

та по следния начин: комунистическото правителство извършва 
престъпления срещу българския народ в огромен мащаб, за да оста-
не на власт, поради липсата на обществена подкрепа.*

Наред с осъждането на властта, тези ревизионистки интер-
претации в българската историография представят доста роман-
тичен образ на миналото преди т.нар. комунистически преврат. 
Този романтичен образ омаловажава авторитарния начин, по кой-
то страната е била управлявана по време на режима на цар Борис 
III, а социално-икономическите условия, културния и политически 
климат по време на режима не са взети под внимание. Романтиза-
цията на монархическия режим заиграва с носталгичните чувства, 
но и функционира като част от дискурса за връщане към Европа, 
характерен за държавите от Централна и Източна Европа и прив-
несен оттам. По този начин годините, когато България е част 
от Източния блок, се интерпретират като застой, период, който 
отклонява страната от историческия ѝ път към модерността. 
Дискурсът обратно в Европа е особено изразен по време на прези-
дентството на Петър Стоянов и правителството на Иван Костов 
1997-2001 г., когато България полага сериозни усилия, за да стане 
член на НАТО и ЕС. Бихме могли да погледнем на Петър-Стояновия 
цивилизационен избор, т.е. изборът да следваме т.нар. евроат-
лантически ценности, като на вариант на Тачеровата TINA.*

Периодът преди решителна победа на ОДС през 1997 г., след ико-
номическия колапс, който доведе до хиперинфлация, е бил използван, 
за да активира носталгия не по близкото минало, а по годините на 
монархизма – най-вече на управлението на Борис III в Третата бъл-
гарска държава. Производството на книги и документални филми 
показва цар Борис III, а и неговия баща, в благоприятна светлина и 
носи носталгия по управлението му. Няколко монархически групи 
взеха участие в СДС и бяха много активни в пазене имиджа на Борис 
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III и в кампанията за връща-
не от изгнание на неговия 
син Симеон Сакскобургот-
ски, който започна да прави 
посещения в България и да 
се среща с поддръжници на 
покойния му баща. Край-
ният резултат от тези 
маневри беше триумфален 
политически успех, когато 
Национално Движение Симеон Втори (НДСВ) спечели изборите и 
Сакскобурготски става министър-председател.

Рефлексивна носталгия по социалистическото 
минало

Разрушителният ефект от корумпираната приватизация, разде-
лението на обществото, катастрофалните демографски и соци-
ални резултати, крахът на образованието и здравеопазването, 
инициират обратен процес след 2000 г., в който близкото минало 
се възприема като не толкова страшно. Изглежда, че в този про-
цес рефлексивната носталгия на личната и колективната памет с 
възстановителната носталгия, произведена от частни и държав-
ни интереси. Възстановителната носталгия изисква производ-
ството на памет, в което взима участие не само държавата, но 
и и културните институции. Първата стъпка към преосмисляне 
на миналото идва от акт на бившия диктатор Живков. През 1991 г. 
Живков пише отворено писмо до парламента за поемане на пълна 
отговорност за отрицателните и положителни развития по време 
на неговото управление.[1] Постепенно това се превръща в обща 
позиция на БСП в опит да се възползва от социално-икономическата 
стабилност на предишния режим.* Бойум изследва приблизително 

Посрещането на Симеон Сакскобурготски  
в България. Снимка: в.Сега

* Тази позиция беше допълнително подсилена от спомените на тези, които са били в близост до 

Живков, основно неговият съветник Константин Чакъров. 
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същите процеси, когато носталгията по СССР в Русия през 90-те е 
особено силна.  На фона на тежките последици от неолибералната 
политика на Елцин тази носталгия се основава на добилите отново 
популярност стари съветски филми, които се появяват през това 
време: носталгия, която е продиктувана от необходимостта да се 
повярва, че съветският живот от 1960 до 1980 г. наподобява тези 
филми. Носталгия, също породена от един различен начин на гледане 
на тези филми – скептицизмът относно изобразяването на съвет-
ския живот е изчезнал в полза на чувство на копнеж и загуба. [2]

Това, което Бойум отбелязва в Русия, като че ли се случи в Бъл-
гария десет години по-късно. Мария Тодорова посочва, че тази нос-
талгия е не само въз основа на копнеж за реалната или въображаема 
социално-икономическа стабилност и сигурност на бившия режим, 
но усещането за загуба на по-стара форма на общност, загуба на 
достойнство и чувство за смисъл. [5] Алексей Юрчак описва този 
процес като „копнеж за съвсем реалните хуманни ценности, етика, 
приятелства и творчески възможности, в реалността на социали-
зма, предоставени - често въпреки обявените цели на държавата ...“  
[7 стр. 6]

Изглежда, че това, което Тодорова и Юрчак описват, е форма на 
рефлексивна носталгия според определението на Бойум. Рефлексив-
ната носталгия, за разлика от възстановителната, е около копнеж 
за нещо, което не е кохерентно и не се характеризира с тоталност; 
тя винаги е отворена за индивидуални и колективни четения и е 
около фрагменти от различни истории, а не една цялостна история. 
Като такава, рефлексивната носталгия има потенциал да бъде от 
решаващо значение за една критичност към идеологически трак-
товки. Както посочва Бойум, носталгия по някоя песен на югослав-
ски изпълнител не означава носталгия по режима на Тито. 

Рефлексивната носталгия не извинява властовите структури 
на миналото по начин, по който възстановителената носталгия 
го прави, митологизирайки историята. Рефлексивната носталгия 
е на обикновените хора и въпреки посредничеството на медийни 
институции, тя все пак има потенциала да противоречи на възста-
новителената носталгията на държавни изобретени традиции и 
чествания на идеализирано минало. 
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В средата на 2005 на БСП отново е даден шанс да формира кабинет, 
макар и в коалиция с две партии от бившите си идеологически вра-
гове, НДСВ и ДПС. Не е ясно дали тогава БСП се опитва да се въз-
ползва от чувството на рефлексивна носталгия, но по държавната 
телевизия, БНТ, редовно се показват български филми от периода на 
късния социализъм. По това време неин директор е Уляна Пръмова, 
която е близо до ръководството на БСП. Министър-председателят 
и лидер на социалистите Сергей Станишев дори излезе със собст-
вената си книга, озаглавена Защото сме социалисти. Приемането 
на България в ЕС по време на правителството на Станишев даде на 
БСП допълнителен стимул за извличане на дивиденти от успешните 
аспекти на предишния режим, като претендира за приемственост. 

И все пак,  това твърдение бе далеч от истината -  
не само, че определящите се като социалисти БСП не могат или 
не желаят да изпълнят 
обещанието си за соци-
ална държава, по която 
техният електорат нос-
талгично копнее, но тех-
ните политики показват 
директно несъответ- 
ствие с идеалите на со- 
циализма. Например пра- 
вителството на Стани-
шев предприе типични нео-
либерални политики, като  
въвеждането на плосък 
данък от 10% -  най-ниски-
ят в Европа. Станишев е 
доста услужлив по отно-
шение съществуването на 
американски военни бази в 
България и изпълнява клю-
чова роля в решението за 
изпращане на български Паметник на Тодор Живков в родния му град,  

Правец. Снимка: balkanec.bg
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войници в Ирак и Афганистан. БСП загуби изборите през 2009 г. 
след поредица от скандали и обвинения за присвояване на средства 
от ЕС. С идването на ГЕРБ на власт темата за комунистически-
те престъпления натрупва нова популярност. Но този път, наред 
с познатия от 90-те дискурс за жертвите, се появи и разказа за 
героичната съпротива срещу комунизма. 

Разказ за съпротива (но каква?)

Не е изненадващо, че значенията, свързани с държавни чествания и 
изобретени традиции, се оспорват и преминават през множество 
мутации, свързани с промени в идеологическия климат. Поне до края 
на 1990-те, ако не и началото на 2000-та, когато Петър Стоянов 
излиза с лозунга за цивилизационния избор, доминира тезата за 
българите като най-послушния сателит на СССР. Както твърди 
Достена Ангелова, българските либерални тинк-танкове натякват 
усещането за срам и вина, че българите са се примирили с положе-
нието си. Срамът и вината служат като идеологически инстру-
мент, защото стават оправданието, с което старите генерации 
трябва да се жертват за благото на идващите след тях. 

В България разказът за съпротива срещу комунизма се фокуси-
раше върху три ключови държави и събития:  Унгарската револю-
ция от 1956; Пражката пролет от 1968 г.; а по-късно появата на 
Солидарност в Полша през 1980 година. Като се пропуска фактът, 
че първите две са опити да се създаде социализъм с човешко лице, 
а не да се реставрира капитализмът, а третото е профсъюз, дви-
жение на работници, и впоследствие подкрепа от неолибералните 
режими на Тачър и Рейгън, останали в близката история като едни 
от най-големите врагове на профсъюзите в собствените си страни.  

През последното десетилетие разказа за подчинение на бълга-
рите към СССР започна да бъде оспорван. Интересно защо разказът 
за българската съпротива срещу комунизма възниква във време на 
все по-обвързващия се с американската външна политика български 
политически елит. Можем дори да кажем, че патосът на интелек-
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туалци и политици, както и на медии да се разкаже за премълчава-
ната антикомунистическа съпротива се появи в публичната сфе-
ра едва след приемането на България в НАТО през 2004, изискващо 
ангажименти към военните окупации на САЩ. 

Антикомунистически интерпретации на  
горянското движение

Историята на горянското движение все повече навлиза в офици-
алната историография и започва да играе важна роля в публична-
та сфера. Какъв ще е историческият разказ за горяните зависи от 
тези, които го произвеждат. Историята на горяните е още един 
елемент от войната на позиция във връзка с тълкуването на мина-
лото. Антикомунизмът стана важен механизъм, с който да бъдат 
оправдавани десни политики и да се мобилизира мнозинството, 
разочаровано от продължаването на неолибералния курс. 

През 2001 и 2010 излизат два тома за горяните, издадени от 
Главно управление на архивите към Министерски съвет, а досега 
единственият по-детайлен поглед от историк – книгата на Диню 
Шарланов, Горяните. Кои са те? (2000), – се базира на тези архиви. 
Интересно е да се види как Шарланов отговаря на въпроса, поставен 
в заглавието. На стр.14 относно мотивите на движението Шар-
ланов пише, че „идеята и целта [са] да се защити традиционната 
наша държавност, да се опазят народните ни обичаи и традиции от 
обезличаване, като се попречи на съветизацията на България...да се 
утвърдят принципите на западната демокрация...като най-добра 
форма на обществено устройство“. 

Като доказателство за тази теза се превежда писмо на Васил 
Коларов до Георги Димитров от септември 1945, в което легална-
та опозиция се определя като „проамериканска и антисъветска“. 
Това определение обаче по никакъв начин не се отнася към горяните, 
тъй като те не са легална опозиция, а и се предполага, че горянска-
та съпротива е в своя зародиш. Но следващите изречения са далеч 
по-объркващи и странни – „И наистина, подобен извод [от писмото 
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на Коларов] се потвърждава от развитието на съпротивата през 
следващите години. Всички антикомунистически сили у нас (легално 
и нелегално) се обединяват в противопоставянето си срещу съве-
тизацията на България.“ Налице е желание, от една страна да се 
изтъкне някакво обединение на всички обявили се против режима, 
независимо от дълбоките им идеологически и политически проти-
воречия и различия, а от друга се поставя невидим знак на равен-
ство между проамериканска и антисъветска позиция. 

По този начин Шарланов, уж от позицията на историческа обек-
тивност, налага един прочит на тези исторически процеси, който 
пасва на сегашната полит-икономическа и идеологическа конюнкту-
ра – горянското движение, определено като антикомунистическо и 
загатнато като проамериканско чрез доказателство от редиците 
на самата БКП – писмото на Коларов, макар да е писано в съвсем друг 
контекст, попада в дискурсивната рамка на сегашния антикомуни-
зъм, чиято цел е да оправдае настоящето, като акцентира върху 
селективно и без нюанси представяне на миналото. Героизацията 
на горяните и попадането им в дискурса антикомунизъм/проаме-
риканизъм едва ли не ги поставят като едни от първите борци за 
„евроатлантически ценности“. Оттук става ясно как реториче-
ското упражнение на Шарланов води до фантастичната прогресия 
между горяни/борци за свобода и свободна България в НАТО.  

Тезата на Шарланов изглежда противоречи на фактите, защото 
ако целите на т.нар. горянско движение наистина са „да се утвър-
дят принципите на западната демокрация“, то тогава как да си 
обясним наличието на откровени идеологически врагове на този 
тип политическа и социалноикономическа система сред техните 
редове, и от ляво, в лицето на анархисти и бивши комунисти, както 
и в популисткото движение движение на земеделците, и от дясно –  
бивши легионери, ратници, полицаи, офицери от бившия режим, 
привърженици на дясното крило на ВМРО на Ванче Михайлов. В 
своето изследване Шарланов отказва да даде отговор на основния 
въпрос – на базата на какво можем да говорим за цялостно горянско 
движение с обща цел? В същото време в предговора на книгата си 
Шарланов изказва съжаление, че не е могъл да ползва първоизточ-
ници и е разчитал на „романизирани“ източници от „втора ръка“.



81

Набляга се на дипломатическите и политически ходове на Англия и 
САЩ спрямо Съветския съюз по отношение на позицията му в Бъл-
гария, т.е. процеса, поставящ началото на Студената война. След 
възторжено представяне на българската съпротива в емиграция, на 
стр. 22 четем: „болшинството от емигрантите са фашисти“. От 
посочените данни се разбира, че опит за сближаване между левия 
земеделец Г. М. Димитров и фашистите Иван Дочев и Александър 
Цанков става заради натиск, наложен от САЩ. В крайна сметка 
Димитров отказва да се обедини с легионера Иван Дочев. 

От книгата на Шарланов, архивите, а и други източници като 
документалния филм на Атанас Киряков, за който ще стане въпрос, 
става ясно, че по-голямата част от участниците са бедни селяни. 
Затова аз гледам със скептицизъм на твърдението, че тези хора 
са искали да установяват „западна демокрация“ или пък още повече 
са били проамерикански настроени. Както се разбира от разказите 
на участници или техни близки, основният мотив за борба са без-
причинните репресии на новата власт и процесът на колективиза-
ция на земята. Повечето от живите участници в горянски чети са 
привърженици на БЗНС с Никола Петков, а след това с емигриралия 
Г. М. Димитров. 

Първите опити за преразказване историята на горяните в 
публичната сфера са направени от политици и журналисти. През 
последните две години две големи събития отбелязват процес на 
преосмисляне на миналото във връзка с въпроса за съпротивата 
срещу комунизма. Едно от тях представляваше конференция кон-
ференция в Парламента на ЕС през 2010 г., озаглавена „Изстрада-
ната европейска мечта на България (1944-1989)“ и организирана от 
Андрей Ковачев, депутат в ЕС от групата на десноцентристката 
ЕНП и член на управляващата партия ГЕРБ. Сред участниците и 
гостите на събитието бяха председателят на Европейския парла-
мент Йежи Бузек; бившият президент на ЕП и настоящият пред-
седател на дясно-центристката фондация „Конрад Аденауер“, Ханс 
Пьотеринг, както и журналисти и историци. Някои от оцелелите 
от репресиите на режима също присъстваха. 
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Второто събитие е предствянето на документален филм от Ата-
нас Киряков през 2011, който е специално посветен на историята 
на горяните и се състои от серия от интервюта с няколко оцелели 
участници, както и роднини на участници в движението. Филмът 
бе показан в най-гледаното време по БНТ. Самият Андрей Ковачев 
спонсорира разпространението на филма. Намерението му е да се 
изпратят копия на филма за университетски библиотеки в Европа 
и Северна Америка. 

Горянското движение е било въоръжено движение на съпротива 
срещу сталинисткия режим на Вълко Червенков от средата на 1940-
те до средата на 1950-те години. И все пак, историите на съпротива, 
които дълги години не бяха познати на обществеността, изглежда 
да имат едностранна интерпретация на антикомунистически борби, 
като че ли всички участници са единни в позицията си, която има 
ясната цел, ако не за връщане към режима на монархията, то поне 
за установяване на „западна демокрация”. Пъстрият политически 
характер на движението - поддръжници на аграрна партия, анар-
хисти, социалдемократи, бивши комунисти, монархисти, или бедни 
селяни и етнически турци, предизвикани от страха от съветизация, 
някак си остава извън официалната рамка на анализа. 

Президентът Плевнелиев връчва посмъртно Орден за гражданска заслуга - първа степен на 30 учас-
тници  в горянското движение; Снимка: dnevnik.bg
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Апел за по-нюансиран поглед върху горянската 
съпротива

Съживяването на историята на съпротива между годините 1944 и 
1956 я представя едностранчиво, като редица въпроси остават без 
отговор. За да се избегне ограничено представяне на тази борба, 
трябва да се анализират характеристиките на движението. И в 
трите случая на съпротива в Унгария, Чехословакия и Полша роля-
та и присъствието на интелектуалци е ключова. Това не изглежда 
да е случаят в България, където съпротивата приема формата на 
въоръжена борба предимно около селата. 

Един по-близък поглед към горяните разкрива, че те са били една 
еклектична група, съставена главно от селяни, които се противо-
поставят на съветизацията на българското общество и на нало-
жения отгоре-надолу проект на индустриализация и модернизация. 
По-голямата част от тях са привърженици или симпатизанти на 
влиятелната антимонархическа партия БЗНС, най-многобройна-
та и организирана политическа сила и опасно лява алтернатива на 
комунистите. 

В горянското движение са различно представени интересите на 
селяните - по това време мнозинството от българското население, 
но има и анархисти, троцкисти, както и бивши комунистически 
дейци и партизани. Освен това, движението включва и военни офи-
цери от монархическата армия, десните националисти и малцин-
ствени групи, чиято религия е застрашена. Борбата на горяните 
се засилва по време на принудителната колективизация на земята 
и след екзекуцията на земеделския лидер Никола Петков. 

Но както научаваме от филма на Киряков, началото на движение-
то е стихийно, като се води символна съпротива – ученици махат 
портретите на комунистическите лидери и ги заменят с такива 
на революционери от периода на борбите за национална независи-
мост. Колективизацията, както и различните актове на произвол-
но насилие и злоупотреба с власт, водят до образуването на мал-
ки съпротивителни групи, които се крият в гори и водят локална 
съпротива срещу местните администрации. Борбата продължава 
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за период от десет години, като се предполага, че участниците са 
около 30 000 (съпротива и поддръжници ятаци). 

Вероятно горяните стоят по-близо до многобройните селски 
бунтове срещу болшевиките, които са възникнали по време на 
годините на Руската гражданска война (1917-1922).* Те не са израз на 
желанието да се върне  царизмът, напротив, съдържащи утопичния 
импулс на социализма, те отказват да приемат утопия, наложена 
отгоре. Кронщатската комуна (1917-1921) е един виден пример за 
стремежа да се създаде общество, пряка демокрация, солидарност, 
егалитаризъм. Това е една от многото краткотрайни организации, 
които се явяват леви алтернативи на създаването на съветска 
държава. 

Днес обаче горяните са ситуирани като част от антикомунис-
тическия прочит на всичко, което касае несъгласие с начин на нала-
гане на властта на БКП. Така те също мобилизират фантазмените 
представи на националисти за едно предкомунистическо минало, 
лишено от класови конфликти, пък дори и от фашизъм, за да се 
стигне до абсурда в разказа за единна съпротива срещу комунизма. 
В този разказ рамо до рамо се сражават легионери, ратници, ВМРО 
на Ванче Михайлов и анархисти (не само противници на първите 
три, но и на всяка държавна власт), земеделци (сякаш зверското 
убийството на техния водач Александър Стамболийски от ВМРО 
никога не се случва) и пр. Въображаемото единство на антикому-
нистическата съпротива е част от позиция спрямо миналото, наред 
с политизирането на чувството за носталгия.   
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си Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution)



85





Валентина Георгиева

Заглавно изображение: 
Пъзел по картината на Никола Кожухаров  

„Залавянето на Васил Левски в Къкринското ханчe” от 1952 г.
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Н а 7 юни 2015 г. в грандиозния финал на формата „Лачените 
обувки на българското кино“ (БНТ) зрителите класират на 
първо място в състезанието за най-любим филм на бълга-

рите „Време разделно“. За лентата на Людмил Стайков (режисьор 
и сценарист) от 1987 г. гласуват 44,38% от зрителите. На второ 
място е „Козият рог“ на Методи Андонов от 1972 г., подкрепен от 
33,70% . В юбилейния формат, посветен на стогодишнината на сед-
мото изкуство в България, вотът на публиката изважда на преден 
план два „екстремни“ или „полемични“ разказа за миналото, съглас-
но официалното представяне на произведенията в телевизионния 
формат. И в двата филма фабулата се разгръща около насилието, 
упражнявано върху българския народ от традиционния друг – тур-
ците. И двата филма разработват националната идея, интерпре-
тирана през призмата на заплаха, жестокост, непримиримост.

Годината е 2015 г. В топ 10 на цитираната класация няма нито  
един представител на новото кино от последните 25 години. Най-но-
вият от класираните за финала филми е „Вчера“ от 1988 г., а най-ста-
рият – „Крадецът на праскови“ от 1964 г. Някои от произведенията 
са определени като „авторско кино“, други като блокбъстърите на 
социалистическата филмова продукция, подчертано идеологически 
натоварени. Защо през 2015 г. зрителите на БНТ се обръщат към 
тази стара лента отпреди близо 30 години, въпреки спорното ѝ 
послание? Защо разказите за едно митологизирано травматично 
минало са „любими“ на българите през XXI век?

Заглавието на настоящия текст – как миналото победи бъде-
щето – стъпва върху тезата на Надеж Рагару за особения времеви 
хоризонт на българите от периода на късния социализъм. Разглеж-
дайки популярността на една друга филмова поредица – „Междуз-
вездни войни“, – разпространявана паралелно с историческите 
суперпродукции на социалистическото кино, френската изследова-
телка успява да открои „сложните отношения между националното 
и различните видове „Другаде“ (във времето и пространството).“ 
[#7, с. 190] Трилогията на Лукас дължи популярността си в България 

Пролог: Любимият филм на българите

http://www.mediapool.bg/vreme-razdelno-be-izbran-za-nai-lyubim-film-na-balgarite-news235117.html
https://www.bnt.bg/bg/a/zlatnata-desetka
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на мечтата на българските му зрители за едно пространствено и 
времево другаде – утопичното бъдеще на фантастиката. Антипод 
на този начин на мислене на другаде-то е схващането на национал-
ното през историята и археологията, силно насърчавана от режима 
по това време.

Така представата на българите за времето, според Рагару, е 
белязана от скъсяването на бъдещето и загубата на дълбочина в 
погледа напред, което е компенсирано от едно все по-силно при-
състващо, разпростряло се към нас минало. Осемдесетте години 
на миналия век са времето, когато „широки слоеве от българското 
общество губят вярата си в социалистическия идеал и в предлагано-
то от него бъдеще“. [#7, с. 203] „Докато бъдещето губи дълбочина, 
миналото печели плътност и най-накрая заема най-съществената 
част от времевия хоризонт. Тази нарастваща асиметрия между 
разпростряността на миналото и скъсяването на бъдещето върви 
успоредно с все по-видимо обръщане към националната идея“ (пак 
там, с. 202).

Победата на миналото над бъдещето е победа на национализма 
над социалистическия идеал през късния етап от режима. Тогава се 
изковават основните фигури и метафори на националното, пре-
повтаряни и до днес. Както ще се опитам да покажа в следващите 
редове, победата на миналото над бъдещето се случва в няколко 
епизода, като моментът на създаването на „Време разделно“ не е 
нито началото, нито краят на сагата.

Епизод 4: Българи със замъглено  
национално съзнание

През януари 1985 г. към Комитета за култура е изпратен документ 
със заглавие „За по-нататъшното утвърждаване и издигане на 
българското патриотично социалистическо съзнание на народа“, 
в който се обяснява „историческата логика“ на асимилационната 
политика спрямо турското и мюсюлманско малцинства, известна 
като „възродителния процес“. [#2, с. 437] В него на „историческата 
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тема“ и историческото знание се придава свръхзначимост – те се 
превръщат в основен идеологически инструмент за провеждане на 
политиката по смяна на имената. Начертана е една нова „немно-
гофигурна историческа композиция на развитието на българската 
нация“, която да помогне на българите „със замъглено национално 
съзнание“ да открият себе си в лоното на единната българска нация.

Конкретните инструменти за провеждането на асимилацион-
ната политика включват активно приобщаване и сътрудничество 
на „българите с възстановени имена“, на първо място, работещи 
в средствата за масова информация (вестниците „Йени Йъшък“, 
„Йени хайят“, редколегиите на Радио София, излъчващи на турски, 
вж. [#2, с. 439]). След това специално внимание е обърнато на худо-
жествените дейци с „възстановени имена“: Съюзът на българските 
писатели създава и укрепва дружествата на писателите в Смолян, 
Шумен, Хасково и Кърджали, издават се книги на писатели с „въз-
становени имена“, „с чувство за отговорност към произтичащото, 
съюзното издателство преиздало изключителната, съзирана вече 
сред заглавията на националната класика, книга на Антон Дончев 
„Време разделно“ от 1964 г.“ (пак там, с. 448). Съюзът на българските 
художници организира изложби, осигурява творчески командировки 
в чужбина, контракции и държавни откупки на художниците Филко 
Исаев, Самуил Сеферов, Веждю Рашидов (пак там, с. 449). Съюзът 
на артистите в България и Дирекция „Театър“ незабавно насищат 
репертоара на столичните и провинциалните театри с постановки 

от „литературния канон 
и националната теат- 
рална класика“, в това 
число „Хъшове“ от Иван 
Вазов, „Албена“ и „Боря-
на“ от Йордан Йовков и др.  
Със съжаление се отбе- 
лязва, че не е създадена 
специална културна про-
дукция, третираща исто-
рическата тема за „бълга-

 Сватбата на Манол и Елица, кадър от филма  
„Време разделно”, 1987 г.
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рите със замъглено национално съзнание“. Изключение прави пиесата 
„И написа ръка Илиева“ от Милко Милков, която представлява адап-
тация по сцена от романа „Време разделно“ на Антон Дончев (пак 
там, с. 450).

ТПО „Българска кинематография“ и Съюзът на филмовите дея- 
тели не правят изключение от всеобщия възродителен подем. 
Заснети са няколко документални филма, „отразяващи спокойната 
атмосфера на този акт“ (с. 451). Но безспорен апотеоз на цялост-
ната културна политика по „издигане на българското патрио-
тично социалистическо съзнание на народа“ е екранизацията на 
„Време разделно“, поръчана с решение на Председателството на 
Комитета за Култура от октомври 1985 г. (с. 444). Реализацията 
на лентата в две части – „Заплахата“ и „Насилието“ – е поверена 
на вече доказалия се режисьор, народен артист Людмил Стайков. 
Проектът е завършен към края на 1987 г. и се радва на много добро 
разпространение със съдействието на отговорните лица.

Според Иван Еленков в Културния фронт, след средата на 80-те 
и особено около т.нар. „възродителен процес“ се наблюдава „втвър-
дяване“ на културната политика на режима, особено по отношение 
на историческия разказ. След края на „епохата Живкова“ се засилва 
външната принуда спрямо Комитета за култура. Последният губи 
покровителството на височайшата си председателка и се превръща 
„в част от инструментариума на асимилационните издевателства“. 
Идеологията е в пряка връзка с политическото насилие (с. 456).

Съдържанието на идеологията също се променя към един право-
линеен, нетърпящ възражения исторически разказ. Марксизмът-ле-
нинизмът като водеща идеология на режима е изместен от нацио-
налистически дискурс. Затварят се „универсалистките хоризонти 
на комунистическата идеология“. Следва „сплотяване“ на творците 
около „единната българска социалистическа нация“ (456-458).

Възродителният процес е безспорно най-мрачно националис-
тическият период от режима. До голяма част от българите не 
достига информация за случващото се с „българите със замъгле-
но национално съзнание“, за упражненото спрямо тях символно и 
физическо насилие. До всички обаче достигат поръчковите про-
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дукции на националистическото културно производство, в това 
число емблематичният филм „Време разделно“. Към днешна дата 
в популярната оценка за лентата е загубена връзката с пропаган-
дата и политическото насилие. Трайно запечатани са образите на 
насилие и героична съпротива срещу поробителя.

Епизод 3: Културният плурализъм на 
1300-годишната държава

Изборът на Людмил Стайков за режисьор на „Време разделно“ съв-
сем не е случаен. Към 1985 г. той вече се е утвърдил като създател 
на пропагандни ленти на историческа тематика в предишния епи-
зод от изковаването на националния мит. Във връзка с паметното 
честване на 1300-годишнината от основаването на българската 
държава нему е поверена реализацията на „юбилейната гордост 
на българската кинематография – историческата суперпродукция 
„Хан Аспарух‘“. [#2, с. 407] Трите серии на филма, разказващи осно-
вополагащия мит – „Фанагория“, „Преселението“ и „Земя завинаги“ –  
са пуснати по екраните през октомври–ноември 1981 г. в кулми-
нацията на честванията. За работата по филма Людмил Стайков 
е удостоен с няколко награди (Енциклопедия българско кино). През 
следващите години са реализирани още няколко грандиозни кино 
проекта на историческа тематика: „Боянският майстор“ (1981 г.), 
„Константин Философ“ (1983 г.), „Борис Първи“ (1984 г.), „Денят на 
владетелите“ (1985 г.).

Освен голямата историческа кинопродукция, по повод годиш-
нината режимът отделя огромни средства за над 100 театрални 
постановки на историческа тематика [#2, с. 407], серия от ретрос-
пективни художествени изложби, опери на историко-революцион-
на тема. Тогава е издигнат мемориалният комплекс „Създатели на 
българската държава“ в Шумен, мемориалът „Хан Аспарух“ в Добрич, 
също мемориал на цар Самуил край Петрич, както и паметникът 
„1300 години България“ (наречен наскоро „архитектурно-скулпту-
рен синтез“ на Валентин Старчев). Реставрирани и доизградени 
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са архитектурно-историческите резервати в Жеравна, Мелник, 
Пловдив, Русе, Ловеч, Несебър, археологическият комплекс Плиска –  
Мадара – Преслав, „възстановен“ е историческият хълм „Царевец“ 
(забележете, че новата власт на ГЕРБ обръща специално внимание 
на същите археологически обекти през последните години). Накрат-
ко, по повод годишнината е представена една „историческа нацио-
нална култура“ [#2, с. 408], която да стане достояние на широките 
народни маси. Това е периодът на формиране на основните фигури 
на популярния националистически разказ – места и герои, чиито 
визуални репрезентации ще се отпечатат в съзнанието на всеки 
българин.

Заслужава си да обърнем внимание на един любопитен епизод от 
създаването на трилогията „Хан Аспарух“. За сценарист на лентата 
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е посочена Вера Мутафчиева, учен османист и автор на истори-
чески романи. Нейният голям успех в художествената проза е нова-
торският, психологически многогласен роман „Случаят Джем“ (1967 
г.), посветен на един небългарски сюжет – нелеката съдба на един 
османски принц, попаднал в плен и изтъргуван в дипломатическите 
спорове между християнските владетели. Следващите романи на 
историческа тема спечелват на авторката влиятелно място в сре-
дите около Комитета за култура, ръководен от Людмила Живкова. 
По заръка тъкмо от тази най-висша инстанция Вера Мутафчиева 
трябва да преработи своето вероятно най-несериозно произве-
дение – романът за юноши „Предречено от Пагане“ – в основа за 
сценария на монументалния епос „Хан Аспарух“. По сведения на 
очевидци от снимачната площадка нелекият нрав на Мутафчиева, 
както и твърдата ѝ визия за това какъв трябва да бъде характе-
рът на националния герой-основател, провокират тежки разногла-
сия с режисьора Людмил Стайков. Конфликтът е личен, но също и 
идеологически, и касае тъкмо особеностите на националния разказ, 
който лентата предлага. Снимките продължават едва след наме-
сата на Комитета за култура.

Макар и анекдотичен, този случай е илюстрация за една особе-
ност на този период в изграждането на националната идея. А имен-
но, че режимът по това време позволява съ-съществуването на 
различни версии на националното (тази на Мутафчиева е различна 
от тази на Стайков). Епизод три е белязан от „културния плура-
лизъм“ на епохата на Людмила Живкова. Под благосклонното пред-
седателство на дъщерята на вожда са били възможни „творчески 
обсъждания“, които тръгват в различни посоки или предлагат раз-
лични версии на историята. Несходствата в официалната култура 
по нейно време „се сливат безпротиворечиво в отличаващия [това 
време] разточителен културен плурализъм, невъзможен ни преди, 
ни след това“. [#2, с. 429] Или популярната версия на национализма, 
създадена през филми и монументално изкуство, чиято образност 
се ползва и до днес, е плод на един властови поглед, който толери-
ра многогласието. Същото не можем да твърдим за епизод чети-
ри, когато се създава втвърдената версия на националистическия 
разказ. Делят ги по-малко от десетилетие.
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Популярната версия на националния разказ, създадена около голя-
мата годишнина, разбира се, не стъпва на празно. „Паметното 
тържество“ само обобщава или интегрира в една плуралистична 
формула „разроилите се през 60-те и в началото на 70-те годи-
ни режими на говорене за българското минало“. [#2, с. 392] Сиреч 
трябва да приемем, че има и предходен епизод – епизод втори – в 
изграждането на националния разказ, който датира някъде от 60-те 
години. „През 60-те години управляващите страната комунисти 
окончателно „реабилитират“ традиционните постулати на бъл-
гарския национализъм, като в някои случаи режимът дори засилва 
националистически тенденции от ‚буржоазната епоха‘.“[#5, с. 13-14] 
По това време са наново изобретени траките (от Александър Фол 
през 60-те след Богдан Филов в началото на ХХ век), обсъждат се 
„тезиси“ относно етногенезиса на българската народност. [#5, пак 
там] Епизод втори съвпада с борбите на „младите“ в Историче-
ския факултет на СУ да поставят историческото знание на други 
основи, независими от марксистко-ленинската идеология. [#3, т. 
2, с. 59-90] Тези основи се градят от историците Илчо Димитров 
и Николай Генчев, по-късно оформил каноничната версия на нацио-
налния герой Васил Левски и разказа за националното възраждане.

Епизод втори на свой ред стъпва върху историографията от 
„буржоазната епоха“, която вероятно трябва да приемем за епизод 
първи. За да избегнем риска от изпадане в порочна безкрайност, ще 
спра отпращанията назад във времето до този момент в изграж-
дането на националния мит. Като пример могат да се цитират 
популярните съчинения на романистката Фани Попова-Мутафова, 
преиздадени през 80-те години с предговор не от кой да е, а именно 
от Вера Мутафчиева. По-внимателният прочит на публицистиката 
на Фани Попова-Мутафова показва, че в началото на 40-те години 
тя нееднозначно прегръща идеологията на фашизма. [#9, 278-279] 
Много забавни са също слуховете, според които вече по времето на 
социализма изпадналата в немилост авторка пише романи, излезли 
под чужди имена. Един от тези слухове ѝ приписва романа на Антон 
Дончев „Време разделно“. А Албена Хранова намира поразително сход-
ство между предложената от нея анотация за роман под работното 
заглавие „Великата река“, планиран в чест на 1300-годишнината, и 
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съчинението на Антон 
Дончев „Сказание за хан 
Аспарух, княз Слав и жре-
ца Терес“. [#9, с.313] В 
заключение Албена Хра-
нова убедено твърди,  
че има „железен конти-
нуитет на междувоен-
ното политическо дяс- 
но  и  историческия 
роман, [който] кулми-
нира в разбиранията 
на ‚епохата Людмила 
Живкова‘ за българската 
история и българската 
култура“ (пак там). От 
епизод първи можем да 
се върнем обратно към 
епизоди трети и чет-
върти.

Епизод 5: Войнска доблест и репресии

През 1945 г. Фани Попова-Мутафова е осъдена на 7 години затвор и 
10 хил. лева глоба по обвинения във фашизъм. Излежава само 11 месе-
ца, благодарение на лични застъпничества. [#9, с. 291]

След 1989 г. съдби като нейната – на интелектуалци, полити-
чески фигури и висши офицери на режима преди 1944 г., които са 
съдени и преследвани от комунистическата власт – са припомнени 
и започва процес по реабилитацията им. Обвиненията във фашизъм 
са омаловажени като плод на един престъпен режим. На преден план 
излизат страданията и травмите на жертвите на новия тотали-
тарен режим, установен след преврата от 1944 г.
В хода на полемиките относно характера на режима на Борис III (имало 
ли е или не е имало фашизъм в България), в битката за заклеймяване 

Портрет на Цар Симеон от Димитър Гюдженов, 1927 г.
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на режима от 1944 до 1989 г., заради проявената войнска доблест в 
Първата световна и Балканските войни са реабилитирани генера-
ли със спорна роля в последващите събития. Такъв е генерал Иван 
Вълков, идеолог и създател на Военния съюз, отговорен за Деве-
тоюнския и Деветнадесетомайския преврати, както и за редица 
политически убийства през 20-те години на миналия век. Генерал 
Христо Чаракчиев, създател на съюз „Родна защита“, е честван с 
факелно шествие в родния му град Севлиево. На Илия Минев, иде-
олог и водач на Съюза на българските национални легиони (СБНЛ), 
известен с антисемитските си възгледи, са издигнати паметници 
като на жертва на тоталитарния комунистически режим (през 
2002 г. в София и през 2008 г. в Септември). През 2004 г. започват 
ежегодните факелни шествия в памет на генерал Христо Луков, 
също участник в Балканските войни и водач на СБНЛ. Те извървя-
ват своя път по лагерите и получават признание като жертви на 
режима след 1989 г.

Поради нееднозначната оценка на двата тоталитарни режима, 
както и заради размиването на границите между фашизъм и нацио-
нализъм, към списъка с национални герои се добавят и тези спорни 
имена. Комеморативни практики в тяхна чест се организират от 
крайно десни организации и политически партии. Ето как обясня-
ва този процес на пренаписване и преоценка на историята Петя 
Кабакчиева:

„Ние с лекота казахме в един момент, че нямало фашизъм. След 
това се сблъскваме постоянно с прояви, които няма как да бъдат 
наречени, освен фашистки. (…) Корените на това може да открием в 
училище, в това кои герои следват българските младежи. Мисля, че 
сега вече е махнат един парадокс в учебника по „История и цивилиза-
ция“ за 6-ти клас на едно издателство, където националсоциализмът 
се обясняваше като национализъм плюс социализъм. И социализмът 
изглеждаше симпатичен. А при национализма, определен като любов 
към родината, бяха подредени генерал Луков и др. – всички като 
български герои. Който е учил по този учебник е ясно, че ще излезе 
на шествие като Луков марш. Много трябва да внимаваме с тези 
учебници. Много идеологически почнахме да разглеждаме историята 
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и да забравяме, втренчени в идеологическите пристрастия, какви 
събития наистина са се случили. От една страна трябва да кажем 
имало ли е фашизъм в България. Имало е. От друга страна трябва 
да кажем какво е комунизмът. Имало ли е престъпления по време-
то на комунизма? Имало ли е добри страни? Нужно ни е цялостно 
разглеждане на тези периоди от нашата история, които в момен-
та някак си свенливо, за да не се влиза в идеологически спор, биват 
отбягвани“ (интервю за онлайн изданието „Въпреки“).

Това е едно от обясненията за възхода на национализма. Но то 
е фокусирано върху крайните прояви на тази идеология. Паралелно 
с него съществува и една умерена, не толкова войнствена и дори 
неагресивна версия на национализма, която има други корени и, по 
всичко изглежда, друго обяснение.

Епизод 6: Липси и замествания

Въпреки особената страст по военна история, която обзема някои 
групи от любители историци, популярната версия на национализма 
не се гради върху подвига от войните в първата половина на ХХ век. 
Основните образи, които присъстват натрапливо в публичното 
пространство днес, са наследени от националистическия разказ от 
времето на късния социализъм (епизод трети и четвърти, описани 
по-горе). „Всъщност националният дискурс, който непрекъснато се 
поддържа и възпроизвежда, е изключително консервативен. Него-
вото конструиране и застиване в устойчиви форми като че ли се е 
случило към 80-те години на ХХ век“. [#6, с. 234] Траките, прабъл-
гарите, великите ханове и царе от средновековието, а след това 
Паисий и Левски, без да забравяме Вазовите герои и робството 
(„Искаме си робството!“) – без ритуално преиграване или възста-
новка на някой от тези сюжети не може да мине нито един празник 
на провинциален град или честване на годишнина. [#1]
На какво се дължи устойчивостта на националния разказ в попу-
лярната култура? От една страна, това е вписването на нацио-
налната идея в регистъра на високата култура – на литературния 

http://въпреки.com/post/133420632911/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%87%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE
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национален канон, на представителните функции на публичната 
власт, на превърналите се в класика произведения на популярното 
кино. Точно като такива се възприемат филми като „Хан Аспарух“ 
(поставен на 12 място в класацията на БНТ), „Козият рог“ и „Вре-
ме разделно“. По-нови продукции на същата тема, като например 
„Дякон Левски“ (2015) и „Воевода“ (2017), са яростно атакувани от 
привържениците на каноничната версия на националния разказ и 
остават маргинални.

На второ място, по-внимателният прочит открива, че дър-
жавата само привидно се е оттеглила от процеса по изковаване 
и налагане на национална символика и идеи. Дебатите за образо-
вателния канон по литература и история, както и за гражданско-
то образование, са илюстрация на тези теза. Публичната власт 
е поставяна под натиск или показно подкрепяна в запазването на 
консервативния прочит на втвърдения още през 80-те години на 
миналия век национален разказ. Въпреки наличието на пазарен избор 
от няколко версии на учебници, идеологическата настройка в сред-
ното образование е праволинейна и еднозначна.

Също и обществените медии запазват склонността да излъчват 
консенсусно послание, изтъкано около каноничната версия на нацио-
налната идея. БНТ поддържа постоянни предавания като „Вяра и 
общество“, „Национален календар“, „Непозната земя“, „Памет бъл-
гарска“, „История.БГ“. Заключенията на анализаторите са следните: 
„Многобройните родолюбиви предавания поставят изключителен 
акцент върху патриотизма. Той експлицитно е превърнат в официа-
лен апел“. [#8, с. 179] Националистически призиви към и имплицитно 
предпочитание на крайнодесни позиции се просмукват в предавани-
ята на частните телевизии с национална аудитория. Към патрио-
тичната доминанта в националните електронни медии трябва да 
добавим съществуването на телевизионните канали СКАТ и Алфа, 
открито свързани с националистически политически партии.
 Държавата изглежда не е  се е отказала от една доб-ре изпитана  
стара тактика – експлоатирането на годишнините от исто-
рически дати. Така например честването на 100-годишнина-
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та от независимост- 
та на България през 2008-
2009 г. е било щедро суб-
сидирано от държавата с 
над 4,6 млн. лева за целево 
финансиране на български 
електронни медии, подгот-
вили „патриотични пре-
давания“ в чест на юбилея. 
[#8, с. 178] От тази сума 
обществената телевизия 
взема 185 хил., на БНР се падат 150 хил., между 180 и 190 хил. полу-
чават Нова телевизия, bТВ и Дарик радио, а най-голяма е сумата, 
усвоена от частната информационна агенция Фокус – 360 хил. лв. 
(сведенията са цитирани по [#8]).Същата агенция излъчва специа-
лизирано предаване за военна история „За честта и славата на 
България“.

Въпреки убедителните аргументи на редица изследователи, 
които разделят официалния дискурс на държавата от изригващи-
те „отдолу“ популярни или дори „субкултурни“ форми на национа-
лизъм, при така обрисуваната картина се създава впечатлението, 
че държавата не противостои на националистическите тежнения 
откъм „народа“ или дори откъм крайнонационалистически форма-
ции. Държавата инвестира и популяризира официалната версия на 
националната идея, благосклонно толерира или се вслушва в патри-
отичните апели на гражданите. Държавата спонсорира частния 
медиен бизнес в производството и популяризирането на патрио-
тични проекти, оформя се една „държавно-частна“ симбиоза, която 
се засилва през последните години. [#8]

Подобно вплитане на публични политики с инициативи „отдолу“ 
наблюдаваме и при възстановките. Любителските заигравания с 
история и фолклор на различни клубове за възрастни и детски шко-
ли са насърчавани от местната власт, която ги кани да оживят и 
придадат зрелищност на традиционни официозни чествания или 
новоинституирана празничност. Дружество „Традиция“, формация 

Шапка на предаването „Памет българска” с водещ  
Божидар Димитров, излъчвано по БНТ между  

2003 и 2013 г., 
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„Трескея“, детска школа „Багатур“ са само част от примерите на 
малки организации, експлоатиращи сюжети от националната мито-
логия и субсидирани с държавно финансиране. Нерядко към тях се 
присъединяват и професионални историци от академичните среди.

Има и трета причина, поради която метафориката на нацио-
налния разказ се радва на популярност „отдолу“. Точно като „голям 
разказ“ националното продължава да служи за обяснение на света 
в очите на обикновените хора. Те не само търсят непрестанно 
отговора на въпроса „кой съм аз“, който да им дава поводи за гор-
дост и удовлетворение, но търсят също и идея за общността, 
която изграждат, и държавата, в която живеят. Големият разказ 
за народ и нация предлага такова всекидневно разбиране за света 
през популярни културни практики, през филми и романи, през праз-
ници и възстановки. „‚Националното‘ се оказва най-достъпния[т] 
език, на който могат едновременно да се договарят, критикуват и 
дефинират полета на колективен интерес“. [#4, с. 8] Преповтарян 
в едни и същи символи и форми още от 80-те години, популярният 
национализъм се превръща в нещо саморазбиращо се, във всеки-
дневна очевидност за хората.

Безкрайното преповтаряне на формулите на популярния национа-
лизъм всъщност маскира една липса – невъзможността да се отър-
сим от фалша и досадата на кухия старомоден национализъм поради 
липса на по-добро. Отговорите на въпросите „кои сме ние“ и „как да 
живеем заедно“ в една политическа общност не са получили по-адеква-
тен и съвременен отговор. Рециклирането на национализма като 
политически репертоар е 
отражение на неспособнос-
тта да изградим социална 
връзка и визия за бъдещето. 
Чрез „ние, народа“ лесно 
заместваме един липсващ 
или неоформен политиче-
ски проект. Чрез същото 
това заместване миналото 
побеждава бъдещето.

“Традиционна българска сватба чупи три рекорда на Гинес”, 
2015 г., източник: Агрозона, http://agrozona.bg/traditsionna-

balgarska-svatba-otbelyaza-tri-rekorda-na-gines/
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Национализмът измества не само социалистическия идеал, но и 
либерално-демократичния проект от годините на прехода. „Наро-
дът“ като устойчива и саморазбираща се метафора, като ритуал на 
обединението, на лесно възприемчиви и безпроблемни исторически 
фигури на герои, е удобен заместител на липсата (или слабостта) 
на политическия проект за бъдещето. С това не откривам нищо 
ново, а само преповтарям тревожните заключения на Мила Минева 
от 2012 г.:

„Националната метафорика се използва като саморазбирае-
ма; позоваването на националното спестява обяснения, защото е 
референция към отдавна познати образи и едновременно с това 
блокира измислянето на нова социална връзка днес, но и предпаз-
ва от несигурността на този процес. Всъщност, това, което е 
станало неефективно, е националното като разказ за колективна 
идентичност, като колективен проект за общо бъдеще. От една 
страна е делегитимиран национализмът като разказ за колективна 
идентичност, от друга – нов разказ, който да превръща случай-
но струпаните на едно място хора в политически субект не се е 
появил. Националното е престанало да функционира политически, 
но се е втвърдило като ритуална памет и историческа украса на 
дискурса.“ [#6, с. 235]

Това е и отговорът на въпроса как стигнахме дотук. Изборните 
резултати на националистическите партии си ги знаете. Национа-
лизмът е победата на миналото над една липса – липсата на проект 
за общност и на визия за бъдещето. Той е кух и старомоден поли-
тически проект, който замества бъдещето с минало.

По-важният въпрос сега е не как да се борим с национализма или 
как да спрем Луковмарш (няма да го спрем, твърде много са). По-важ- 
ният въпрос е кога ще запълним тази липса. Какъв да бъде проек-
тът за бъдещето, който да вдъхновява хората по стадионите и 
рок фестивалите и който да ги накара да повярват отново в поли-
тиката? Подобно на Джереми Корбин, заради когото избирател-
ната активност на последните избори във Великобритания скочи 
до 68,7%), особено при младите гласоподаватели (64%)?

https://www.youtube.com/watch?v=UVGFi8balOM
https://www.youtube.com/watch?v=UVGFi8balOM
http://www.independent.co.uk/News/uk/politics/uk-election-turnout-up-results-labour-jeremy-corbyn-boost-latest-news-updates-a7780446.html
http://www.independent.co.uk/News/uk/politics/uk-election-turnout-up-results-labour-jeremy-corbyn-boost-latest-news-updates-a7780446.html
https://www.ft.com/content/6734cdde-550b-11e7-9fed-c19e2700005f
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Кога ще повярваме, че бъдещето е възможно, но не под страх от 
нашествия, насилие и омраза, а като солидарност, справедливост 
и равни възможности?
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Н а тазгодишната среща на високо ниво Г 20 новоизбраният 
френски президент Емануел Макрон заяви, че проблемът със 
слабото икономическо развитие на Африка е цивилизацио-

нен. Като пример отбеляза, че африканските жени раждали по 7-8 
деца, в което вижда негативен икономически ефект, но не отчи-
та икономическите му корени. Причината трябва да е „вродената 
изостаналост“ на хората.

Подобно на Макрон, в България проблемът със социалната и ико-
номическа изолация на ромите се разглежда като цивилизационен, 
който може да има отрицателни последици в бъдеще като напри-
мер тежест върху социалната система. Тази изолация обаче не се 
поставя в контекста на промените в икономиката от последни-
те 30 години и закономерно растящия фашизъм. Така под предлог, 
че ще бори професията „социално слаб“ и т.нар. „цигански терор“, 
държавата оправдава орязването на социалните плащания и тру-
довите права, увеличава полицейщината, което рефлектира върху 
всички. Като резултат от липсата на активна преразпределителна 
политика имаме най-голямото неравенство в най-бедната страна 
на Европейския съюз.

Парадоксално, тя си поставя за приоритет избягване на несъ-
щестуващата трайна зависимост от социалните помощи. Само за 
8 години, от 2007 до 2015 г., обхванатите от системата на соци-
алното подпомагане най-бедни български граждани са намалели със 
77%, често поради трудно изпълнимите условия за получаване.

Но как се стигна до там ромите да се изобразяват като „ган-
гренясала рана“[1], която не познава никакви закони и дори е с друго 
„културно ДНК, неразтворимо в нашата цивилизация“, както наскоро 
заключи влиятелният социолог на прехода Андрей Райчев? С този 
текст, обзор на антиромските протести от 2011 година насам, 
целя да покажа как нарастващото неравенство в страната коре-
лира с нарастващото изнасяне на причините за него върху ромския 
етнос, който е едновременно привиждан като привилегирован, и 
следователно част от елита, и като„паразитиращ микроб“ върху 
отрудения български народ, както се изрази друг влиятелен соци-
олог – Иво Христов.

http://www.politico.eu/article/macron-g20-angry-reaction-to-emmanuel-macrons-remark-that-africa-has-a-civilizational-problem/
http://www.politico.eu/article/macron-g20-angry-reaction-to-emmanuel-macrons-remark-that-africa-has-a-civilizational-problem/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1050&intPageId=1870&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1050&intPageId=1870&langId=en
http://eu2018bg.bg/bg/view/predsedatelstvo-i-es/bulgaria-i-predsedatelstvoto/proekt_na_programa_na_republika_balgariya_za_predsedatelstvoto_na_saveta_na_evropeyskiya_sayuz
http://eu2018bg.bg/bg/view/predsedatelstvo-i-es/bulgaria-i-predsedatelstvoto/proekt_na_programa_na_republika_balgariya_za_predsedatelstvoto_na_saveta_na_evropeyskiya_sayuz
http://solidbul.eu/?p=5795
http://solidbul.eu/?p=5795
https://www.bnt.bg/bg/a/kak-da-se-spravim-s-integratsiyata-na-romite
http://offnews.bg/news/Nashite-avtori_2490/Dotc-Ivo-Hristov-Chast-3-Romskiiat-problem-emigratciiata-i-izgube_537338.html
http://offnews.bg/news/Nashite-avtori_2490/Dotc-Ivo-Hristov-Chast-3-Romskiiat-problem-emigratciiata-i-izgube_537338.html
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Конфликтите

Катуница

Първата сериозна антиромска проява е свързана със събитията от 
24 септември 2011 г., когато в пловдивското село Катуница избух-
ват протести срещу ромската фамилия на Кирил Рашков (станал 
известен в медиите като Цар Киро), с искания тя да бъде изселена. 
Повод за размириците става убийството на български младеж при-
ближен на Рашков. То е последвано от опожаряване на няколко къщи 
и автомобили на циганския бос, определено от тогавашния секре-
тар на МВР Калин Георгиев като „контролирано насилие“ и „част 
от тактиката за предотвратяване на по-сериозни последствия“. 
Представители на ромската общност, необвързана с Кирил Рашков, 
тогава заявява, че конфликтът не е етнически, което е потвър-
дено и от бащата на убитото момче. Въпреки че конфликтът има 
белезите на класов, видно от атаката срещу имуществото на 
Рашков, подкрепени също от местните цигани , той светкавично 
прераства в бунт срещу цяла етническа общност. Между 25 и 29 
септември се провеждат протести в цялата страна, на част от 
които се скандират расистки лозунги и се стига до погроми над 
циганите. Най-масови са протестите в София, Пловдив, Варна и 
Бургас, където се събират по над 1000 човека, предимно рокери и 
футболни хулигани около 18-30-годишна възраст, които са нарече-
ни от главния секретар на МВР „лумпени“ и „маргинали“. Макар да 
се развяват български знамена, пее се химнът и се скандира тра-
диционното „Българи-юнаци“, допълнено от „Циганите на сапун”, 
протестиращи заявяват,че не са националисти, а искат законите 
да се спазват от всички.

 На 29 септември в Пловдив се провежда протест на 300 роми, 
след като циганин е бил прегазен от автомобил, шофьорът на кой-
то избягва от инцидента. Техният протест не получава същото 
внимание, може би защото не е етнизиран.

https://nova.bg/news/view/2011/09/25/21234/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8/
http://bnr.bg/post/100035929/protesti-zaradi-katunica-v-plovdiv-sofiya-varna-i-burgas
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„Елити и активисти“

Интересно впечатление правят реакциите на политическия, меди-
ен и интелектуален елит, които определят конфликта в Катуница 
като етнически, въпреки че преките участници в него твърдят 
обратното. Тъй като протестите избухват в началото на мест-
ните избори и изборите за президент, някои твърдят, че се използ-
ват за политически цели. Например, лидерът на ВМРО и кандидат 
за президент Красимир Каракачанов предлага възстановяване на 
трудовите войски, полагане на общественополезен труд при невъз-
можност за плащане на комуналните сметки и доброволни отряди 
за защита на имотите на населението. Неговият опонент за поста 
Волен Сидеров отива по-далеч и контрира с въвеждане на смъртно 
наказание и свободна употреба на огнестрелно оръжие при защита 
на личната собственост, без да се търси отговорност за това. Като 
допълнителна мярка за справяне с циганската престъпност пред-
лага извеждане на всички роми, настанили се в държавни и общин-
ски имоти, и разтурване на гетата с багери. Странно впечатление 
правят предложенията за защита на частната собственост като 
начин за справяне с „циганския въпрос“, след като именно българи 
опожариха имуществото на Кирил Рашков, който заплаши със съд 
за един милион лева българите. Бойко Борисов определя случая като 
криминален и призовава партиите да се държат сериозно, притес-
нен, че лозунги като „Турците вън“ и „Циганите на сапун“ ще доне-
сат негативи от Европа. 

 Крайни мнения изказват и представители на българския инте-
лектуален елит. Мартин Карбовски заявява, че конфликтът е 
етнически, понеже не е прецедент, а Огнян Минчев и Петър Волгин 
виждат прекалената толерантност, опорочената политическа 
система и лесно манипулируемите цигани като основен проблем. 
Кеворк Кеворкян пък се оплаква, че по телевизията пак били зейнали 
грозотии, а камерите не ходели да снимат клети изнасилени бабич-
ки по селата, които ги било срам да си кажат (сякаш допускайки, че 
пред телевизионен екип ще се разприказват).

http://www.dnevnik.bg/izbori2011/debati/2011/09/26/1163396_etnicheski_li_e_konfliktut_v_katunica/
http://www.dnevnik.bg/izbori2011/debati/2011/09/26/1163396_etnicheski_li_e_konfliktut_v_katunica/
http://bnt.bg/bg/productions/67/edition/16850/panorama_30_septemvri_2011
https://www.blitz.bg/analizi-i-komentari/tsiganite-pak-na-zavet_news119556.html
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Следват реакции срещу езика на омразата, като е започната провер-
ка на прокуратурата срещу фейсбук страница, кръстила се „Смърт 
за Цар Киро, око за око, зъб за зъб“. На 27 септември сайтът на 
„Дневник“ публикува материал, заклеймяващ всички координационни 
фейсбук групи като проповядващи расистки и ксенофобски послания. 
В резултат на това Туитър и Фейсбук свалят проблемните групи 
и съществено затрудняват организирането на протести. В кон-
траст на това водещият Слави Трифонов осъжда властите, че 20 
години оставяли циганите да живеят безнаказано извън правилата.

 На следващата година, 2012-а, в цялата страна се провеждат 
протестни шествия под надслов „Няма да забравим, няма да прос-
тим“, по-често свързван с Холокоста. Същата година тогавашни-
ят социален министър Тотю Младенов оправдава неувеличението 
на майчинството, което към този момент е 240 лв, с факта, че 
ромите „изпивали“ детските надбавки. Следват години на осте-
ритет, „постни пици“ и на икономическа криза в местната банкова 
индустрия, която води до фалит на четвъртата по големина банка 
в България КТБ. 

 През декември 2014 г., малко преди предстоящите светли хрис-
тиянски празници, българският парламент избълва расистка реч, 
неприсъща за иначе претендиращия за цивилизованост политиче-
ски елит. Пръв тон задава Реформаторският блок – коалиция от 
пет партии, като никоя от съставляващите партии официално 
не е националистическа, но самата коалиция най-много настоява в 

Петър Москов и Валери Симеонов, колаж. Снимки: БТВ.

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/09/27/1164310_dnevnik_da_ne_podminavame_rasistkite_grupi_i_komentari/
http://www.btv.bg/video/shows/shouto-na-slavi/videos/pozitsiyata-na-slavi-trifonov-za-otrazyavaneto-na-sabitiyata-v-katunitsa.html
https://offnews.bg/balgaria/totiu-mladenov-romite-izpivat-detskite-nadbavki-115411.html


110

предходните месеци за участието на националисти в управлението, 
съвместно с ГЕРБ. Тогавашният министър на здравеопазването 
Петър Москов пръв дехуманизира ромите, като ги нарича „ското-
ве“ и със зоологическия термин „популация“, а десет дни по-късно 
Валери Сименонов, лидерът на НФСБ, го допълва, наричайки ромите 
„нагли, самонадеяни и озверели човекоподобни, изискващи право на 
заплати, без да работят, искащи пенсии по болест, без да са болни, 
детски за деца, които играят с прасетата на улицата, и майчински 
помощи за жени с инстинкти на улични кучки“. Така Москов успява 
да защити полицейщината в болниците чрез иновативното взима-
не на пръстови отпечатъци. Две години по-късно, през декември 
2016 г., стана ясно, че директорът на Военномедицинска академия 
е ощетил болницата за милиони заради неизгодни договори, даващи 
право на частно дружество да използва държавната медицинска 
апаратура на цени, далеч под пазарните. Протести за спазване на 
законите от всички не последваха.

Гърмен

На 23 май 2015 г.в Гърмен се случва масов бой между българи и роми 
след забележка заради силна музика. На следващия ден се провежда 
изцяло мъжки протест, на който българите правят патриоти-
чен кордон на пътя, оплаквайки се, че ромите си правят каквото 
искат, след което запалват огън и не пропускат да мине микробус с 
роми. Един мъж – българин, предлага да се хванат и да избият всич-
ки цигани, а друг се жалва, че циганският етнос бил станал по-го-
лям от българския. Водещата от репортажа на бТВ не пропуска 
да повтори клишето, че ромите се използват само за гласове по 
изборите срещу комфорта да не плащат сметки. Тази опорна точ-
ка се доразвива и от Валери Симеонов, който по-късно допълва, че 
кофликтът е етнически и може да обхване цялата страна заради 
непрекъснатото привилегироване на циганите от ДПС. Жителите 
на града искат премахването на незаконните около 100 постройки 
в циганската махала и заплашват с бунт. Междувременно присти-

http://www.dw.com/bg/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8/a-18138339
https://offnews.bg/temida/stoian-tonev-e-obvinen-za-naneseni-vredi-na-vma-za-16-mln-lv-641584.html
http://www.btv.bg/video/shows/tazi-nedelia/videos-nedelia/naprezhenie-v-selo-garmen.html
http://www.btv.bg/video/shows/tazi-nedelia/videos-nedelia/naprezhenie-v-selo-garmen.html
https://clubz.bg/20208-sled_chovekopodobni_valeri_simeonov_nareche_romite_populaciq
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гат традиционните фашизирани протестъри – рокерите и фут-
болните хулигани, които провеждат масов протест навръх 2 юни 
с обилно количество трибагреници и хайдушки песни. Твърденията, 
че ромите не спазвали законите и били привилегировани, и предо-
зираният патриотичен патос прикриват истинската ситуация на 
сегрегация. Например, 160 деца от ромската махала не биха имали 
достъп до образование, ако не е един малък автобус, който да ги 
превози на няколко курса, след като всички други фирми отказват. 
Няколко дни по-късно ромите от квартала предлагат на българи-
те да се съберат на кръгла маса, за да обсъдят проблемите в гра-
да. През септември общината започва бутането на незаконните 
постройки без ясен план къде останалите без дом семейства ще 
прекарат зимата.

Орландовци

Само няколко дни по-късно, на 13 юни 2015 г. в столичния квартал 
„Орландовци“ избухват нови размирици между българи и роми пак 
заради забележка за силна музика. На следващия ден при протест 
на 100-тина жители в махалата камъни и шишета полетяват към 
ромските къщи, сякаш протестиращите забравят, че тези пред-
мети могат да причинят тежки телесни повреди, а дори и смърт. 
Въпреки че единствените, които предотвратяват по-голям погром, 
са полицаите, една служителка на реда – Анна Витанова, публикува 
пост във фейсбук, че мечтае да ѝ развържат ръцете. Междувре-
менно от ДСБ предлагат традиционните си полицейско-наказател-
ни мерки и искат поставянето на полицейски постове в районите 
с етническо напрежение. След като с години защитаваха интере-
сите единствено на бизнеса и прокламираха приватизацията като 
висша форма на развитие, от дясната партия издигнаха частна-
та собственост като най-върховна ценност дори и над човешкия 
живот, което оправдава всякакви полицейски мерки. Радан Кънев 
привижда случващото се в „Орландовци“ като външна намеса, тъй 
като се случва малко преди местния вот. Станалият вече класи-

https://www.youtube.com/watch?v=NPr626QUdLg
http://www.marginalia.bg/analizi/dneshniyat-garmen-i-nyakogashniyat-grad-pri-pobedata-mesta/
http://www.marginalia.bg/analizi/dneshniyat-garmen-i-nyakogashniyat-grad-pri-pobedata-mesta/
https://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/romite-ot-gyrmen-postaviha-ultimatum-6038010
https://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/romite-ot-gyrmen-postaviha-ultimatum-6038010
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/naprezhenie-v-gyrmen-zaradi-butaneto-na-nezakonni-postrojki-snimki-1494659
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/naprezhenie-v-gyrmen-zaradi-butaneto-na-nezakonni-postrojki-snimki-1494659
http://btvnovinite.bg/gallery/bulgaria/regionalni-novini/naprezhenie-v-orlandovci-sled-kato-zhiteli-na-kvartala-izljazoha-na-protest.html
http://btvnovinite.bg/gallery/bulgaria/regionalni-novini/naprezhenie-v-orlandovci-sled-kato-zhiteli-na-kvartala-izljazoha-na-protest.html
http://btvnovinite.bg/gallery/bulgaria/regionalni-novini/naprezhenie-v-orlandovci-sled-kato-zhiteli-na-kvartala-izljazoha-na-protest.html
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/disciplinarka-v-mvr-za-policajkata-anna-vitanova.html
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/disciplinarka-v-mvr-za-policajkata-anna-vitanova.html
https://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/radan-kynev-sluchvashtoto-se-v-orlandovci-e-organizirano-6037840
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чески отговор на властта при възникване на подобен конфликт се 
чува отново, а именно: предложение за събаряне на незаконни къщи, 
което вероятно магически трябва да донесе подобрение в ежедне-
вието на българите и те да заживеят щастливо без роми, живеещи 
в опасни за обитаване къщи.

 Същата година излиза изследване на асоциация „Интегро“ вър-
ху телевизионните предавания, говорещи за роми, според което 
циганите са представени като престъпници в 85% от случаите 
в ефира на „СКАТ“ и „АЛФА“, над 50% от ефира на Нова тв и ТВ 7 и 
около 1/3 от съответните предавания на БНТ и бТВ. Внушението 
на медиите и политиците, че ромите са някакво чуждо тяло далеч 
от нормалността, закономерно довежда до случаи като този на 
17-годишния Митко от село Овчеполци, който бива пребит и заснет 
на видео от етническия българин Ангел Калеев само защото е казал, 
че ромите и българите са равни. Последният бива привлечен като 
обвиняем от районната прокуратура в Пазарджик за нанасяне на 
лека телесна провреда по хулигански подбуди и това е така, защото 
в България расизъм не съществува, ако съдим по обвинителните 
актове.

Протестите в Раднево, 2016. Снимка: Емил Митев, БТВ 

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/nad-500-provereni-za-nezakonni-registracii-v-orlandovci.html
https://www.actualno.com/viewpoint/koj-otgleda-angel-i-drugite-rasisti-news_535646.html
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Раднево 2016 г.

На 2 май 2016 г. в град Раднево става нов сблъсък: заради отнето 
предимство с автомобили се стига до масов бой между българи и 
роми. През следващите дни се провеждат протести, които са прид- 
ружени от мятане на бомбички, камъни и шишета с вода срещу 
полицейския кордон. Протестиращите заплашват, че ще вземат 
нещата в свои ръце, ако нещо не се промени, и недоволстват, че 
за българите няма такава полицейска защита, както за ромското 
население, сякаш някога се е случвало над 2000 роми да оградят 
българска махала. Медиите отбелязват, че сред участниците в 
шествието има националисти, а междувременно някой хвърля бом-
бичка по екип на бТВ. Във фейсбук се появява група „Истината за 
Раднево“, в която се постват видеа за Хитлер и пишат активисти 
от неонацистката мрежа „Кръв и чест“. Протестите продължават 
над 8 дни и завършват с вече познатите искания – строги присъ-
ди, премахване на незаконните постройки и квартален полицай в 
махалата.

 Три седмици по-късно, на 23 май 2016 г., се провежда първата 
годишнина от събитията в Гърмен с нови искания за събаряне на 
къщи.

През ноември 2016 г. българин е задържан за жестоко двойно 
убийство на възрастна двойка роми – Асен и Василка. Вечерта преди 
убийството мъжът е видял видео във фейсбук на българска песен, 
която според него го призовавала да излезе и да убива роми. Самият 
убиец твърди, че жертвите му били добри хора, били му дали заем 
от 80 лв. Според служебния му адвокат убиецът Иван се е изживя-
вал като революционер и се е чувствал длъжен да убива роми.

 На 14 декември 2016 г., станало вече като християнски ритуал 
преди празниците някой да се сеща за „човекоподобните“ роми, в 
Гърмен се провежда нов протест този път на родители срещу раз-
пространяваните от ромската махала заразни болести. Макар и да 
споменават вината на българските институции, цивилизованите 
българи обръщат гнева си към циганите, затвърждавайки дехума-
низирания им вече имидж, като ги определят като паразити върху 
хората и законите, които минават в училище само за закуските.

http://btvnovinite.bg/article/kriminalno/mlad-mazh-e-s-opasnost-za-zhivota-sled-boj-za-otneto-predimstvo.html
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/2000-na-protest-sreshtu-agresiqta-v-radnevo-video-1572946
https://www.facebook.com/groups/radnevo/
https://www.facebook.com/groups/radnevo/
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/protestirashtite-v-radnevo-si-izbraha-iniciativen-komitet.html
https://offnews.bg/temida/momentat-dojde-triabvashe-da-ubivam-tcigani-zaiavi-ubietcat-ot-pazar-639513.html
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/v-garmen-izljazoha-na-protest-iskat-dezinfekcija-na-romskata-mahala-i-izsledvanija.html
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/v-garmen-izljazoha-na-protest-iskat-dezinfekcija-na-romskata-mahala-i-izsledvanija.html
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Шест дни по-късно над 200 роми протестират пред Столична общи-
на с искане за съдействие за узаконяване на незаконните къщи и за 
отделяне на повече средства за инфраструктура в районите, насе-
лявани от роми. Една от протестиращите заявявя: „Не са всички 
цигани еднакви. Други са учени, възпитани, работят. Моето дете 
ходи на детска градина, мъжът ми работи, аз работя, плащам, искам 
да се интегрирам към общността. Искам и аз да живея като един 
нормален човек, а не цял живот да мачкат циганите.“

 

Асеновград

Последната сериозна антиромска проява е от 26 юни 2017 г., кога-
то на язовир „40-те извора“ става бой между роми и треньори на 
гребци, след като първите били предложили на падналите във водата 
момичета да им помогнат да излязат. Почти мигновено конфлик-
тът обхваща националния интерес, преди още да е проведено раз-
следване. В следващите дни се провеждат многохилядни протести, 
на които освен традиционните рокери и футболни хулигани при-
състват и много обикновени граждани. Протестиращите крещят 
патриотични нахъсващи лозунги и препращат към събитията от 
Катуница през 2011 г. със скандирането на „Няма да забравим, няма 
да простим“. Новаторско обновление към традиционния набор про-
тестни напеви е перифразираният антикомунистически лозунг „Кой 
не скача, е мангал“, което е допълнено от тениски с побългарена-
та версия на станалия международен призив Je suis Charlie „Аз съм 
Асеновград“. Тази своеобразна покана за съпричастност извън пре-
делите на града чрез тениски е допълнена и от призива на бащата 
на двама от участвалите в боя гребци и други градове с „подобни“ 
проблеми да излязат на протест. Исканията на протестиращите 
са също познати от преди – повече полиция, изселване на незакон-
но заселилите се в ромската махала и справедливи наказания, като 
често те по-скоро се мислят като съвпадащи с максималните. След 
като с умиление си спомня за детството, когато е обикалял по 
улиците без никакъв страх (най-вероятно през социализма), един 

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/romi-na-protest-iskat-uzakonqvane-na-kyshtite-snimki-1631162
http://www.dnes.bg/stranata/2017/06/28/protest-v-asenovgrad-sled-boi-mejdu-bylgarcheta-i-romcheta.345772
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2017-07-01&article=285478
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2017-07-01&article=285478
https://www.youtube.com/watch?v=QtUm-x7zAF0
https://www.youtube.com/watch?v=QtUm-x7zAF0
http://news.bnt.bg/bg/a/protestite-v-asenovgrad-vremenno-spirat-sled-sreshchata-s-valeri-simeonov
http://news.bnt.bg/bg/a/protestite-v-asenovgrad-vremenno-spirat-sled-sreshchata-s-valeri-simeonov
https://trud.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2-%D0%B0%D1%81/
https://trud.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2-%D0%B0%D1%81/
https://nova.bg/news/view/2017/07/03/186748/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8/
https://www.plovdiv24.bg/novini/regionalni/Asenovgradchanin-pred-Plovdiv24bg-Tryabva-da-doide-han-Krum-Mangalut-e-otryazal-ruka-rezhe-se-i-negovata-732527
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протестиращ отправя искане за жестоко наказание за престъ-
пниците и връщане на Крумовите закони, което съвместява със 
заплаха за саморазправа. Междувременно Валери Симеонов отменя 
заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, 
чийто председател е, и така отлага обсъждането на увеличение-
то на минималната работна заплата, за да развее трибагреника в 
Асеновград. Докато на протеста Симеонов застава в подкрепа на 
българите в желанието им за повече законност, то в другия край 
на България – Бургас, той спокойно уволнява всичките останали 
служители на телевизия „Скат“, като нарушава закона и им пред-
лага да подпишат декларации за вярност да не работят в никакви 
други медии 5 години под заплаха от тежки санкции.

 Странно впечатление прави реакцията на българския елит, която 
прескача от тотална фашизация към конспиративни теории. Радан 
Кънев повтаря теорията си от 2015 г., че етническите сблъсъци са 
винаги режисирани и нагнетяването на омраза цели вътрешнопо-
литическа нестабилност, въпреки че този път няма никакви избо-
ри да обяснят това „изкуствено“ напрежение. Приглася му Волен 
Сидеров, който също привижда чужди сили и фондации в атаките и 
съветва младите хора да отидат пред сградата на Американското 
посолство. За разлика от Катуница обаче, когато искаше свикване 
на Консултативен съвет заради опасността от циганската прес-
тъпност за държавата, този път Сидеров вече като управляващ 
препоръчва да се избягва всякакво заяждане с ромската общност, 
защото ще стане „спирала“. Евродепутатът от ВМРО Ангел Джам-
базки вече открито фашизира цивилизования си изказ и призова за 
смъртно наказание и разселване на всички роми, откъдето са си 
дошли. Вече изпаднал в противоречие с институцията, за която 
работи, Джамбазки затвърждава фашизоидния си имидж с искането 
за евтаназия на задържаните в Асеновград роми, опитвайки се да 
убеди етническите българи, че като останат по-малко хора в дър-
жавата, социалната система ще се закрепи. Социологът-политик 
Иво Христов предрича, че циганите ще взривят държавата като 
един капсул-детонатор, защото са извън всякаква цивилизована 
общност. И как да бъде иначе, след като смята, че са микроби.

https://www.plovdiv24.bg/novini/regionalni/Asenovgradchanin-pred-Plovdiv24bg-Tryabva-da-doide-han-Krum-Mangalut-e-otryazal-ruka-rezhe-se-i-negovata-732527
https://trud.bg/%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6/
http://baricada.org/2017/07/19/simeonov-skat/
http://baricada.org/2017/07/19/simeonov-skat/
https://clubz.bg/node/55883
https://clubz.bg/node/55883
http://www.dnevnik.bg/politika/2017/07/02/2999803_siderov_posuvetva_protestirashtite_v_asenovgrad_da/
http://www.dnevnik.bg/politika/2017/07/02/2999803_siderov_posuvetva_protestirashtite_v_asenovgrad_da/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/07/08/3003649_volen_siderov_izbiagvaite_zaiajdane_s_romskata/
https://www.youtube.com/watch?v=3WXmWa3cZWI
https://www.youtube.com/watch?v=3WXmWa3cZWI
http://m.btvnovinite.bg/article/bulgaria/angel-dzhambazki-napisa-evatnazija-pod-snimkata-na-zadarzhanite-romi-v-asenovgrad.html
https://offnews.bg/politika/bsp-deputat-tciganite-shte-vzriviat-balgaria-kakto-albantcite-iugo-659817.html
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*Постът му от 3-ти юли събира 11 000 лайка, за сравнение с всички останали, които са 

около 2 500.

Изявеният журналист Кеворк Кеворкян публикува във фейсбук про-
фила си дълга епопея на циганизиращия се български народ, който е 
все повече притискан от „анимализираните“ роми, пристанали на 
турците и спускащи се от Кърджали*. Друг апогей на българския 
елит и дългогодишен председател на СЕМ Георги Лозанов нарича 
ромите грозни (въпреки че между тях имало някои много хубави и 
страстни жени), но поне точно отбелязва, че интеграцията започ-
ва от главите на мнозинството. „Шоуто на Слави“ продължава да 
поддържа тезата си, че конфликтите избухват заради свикнали-
те да живеят извън закона цигани и бездействието на властите, 
без никога да постави ефекта от десните икономически и социал-
ни политики под въпрос. Самопровъзгласилото се за институция 
предаване „Господари на ефира“ също продължава дългогодишна-
та си антиромска осмиваща пропаганда. Във видео с роми от асе-
новградската махала водещите се подиграват на начина, по който 
те дирижират с ръце и не произнасят думите правилно. Така изцяло 
делегитимира иначе правдивите им искания, като например дос-
тъп на квартала до главния път и изслушване на тяхната версия 
за случилото се на 26 юни.

 По време на протестите към Асеновград се отправиха и про-
чутите вече ловци на бежанци Динко и Перата. Сбиване на послед-
ния с оператор на бТВ беше повод от телевизията да извършат 
разследване на финансовото му състояние, след като преди това 
беше създала ореол на двамата виджиланти като супергерои. 

 Неучудващо се оказва, че Перата е официално социално слаб и 
семейството му се издържа с 508 лв – заплатата на съпругата му. 
На името на 70-годишната му майка обаче се водят две фирми, 
едната от които Перата е упълномощен да управлява и на която 
са наложени глоби за 12 000 лв поради назначаване на работници без 
трудови договори. Неговият идеен съратник, Динко, също толкова 
нехае за правата на работниците, след като наскоро преби служи-
теля си заради спор за две туби нафта. Никой също така не поставя 
под въпрос близкото минало на Динко и неговия съратник за това, 

https://offnews.bg/analizi-i-komentari/za-prilikite-i-razlikite-mezhdu-pametnika-pred-ndk-i-romite-660142.html
http://www.slavishow.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82/
http://gospodari.com/%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8-video129151.html
http://m.btvnovinite.bg/article/bulgaria/perata-socialno-slab-sas-samnitelen-biznes.html
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/dinko-valev-e-osvoboden-ot-aresta.html
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/dinko-valev-e-osvoboden-ot-aresta.html
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как се е стигнало да първоначалното натрупване на капитала им. В 
годините си на зелени мутри те са част от групировката „Рижи-
те“ и финансовата къща „Кредилайн“, която дава бързи кредити на 
изпаднали в нужда от средства уязвими групи (циганските махали 
в Сливен и Ямбол), които след това са притискани до дупка да пла-
щат непосилни лихви от изпратени биячи. Странно противоречие 
създават тогава изказванията на Динковците, че най-големият 
проблем на България са първите им клиенти.

Цивилизованата реалност

Проучване на Галъп от 2015 г. показва, че негативното отношение 
към ромите не е индивидуално, а е групово и принципно. Въпре-
ки че нагласите спрямо циганите не се различават съществено в 
различните групи от обществото, образованите българи, тези в 
по-благоприятно финансово положение и живеещите в градовете 
показват по-голяма неприязън към малцинството. Партийните раз-
личния също не влияят върху нагласите, като данните показват, че 
недоверието към циганите се преплита с недоверието към елита. 
През 2016 г. 92% от хората, чули реч на омразата, докладват, че е 
била насочена към роми. Началото на враждебното говорене датира 
от падането на комунизма, когато политици и полиция трябва да 
намерят изкупителна жертва за скока на престъпността. От 1990 г.  
датират първите огласявания на данни за етническия профил на 
извършителите на престъпления в България. Това е придружено и 
от медии, които представят новини за престъпления, извършени 
от роми. Така тази враждебна реч формира представата за циган-
ската криминална общност и я конструира в подчинена позиция.

 Статистиката показва, че само за една година в България хора-
та, живеещи под линията на бедността (308,17лв), са се увеличили 
с 53 хиляди или общо 1,64 милиона души. По този начин относител-
ният дял на бедните е 22,9% от населението, като за последните 5 
години има устойчив ръст. Работещите бедни също са се увеличили 
с 3,8%, достигайки до 11,6% от всички заети. Разликата в доходите 

https://www.24chasa.bg/Article/2652632
https://www.24chasa.bg/Article/2652632
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/galyp-otkysvaneto-na-romite-ot-obshtestvoto-izglezhda-zastrashitelno-1476497
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/annual_reports/annual_bhc_report_2016_issn-2367-6930_bg.pdf%20%D1%81%D1%82%D1%80.76
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/annual_reports/annual_bhc_report_2016_issn-2367-6930_bg.pdf%20%D1%81%D1%82%D1%80.76
http://baricada.org/2017/06/22/linia-bednost/
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на най-богатите и най-бедните 20% от населението е скочила от 
6,1 пъти през 2012 г. до 7,9 пъти през 2016 г., докато в Румъния тя 
е намаляла до 7,2. Въпреки че средната работна заплата към март 
2017 е 1036 лв, медианата заплата (стойността в средата на ста-
тистическия ред) към 2014 г.е 545 лв, когато средната е 817 лв. В 
препоръките за България за 2017 г.Европейската комисия посочва, 
че децата от семейства с по-нисък социално-икономически ста-
тус, особено от ромски семейства, нямат равни възможности за 
образование, включително в ранна възраст. Цялостната система 
за социална защита „не предоставя адекватни нива на подкрепа“. 
Докато в Асеновград се развиваха неореволюционерските фанта-
зии на антиромски настроените българи, в Народното събрание на 
първо четене минаха промените в Административнопроцесуалния 
кодекс, които буквално преграждат достъпа до правосъдие на обик-
новения българин, а във Варна 37 дка от Варненското езеро попад-
наха в частен имот. С други думи, ескалиращият расизъм измества 
критиката на икономическото неравенство, последно онагледено 
от течащата съдебна реформа и продължаващата приватизация 
на публична държавна собственост.

 Така докато цивилизованият български елит разпространява 
тезата, че „човекоподобният“ съсед е причината за всички злини 
в държавата, умело прикрива същинските причини за растящото 
неравенство и въпиеща бедност, с които няма никаква идея как 
да се справи. Липсата на идеи и воля за разрешаване на въпроса с 
неравенството е видно и от конформизма сред политиците от 
целия спектър, които по-скоро изнасят отговорността си върху 
чуждестранни фактори. Едва ли Кеворк Кеворкян или Мартин Кар-
бовски могат да изброят какви социални помощи точно се взимат 
от ромите, но въпреки това се опитват да убедят, че последните 
са привилегировани и изсмукват виталните сокове на бюджета. И 
ако ситуацията наистина е взривоопасна и заплашва един ден да 
прерасне в гражданска война, то за нея няма да бъдат виновни само 
развяващите трибагреници, а и тези, които от позицията на доми-
ниращи и задаващи тона в страната, целят да демонстрират своя 
модел на цивилизованост чрез противопоставяне на бедни срещу 
още по-бедни.

http://www.nsi.bg/bg/content/4044/%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_-_bulgaria-bg.pdf
http://legalworld.bg/63314.parlamentyt-prie-promenite-v-apk-na-pyrvo-chetene.html
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Чавдар Цветков



Т ова е носталгичният тон, с който може да звучи разказ, водещ 
през дебрите на софийските градски легенди. Разказът може 
да бъде започнат на много адреси, пръснати из столицата  – 

бул. „Витоша“, от ул. „Алабин И. Вл.“ 52 или 36, от ул. „цар Симе-
он“ 82, от бул. „княз Александър Дондуков“ 8 или от пл. „Петко Р. 
Славейков“ 11. Всъщност, ако трябва да изброим всички, трябва да 
посочим повече от 30 локации върху картата на София.

Много от тях носят имена, които отдавна са потънали в архи-
вите на Националния филмов център. [1] Някои са по-познати, като 
например кино „Левски“, превърнало се в основно знаме на изчезва-
щите софийски кина, или като срутеното кино „Сердика“, превър-
нало се в нарицателно за процесите на приватизация на културната 
индустрия.

Лесно биха могли да се изброят изчезналите кина, тези, които 
са останали като физически куха черупка, както и тези, които про-
дължават да съществуват. Подобни списъци вече са изградени в 
различни форми. [2] Да се проследи обаче съдбата им е далеч по-ин-
тригуващо начинание.

Могат да се открият различни останки. Първите оставят следа 
във физическото пространство на града. Техните белези все още 
стоят и маркират топосите на предходното си предназначение на 
места за консумация на култура. Много от тях все още се свързват 
с определен топос, тъй като символно той още не е премахнат. По 
някакво стечение на обстоятелствата, дори и с променено пред-
назначение, някои от тези места продължават да се разпознават 
като кина... Такъв е примерът с „Москва“ и „Европа Палас“, разде-
лени от една улица, на които останали са само козирките и вече 
несветещите неонови надписи.

Има и кина, които физически напълно изчезват от символната 
карта. Те продължават живота си във все още топлата градска кул-
турна памет. Кино „Култура“ претърпява различни метаморфози и 
въпреки ключовото си място, е запазено като топос на киноиндус-
трията в България само на архивно ниво. Същата е и съдбата на 
кино „Млада гвардия“, скрито в пешеходната зона на бул. „Витоша“. 
А има и други кина, които, заключени, са обект на разруха, незави-
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симо че все още са запазили статута си на киносалони, като кино 
„Македония“ например. Наред с тях има салони, който са успели да 
запазят културния си облик, макар и под шапката на друга култур-
на индустрия, каквато е съдбата с Младежкия театър, а също и 
емблематичното кино „Левски“ превърнало се в нова сцена. А има и 
салони, които изцяло са запазили своята идентичност на киносалон, 
като например кино Влайкова.

Тези различни съдби и истории крият зад себе си големия разказ 
за това как и защо изчезнаха киносалоните в София, който разказ на 
свой ред може да се вземе за представителна извадка за широката 
картина на национално ниво.

1997 година е нужно да бъде отбелязана като начало на игрите 
за култура за първи път след демократичните промени в България. 
На 15.04.1997 г. се дискутират данните от т.нар. „Доклад Ландри“. 
Докладът е част от политиката на Съвета на Европа, който изи-
грава огромна роля в предприсъединителния процес и последвалото 
го търсене на нов тип общоприети ценности. Докладът представ- 
лява обширен анализ на състоянието на българския културен обмен 
и участниците в него, придружен с препоръки за консервирането и 
развитието на културата в България. Част от проблемите, които 
той маркира, са нуждата от децентрализация и промяна в разра-
ботването и прилагането на културните политики.

През март 2000 г. стартира проект в рамките на програма 
„Политики за култура“. [4] Провеждат се няколко семинарни панелни 
дебата за обсъждане на възможните бъдещи подходи към полити-
ките за култура в България. [5] Формират се няколко основни поло-
жения за две десетилетия напред. Посочва се, че силната регула-
тивно-субсидираща роля на държавата е проблем за културните 
индустрии и с цел предотвратяването на творческото им заду-
шаване те трябва да бъдат ориентирани към третичния сектор 
(частния). Това открива пътя за преструктуриране на културни-
те политики и капитализацията им. Пряко измерение този процес 
намира в приватизацията на киноиндустрията, включваща и раз-
пространителските мрежи на киносалоните.
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Формира се идеята за продажба на пакет от киносалони като въз-
можност за финансиране на националната киноиндустрия. Така се 
появява „СОФИЯФИЛМ“ АД, поддържаща голям пакет от салони, 
измежду които „Урвич“, „Москва“, „Ново кино Славейков“, „Глобус“, 
„Сердика“, „Изток“, „Витоша“, „Модерен театър“, „Мир“ и други. 
Нейната приватизация се превръща в нарицателно за приватиза-
ционните машинации. В рамките на приватизационните договори 
получаващият пакета се задължава в рамките на десет години да 
запази статута на киносалоните и да инвестира в тях. Липсата на 
контрол и целенасочени действия от страна на държавата води до 
промяна на статута на кина от пакет (например „Москва“ и „Гло-
бус“), които биват върнати на собствениците си.

От друга страна, част от старите киносалони запазват своята 
идентичност и продължават работа. Кино „Одеон“ успява да оцелее 
поради специалния си защитен статут като част от Националната 
филмотека, и днес се помещава в старото кино „Дружба“.

На пазарен принцип не е било подчинено никога и кино „Влайко-
ва“. То има друг тип юридическа защита, според която е част от 
структурата на Народно читалище „Антон Страшимиров“. Цяла-
та сграда е под опеката на завещанието на Мария Влайкова, което 
задължава сградата да се използва за културно-просветна дейност. 
[6] Това успява да съхрани и продължи дейността му като един-
ствен по рода си културен център, изцяло управляван на комунален 
принцип от своето настоятелство.

В цялостната картина не бива да се забравя и претенцията на 
третичния сектор, че държавата е лош стопанин. В същото вре-
ме политиката на съзнателно водене на културния сектор към 
дефрагментация и децентрализация води до неговото свиване. 
Примерът с киноразпространението, дори само на локално ниво в 
София, е показателен. От близо 3870 кина, пръснати в страната през 
1990 г., към 2015 г. според са останали 44 стационарни (открити и 
закрити) киносалона и 11 мултиплекса. [7] Спрямо частния капитал 
това може да бъде обяснено като липса на пазар за този продукт. 
Но киното и неговото разпространение е част от културния про-
дукт в рамките на културния обмен на страната. Достъпът до 
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*Глава първа-общи положения

такъв продукт е гарантирано гражданско право според Закона за 
закрила и развитие на културата.*

Защо на това място сега няма кино? Отговорът не се крие в 
търсенето на отговорност за вече реализираните щети от при-
ватизацията, нито пък решението е в свръхрегулацията на секто-
ра. Основен проблем е позицията на Министерство на културата, 
което според своя устройствен правилник трябва да изгражда и 
реализира ресурсно обезпечени политики за култура. Аналогично 
е и определението за ресурс, в което не се визират само и един-
ствено целево отпуснати средства, но и човешките кадри, които 
да участват пряко в администрирането на тези политики. Кадри, 
които да изграждат аргументирани политики за култура на базата 
на анализ на показателите на средата. Към момента Министерство 
на културата няма подобен отдел за анализ. Това може би означа-
ва, че след като не разполага с нужните сурови данни, не може да 
произведе аргументирана политика.

Към момента в страната има 3640 читалища, [8] над 150 от които 
са в рамките на Столична община и още толкова в крайградските 
ѝ райони. По примера на кино „Влайкова“ това могат да бъдат над 
100 кооперативни кина, които да обслужват местните общности. 
Инфраструктурата съществува материално и може да бъде рено-
вирана поетапно. Но при отсъствието на политики в културния 
сектор, които да изпълнят тази инфраструктура със съдържание, 
тя ще остане празна и обречена на бавна саморазруха, и скоро ней-
ните топосни символи като дом на културата ще избледнеят.

След което остава да избледнее само топлата памет на изре-
чението „Тук имаше кино“...
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Жана Цонева

Заглавно изображение: 
Бойко Борисов. Източник: Flickr.com
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П рез последните 10 години нито едно от българските прави-
телства не е изкарвало докрай четиригодишния си мандат. 
Само между 2013 и 2017 г. в страната имаше три служебни 

правителства.
Тази привидна нестабилност обаче всъщност маскира една по- 

фундаментална стабилност: властващия технократски консенсус. 
Без да си дават сметка за абсолютното изчезване на политически-
те различия в България, западните учени глави клонят към свръх 
опростенческо представяне на политиките в страната. Така напри-
мер Washington Post описа изборните резултати от тази седмица 
[26.03.2017] като победа на проевропейската над проруската пар-
тия, докато Wall Street Journal изрази притеснения дали Путин не е 
упражнил влияние върху поредните избори.

Това изпразване на политиката от съдържание предизвиква апа-
тия сред избирателите, видима в непрекъснато спадащата изби-
рателна активност, и подпомага разпространението на пламен-
ни, уж радикални крайнодесни партии. Тези групи претендират, че 
поставят под въпрос властващия центристки консенсус, но вместо 
това ускоряват по-общото изместване вдясно, тъй като мейн-
стриймът се опитва да неутрализира това предизвикателство, 
присвоявайки си реториката и платформата му.

Преди да разгледам изборните резултати, ще възпроизведа 
степента, в които политическите различия в България са изчез-
нали напълно, а после ще опиша терена, на който се е установил 
настоящият постполитически консенсус.

Публикуваме превод на статията на Жана Цонева върху резултатите от 
българските предсрочни парламентарни избори, излязла за първи път на 
английски език в сп. Jacobin на 30-ти март т.г. Писана е непосредствено след 
изборите и е ориентирана към незапозната с българския контекст публика. 
При все че е вероятно за нашите читатели някои от данните в него да са 
добре познати, ние от dВЕРСИЯ намираме анализа на Цонева (както и изво-
дите от него) за достатъчно релевантен и отлично даващ частичен отго-
вор на въпроса „Как стигнахме дотук?“, за да го публикуваме без намеси на 
страниците на настоящия брой. Припомняме изследването на Г. Медаров, М. 
Николова и Ж. Цонева от 2014 г. „Политика без политика. “Ние” и “те” в про-
тестите и кризата на представителството“, в което са застъпени сходни 
тези, но акцентът пада върху анализа на двете протестни вълни от 2013 г. 

https://www.wsj.com/articles/how-does-russia-meddle-in-elections-look-at-bulgaria-1490282352
https://www.jacobinmag.com/2017/03/bulgaria-elections-corruption-privatization-judiciary-islamophobia/
http://www.seminar-bg.eu/kontrasensus/item/403-politika_bez_politika.html
http://www.seminar-bg.eu/kontrasensus/item/403-politika_bez_politika.html
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Днес подкрепящи бизнеса партии населяват на практика целия поли-
тически спектър. Тъй като обаче проповядват почти идентични 
празни приказки, те акцентират на различията, вкоренени в сфе-
рите на аполитичното – на първо място моралността – и пред-
лагат едни и същи политики с повърхностни изменения в тях. Така 
например те се карат за това какво представлява една автентична 
антикорупционна платформа или кой ще построи по-висока стена 
по границата с Турция, приемайки крайния патриотизъм, вместо 
да обсъдят сама по себе си необходимостта от подобни идиотски 
мерки.

От центъра надясно

В десетилетието след падането на Берлинската стена три партии 
доминираха българския политически живот: Българската социа-
листическа партия (БСП, наследник на Комунистическата партия), 
Съюза на демократичните сили (СДС, антикомунистическата опо-
зиция) и Движението за права и свободи (ДПС, появило се от бъл-
гаро-турския активизъм срещу репресиите, насочени към тези 
граждани от Комунистическата партия в края на 1980-те).

Това статукво свърши внезапно през 2001 г. с изненадващото 
завръщане на Симеон II Сакскобурготски, наследник на българския 
трон, чието семейство е било изпратено в изгнание през 1946 г. 
Партията на Симеон, Национално движение за стабилност и въз-
ход (НДСВ), яхна вълната на недоволство, предизвикана от т. нар. 
„непопулярни мерки“ от 1990-те, състоящи се от шокова терапия 
и приватизация. Бившият монарх убедително спечели изборите, 
поставяйки началото на бързия разпад на Десницата, от който тя  
все още опитва да се възстанови.

Промените, предизвикани от режима на НДСВ, сега са дълбо-
ко врязани в българската политика. На първо място, той разруши 
двупартийния модел, при който ту БСП, ту СДС управляваха с под-
крепата на ДПС. Партията на Симеон II измести целия политически 
спектър към центъра, като същевременно превърна политиката 
в сфера на моралността. Водещият слоган на партията му беше 
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„за нов морал в политиката“, прилаган като лечебна мярка срещу 
корумпирания процес на приватизация. 

Освен това легитимността на Симеон се осланяше на комбинация 
от аристократична харизма и екипа му от обиграни в бизнеса тех-
нократи. Български юпита от Wall Street, Световната банка и други 
подобни организации, се присъединиха към кабинета му, полагайки 
основите на вече неразбиваемата тендеция към експертно управ- 
ление. И накрая, въоръжени с „неидеологична“ идеология, НДСВ се 
заловиха с най-обширната фаза на приватизацията, изтъргувайки 
държавни предприятия на изключително ниски цени и въвеждайки 
нови принципи на публичен мениджмънт в държавните дейности.

НДСВ се радва на удобно парламентарно мнозинство само в 
продължение на четири години. До следващите избори харизмата 
на бившия цар вече беше поизбледняла. Малко по-късно тя съвсем 
изчезна, но сякаш никой не го забеляза: ироничен край на изненад-
ващото навлизане на партията в националната политика. Въпреки 
всичко, иновациите на НДСВ я надживяха, особено що се отнася до 
прагматичния и консенсусен завой в политиката.

Еволюцията на БСП прави тези промени най-видими. През 2005 г.,  
когато звездата на Симеон II гаснеше, БСП победи, но без мнозин-
ство. Тя формира правителство с НДСВ и ДПС.

През тази година първата крайнодясна партия АТАКА влезе в 
парламента. Шокиращият ѝ резултат от 8.9% предизвика безспирни 
дискусии върху „заплахата от популизма“. АТАКА прокара антиис-
лямска, антитурска и антисемитска националистическа платформа 
и неизненадващо насочи по-голямата част от враждебността си 
към ДПС. В края на краищата странната обсесия на АТАКА с ДПС се 
разпространи и върху други партии, подпомагайки изместването 
на неолибералния центристки консенсус надясно. 

Това коалиционно правителство между БСП, ДПС и НДСВ съвпад- 
на със ставането на България членка на Европейския съюз през 2007 
г., но ще бъде запомнено с въвеждането на 10%-ния плосък данък и 
потискането на най-голямата учителска стачка в съвременната 
история на страната. То също така въведе делегирани училищни 
бюджети – реформа, която е отговорна за затварянето на безброй 
училища в бедни и рядко населени региони на страната.
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Моралност, презареждане

Настоящият победител на изборите, дясноцентристката Гражда-
ни за европейско развитие на България (ГЕРБ), беше основана през 
2006 г. с изричната цел да консолидира дясното след съкрушаващо-
то унижение на СДС и бързия разпад на самата НДСВ. Харизмата на 
силовак на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов подхранва партията. Преди 
потръгването на политическата му кариера през 2001 г. като гла-
вен секретар на МВР, той е ръководил частна охранителна фирма.

Специалната иновация на Борисов се случи по време на мандата 
му като секретар на МВР, по време на който превърна арестите 
на босове от организираната престъпност в медийни спектакли. С 
духовитата си забележка „Ние ги хващаме, те [съдиите] ги пускат“ 
отвлече вниманието от приватизацията към антикорупционните 
и правни реформи. Можем да интерпретираме този правен завой 
като необходима фаза след приватизацията: когато вече всичко 
е попаднало в ръцете на капиталистите, държавата трябва да 
установи силна правна рамка, която да запази тази собственост.

ГЕРБ дойде на власт през 2009 г. Антикомунистическата ѝ и 
антитурска платформа използваше настроенията, произведени от 
АТАКА, но стратегията ѝ не разкри никакви дълбоко таени анти-
комунистически или антитурски настроения. По-скоро тя рази-
граваше мъдростта, получена от десните партии, които наричаха 
предишното правителство на БСП-ДПС „комунистическо“, игно-
рирайки факта, че именно то е въвело някои от най-радикалните 
неолиберални политики. Борисов дори разгласи конспиративна тео-
рия, според която турците се опитвали да го убият.

Приемайки акцента върху антикорупция от НДСВ, Борисов наследи 
и радикализира антиполитичната линия на бившия цар. През 2009 
г. Борисов назначи десет непартийно афилиирани експерти като 
министри в кабинет с общо седемнадесет места. Водещ иконо-
мически съветник в Световната банка и професор по икономика в 
Харвард зае поста Министър на финансите, а началникът на НПО 
Transparency International България стана Министър на правосъдието. 
Вече на власт, ГЕРБ наложи драконови мерки на бюджетни съкра-
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щения, които смалиха предписания от ЕС бюджетен дефицит от 
3% на 1% чрез жестоки орязвания в плащанията за образование, кул-
тура и здравеопазване.

Нищо от това не помогна на ГЕРБ да управлява стабилно. Пър-
вият ѝ мандат свърши преждевременно, когато Борисов напусна 
след масови протести срещу мерките на бюджетни съкращения, 
публични самозапалвания и сблъсъци с полицията. Протестите, 
избухнали поради изключително високите сметки за ток, искаха 
от правителството да ренационализира доставчиците на елек-
троенергия, които НДСВ беше разпродала. Въпреки това, Борисов 
спечели предсрочните избори следващата година и формира пра-
вителство (2014-2016), подкрепено от крайнодесния Патриотичен 
фронт и Реформаторския блок. Тази коалиция се развали, след като 
министър-председателят обвърза бъдещето на кабинета си с пре-
зидентските избори, които партията му загуби срещу БСП.

Ако Симеон II създаде среда, в която постполитични ръководни 
мерки, прокарвани от „морални експерти“, смазаха разделението 
между ляво и дясно, то Борисов измести този консенсус в посока 
антикорупционна и правна реформа, която в момента определя 
границите на възможното за всички партии.

Нови партии биват основавани с изричната цел да пренесат 
„румънския модел“ в България. Те критикуват ГЕРБ, че се е прова-
лила в правенето на достатъчно силни правни реформи. Макар че 
тези нови десни партии са против Борисов, те се стилизират като 
негови по-автентични версии.

Постепенно АТАКА (и множеството ѝ отцепници като Патри-
отичния фронт, обещал да установи концентрационни лагери за 
ромите) придадоха на постполитическия, легалистки консенсус и 
расистко-националистически елемент, който избута цялата тълпа 
морализатори още повече надясно. За да преценим размера на успеха 
му, е достатъчно да споменем само, че дори ДПС (някога критична 
спрямо ислямофобските и антиромски послания на АТАКА) възприе 
патриотична платформа, наблягаща върху проблемите на нацио-
налната идентичност и „Европа на нациите“.
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Избори 2017

Тазседмичните избори показват колко се е стеснил политически-
ят спектър в България, пренебрегвайки повечето от проблемите, 
които засягат избирателите.

Пет партии си осигуриха места в 240-местния парламент: ГЕРБ 
(с 32.65% и 95 места), БСП (с 27.2% и 80 места), крайнодясната коа-
лиция на Обединените патриоти, съдържаща АТАКА и отцепници-
те ѝ (9.7% и 27 места), веднага след нея либералната ДПС (8.99% и 
26 места) и новата крайнодясна „ВОЛЯ“ с 4.15%, което ѝ донесе 12 
места. 

Големите изненади дойдоха от БСП, която увеличи двойно резул-
тата си от 2014 г., както и от трите самоназоваващи се като 
антикорупционни партии на средната класа, никоя от която не 
влезе в парламента.

Въпреки този плурализъм, всичките пет партии се съглася-
ват върху прилагането на пропазарни реформи, подобряването на 
националната сигурност, борбата с корупцията и други аспекти 
на „прагматичния“ завой на НДСВ.

Дори социалната политика се появява предрешена като про-
бизнес такава. Така например БСП обеща „позитивна социална 
държава“ и дефинира „хората“ като „активните, инициативните, 
предприемчивите и образованите“. Тя предложи увеличението на 
детските надбавки с 300 милиона лева годишно, мярка, от която 
биха се ползвали обаче само работещите родители. Безработните 
родители така са наказани двойно: първо, чрез липсата на работа, 
и после поради безсърдечното отнемане от семействата на една 
от основните им жизнени артерии.

По подобен начин и другите партии запазват програмите за 
социална сигурност за все по-стесняващата се категория на „заслу-
жаващите бедни“ – група, почти винаги изключваща ромското мал-
цинство, което страда от структурен расизъм в почти всички 
сфери на икономическия и политическия живот.

Например една от мерките, развита от крайнодесния коалицио- 
нен партньор на ГЕРБ, но вече приета от всички, иска ограниче-
нието на плащанията на детски надбавки на семейства с три или 

http://www.errc.org/article/european-court-of-human-rights-condemns-bulgaria-for-discrimination-against-roma/1858
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повече деца. Защо ли политическата класа на страна, чието насе-
ление от 1989 г. насам е намаляло с два милиона и която е понесла 
една от най-големите демографски катастрофи в Европа, би искала 
да накаже малкото хора, които искат да имат повече от три деца? 
Това объркване незабавно изчезва щом въведем расовата промен-
лива: прието е (при това грешно), че само ромите и турците имат 
големи семейства.

БСП също яхна крайнодясната вълна след като разчисти лявото 
си крило. Също така покани отявлени расисти да се присъединят 
към листите ѝ, включително професор Иво Христов, който некол-
кократно сравнява ромите с „микроби“ и „вируси“ и заема силни 
антимигрантски позиции. 

Докато партиите внимателно очертават границите на класа-
та от хора, заслужаващи да получат социални помощи, те са доста 
по-отворени, когато става дума за стимулиращи пакети за корпо-
рации, предприемачи и износния сектор. БСП обяви, че ще отдели 
повече от 2.5 милиарда, за да подкрепи бизнеса – или повече от 10 
пъти повече от сумата, обещана на работещите родители. Всич-
ките тези плащания, почтително уверяват от БСП, няма да надви-
шат Пакта за стабилност и растеж, според който на бюджетния 
дефицит е наложен лимит от 3%. 

Общото изместване надясно се изразява в истерията, разпалва-
на от масовите медии, че от Турция идват изборни гласове. В края 
на 1980-те социалистическият режим гони около 360 000 български 
турци. Половината от тях се завръщат, но онези от тях, които са 
все още в Турция, поддържат връзки със страната и редовно гла-
суват за ДПС.

През 2016 г. враждебността към ДПС и така нареченият турски 
вот достигна нови висини, когато Патриотичният фронт предложи 
проектозакон, според който ще бъде много по-трудно за българ-
ски граждани в чужбина да участват в избори. Първоначално обя-
вено за нарушаващо гражданските права, предложението сега се 
радва на подкрепа дори от либералния Реформаторски блок, който 
призовава властите да преобмислят отварянето на избирателни 
секции в Турция.
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* Така се нарича общата правна рамка, която поддържа сегрегацията в Южните Американски щати 

през XIX-XX в., част от която са разнообразни мерки, ограничаващи правото на глас на афро-аме-

риканците. – Бел. прев.

Тази година изтощената расистка реторика се превърна и в директно 
действие: дни преди изборите Обединените патриоти блокираха 
турската граница, за да предотвратят т. нар. изборен туризъм. 
За да влоши ситуацията допълнително, в традицията на Джим 
Кроу* Централната избирателна комисия принуди международни-
те избирателни секции да изискат от избирателите да попълват 
декларация на български и да я подписват пред чиновника. Тази мярка 
бе публично обсъждана като образователен ценз върху гласуване-
то, тъй като се приема, че българските турци, живеещи в Турция, 
не могат да пишат на български. Подобно, Реформаторският блок 
наскоро оправда замяната на книжните бюлетини с машинно гла-
суване, защото уж това щяло да изкорени неграмотните роми.

Тези позиции правят разграничението между легитимната и 
крайната десница все по-пропускливо, дори неуловимо.

Либерален популизъм?

Това съвпадане е повлияло и на уж крайнодесните партии. Бегъл 
поглед към платформите на партии, определяни като „популистки“ 
или „крайнодесни“, разкрива колко много всъщност те споделят с 
либералния мейнстрийм, поне що се отнася до икономическите теми.

Например ВОЛЯ – нова популистка партия, начело на която стои 
петролният и аптекарски предприемач Веселин Марешки, който 
нарича себе си „българския Тръмп“ – иска да подложи държавната 
здравна каса на пазарни реформи, но уж левите Алтернатива за 
българско възраждане (АБВ, отцепници от БСП, формирани през 
2014 г.), Реформаторския блок, Обединените патриоти и ГЕРБ също 
подкрепят мярката.

Обединените патриоти искат да обвържат детските надбавки 
с образованието и заетостта, и от АБВ и Реформаторския блок са 
съгласни. За разлика от френския Национален фронт, който черпи 



144

от социални проблеми, изоставени от центристкото ляво, българ-
ското крайнодясно предлага политики, удобни за капитала, вклю-
чително „намаляване на административната тежест“ за бизнеса. 
Тези мерки са идентични с предлаганите от либералните партии.

Патриотите подкрепят плоския данък за бизнеса, но искат да 
въведат прогресивно облагане на труда – точно като само номи-
нално лявата партия АБВ. Същевременно, последната изпреварва 
дори крайната десница, предлагайки да се въведе отново задъл-
жително записване в трудовите войски на ромите. От само себе 
си се разбира, че всички партии обещават да обвържат висшето 
образование с „нуждите на пазара“.

За да илюстрирам монотонноста в сферата на политическите 
идеи, по-долу ще съпоставя избрани проблеми и позиции на основ-
ните съревнователи.

Основните партии в общи линии се съгласяват върху всички про-
блеми и така дебатът бива доминиран от лични атаки и аргументи 
за това кой е най-добрият начин да се изпълнят същите инициа-
тиви, като например кой ще приложи „най-румънската“ антико-
рупционна програма.

Това, разбира се, не е просто местна особеност. България по-ско-
ро е изравнена с глобалния тренд към антикорупция, който, как-
то дори либерални интелектуалци като Иван Кръстев признават, 
представлява „прекроените политики на Вашингтонския консен-
сус“. Тъй като антикорупционната реторика дефинира корупцията 
като пречка пред икономическото развитие, тя служи за средство 
за реформи в услуга на свободния пазар: тя иска да спаси пазара от 
външни намеси, особено от „политически“ род.

Същевременно въпроси като Валутния борд, съществуващ вече 
двадесет години и осигурявайки българската конкурентоспособност 
чрез обидно ниски заплати, брутални мерки на бюджетно съкраще-
ние и главоломно нарастващ външен дълг, остават извън обсега на 
политическата класа.

Честно казано, партиите действително имат разногласия по 
някои въпроси. Например десницата счита плановете на БСП и АБВ 
за фондове за държавни предприятия за „леви“, тъй като държавата 

http://www.colbud.hu/honesty-trust/krastev/pub01.PDF
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ще ги ръководи. Псевдо-левицата защитава намесата в икономи-
ката от страна на държавата като лява мярка, докато Десницата 
ѝ се противопоставя въз основа на това, че така би се предизви-
кала корупция. Или казано иначе, дори когато се карат помежду си, 
партиите го правят на базата на споделената предпоставка, че 
Лявото е равно на държавата, без значение дали държавата се меси 
в икономиката, за да строи детски градини или бизнес инкубато-
ри. Това е либертарианската дефиниция за лявото, която просто 
е оценена различно от спорещите, но изцяло ѝ липсва класовата 
перспектива.

Докато пиша това, най-голямата община с ромско и турско насе-
ление в страната е покосена от епидемия на дребна шарка; двама 
работници загубиха животите си в промишлен нещастен случай; 
работници в обувна фабрика стачкуват за заплатите си, които не 
са им плащани от месеци; а нископлатени миньори обявиха гладна 
стачка. Нито един от социалните проблеми, покосили „най-бедната 
страна в Европейския съюз“, не намери място в списъка от полити-
чески опции по време на тези избори. Единствената добра новина 
е, че резултатите на крайнодясното са константни и се движат 
около 8-9%. Изглежда има стабилен брой избиратели, които изби-
рат АТАКА и разклоненията  ѝ, въпреки че нейните теми домини-
рат целия медиен пейзаж.

Другите партии в този смисъл  възприемат дневния ѝ ред не 
защото има масово търсене, ами защото е по-безопасно да се говори 
за „турски гласове“ и „сирийски заплахи“, отколкото да се засягат 
зеещите неравенства, които мъчат страната.

Превод от английски: Неда Генова
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Алена Иванова
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З а мнозина в България политическите процеси във Велико-
британия се свеждат до добър източник на шеги по повод 
напускането на Европейския съюз и все по-честото спомена-

ване на някакъв ошмулен възрастен човечец със симпатично крив-
нало зъбче на усмивката. Защо точно Корбин, защо точно в този 
момент и защо точно този резултат е голяма победа не само за 
нас, левите (и осиновените леви) на Острова, но и движенията за 
социална справедливост из разните краища на света?

Историята на Джеръми Корбин сама по себе си удобно се вписва в 
класическия – дори библейски някак – наратив за търпеливия мно-
гострадателен и скромен герой, който събира край себе си група 
верни другари и се бори неуморно през годините за справедливост 
и т.н. и т.н. Това е история, която намира своите фенове сред ста-
рото поколение леви активисти, и малкото останали относително 
леви медии. Макар и наглед безобидна, това е и наративна техника 
за маскиране на реалните възможности, които се откриват пред 
масовите движения в този ключов момент на разпад за неолибе-
ралната идеология – възможности, за които тепърва трябва да се 
говори отвъд качествата на един или друг политик. Парадоксално, 
но факт: задачата пред Лейбър на Корбиновите активисти е да 
докаже, че култът към политическата фигура на лидера е отжи-
велица, заменена с култа към масовата политизация.

Нормално е когато пристигнеш за първи път във Великобрита-
ния многообразието от протестни движения да те накара да си 
кажеш: „какво по-добро за една демокрация?“. Но за всеки свидетел 
на големите студентски протести от 2010 г. периодът, започнал 
от коалиционното правителство на Консервативната партия на 
Камерън и либералдемократите начело с Ник Клег, и продължил до 
изненадващата победа на Торите от 2015 г., беше гробницата на 
политическата активност с партийно отражение. Всъщност тен-
денцията на растящото членство в Лейбър започва скромно, но 
все пак съществено, от лидерството на Ед Милибанд (2010-2015). 
Осезаема е кризата на левите идеи в партията, исторически про-
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излязла от синдикалните движения като средство за отстояване 
на правата на работниците, през годините на Тони Блеър и след 
това Браун и техните амбиции за едно обяздване на капитализма, 
което не противоречи икономически или интелектуално на рамката 
на неолиберализма. В този контекст Ед Милибанд, синът на извес-
тен академик марксист и определено по-социално настроеният от 
двамата братя Милибанд, печели и бележи едно своеобразно плахо 
начало на по-леви политически послания. Разбира се, Милибанд е 
все пак част от същото това политическо статукво, което дъл-
боко в себе си вярва, че гласоподавателите ще припознаят един-
ствено по-консервативни партийни програми, които отговарят 
на техните страхове около имиграцията, социалните политики и 
ролята на държавния апарат в икономиката. След краха на Лейбър 
в изборите от 2015 г. се надигна още по-силна вълна от страна на 
партийната машина да се предложи „отговорна“ (разбирай неоли-
берална) икономическа платформа, защото партията не може да си 
позволи пореден неуспех. В този момент една щастлива „грешка“ на 
предходния лидер прави изборите за водач на партията вероятно 
най-демократичният вътрешен партиен процес, който същест-
вува в Лейбър. Допреди 2014 г., водачеството поема онзи кандидат, 
който успее да си подсигури мнозинството от вота, разпределен 
по следния начин: 40% тежест носят гласовете на синдикалистите, 
формално свързани с партията, 30% са за парламентарните пред-
ставители, и 30% за редовите членове. Макар и идеята за рефор-
ма да е в обръщение от 1981 г. насам, едва с идването на Милибанд 
гласовете на синдикалните и партийните членове се изравняват по 
важност и фактически партийните представители гласуват като 
обикновени членове, единствената допълнителна тежест се явя-
ват номинациите от поне 33 представители, за да бъде допуснат 
даден кандидат до бюлетината. 

И тук реално започва нашата история – не просто историята на 
Корбиновия възход, а борбата на членовете със собствената им 
партия. За мнозина явяването на Джеръми Корбин на лидерската 
бюлетина е шега, абсолютно недоразумение или просто старческа 
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проява на замъглена гледна точка. В действителност това е част 
от дългогодишен план на Лейбъристкото ляво да изпраща поло-
жителен сигнал към членските маси - „Дръжте се, ние все пак сме 
тук!“. И 2015 г. просто се падна годината на Корбин. Това, което 
нито Джеръми, нито Джон Макдонъл, нито Даян Абът или който и 
да било от скромния кръг леви парламентарни представители наис-
тина очакваха да се случи, е и истинската причина за тази кампания 
да си заслужава да се говори. Правилата се промениха, посланието 
към членовете беше изпратено и те взеха, че се отзоваха. Лятото 
на 2015 г., след поредна победа на Консервативната партия през 
март, за мнозина бележи критична точка. От една страна, поколения 
стоически членове на Лейбър за първи път осъзнават, че държат 
известна власт в ръцете си да изберат новия лидер на партията. 
От друга, групи като Labour Campaign for Party Democracy и Labour 
Representation Committee години наред се борят за вътрешна демо-
кратизация на структурите, но също така създават неформални 
кръгове около парламентарните офиси на определени представи- 
тели като Джон Макдонъл и Даян Абът, които привличат млади и 
силно мотивирани социалисти. Именно тези кръгове и представи-
тели на редица леви организации в рамките на партията са ключ към 
първоначалната мобилизация на обикновените членове в лидерската 
кампания от 2015 г.. Борбата за водачеството на Лейбъристите 
придоби популярност в университетите, парковете и кварталните 
партита из цял Лондон и останалата част на страната – аз полу-
чих първата си значка с Корбин на празника на турската диаспора 
в Северен Лондон например.

Това лято десетки хиляди членове водиха десетки хиляди разгово-
ри за ролята, която партията би могла да изиграе за решаването 
на социалните проблеми на Острова, и в отговор десетки хиляди 
нови хора се записаха като членове в Лейбъристката партия, или 
пък плащат скромната такса от 3 паунда и получават правото на 
вот като сподръжник. Веднъж дадено, овластяването на членската 
маса се превръща в кошмар за партийната машина. Четири седмици 
след победата на Корбин се ражда Моментум – социално движение 



на съмишленици, чиято задача е наглед проста: да вършат рабо-
тата, която партията е изоставила през последните 30 години. 
Моментум ангажира млади, образовани активисти (за голямо съжа-
ление на Зелените); възрастни, отдадени социалисти (за ужас на 
партийните кадри и кариерните политици) и редица групи, дото-
гава малко или много пренебрегвани от официалните политически 
движения – през стачкуващи кино работници и мигранти-чистачи, 
до мигранти от Европейския съюз и грайм артисти.

Печелившата формула е проста – чрез адекватен графичен дизайн, 
пълно оползотворяване и мобилизиране на социалните медии и 
добро позициониране в алтернативни медийни източници, Момен-
тум събира хора с ентусиазъм, но и чувство на собственост над 
организацията, в която избират да се включат. Новото поколение 
активисти на Лейбър не признава авторитета на общинските 
съветници или локалните секретари, защото те не се вписват в 
създадения тренд, но и защото в голямата си част новите члено-
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ве никога не са били част от организирана политическа партия и 
нямат представа как работи тя и какво означават тези постове. 
Съответно нямат и особена мотивация да се съобразяват с тях. 
До голяма степен успехът на Корбин сред младите хора се дължи 
не само на различното послание, което той носи, но и на позицио-
нирането му като продукт, чието потребление е мярка за адек-
ватност. От определена гледна точка, този брилянтен маркетинг 
следва 68-годишния Корбин от 2015 г. досега. Като стратегия за 
първоначално привличане и ангажиране на аудитория с общи леви 
наклонности, това явление на ‘политика в поп културата’ работи 
безотказно. Следващата стъпка е задълбочаване на тази ангажи-
раност не само с личността на лидера, или името на партията, а 
с политическите принципи, които отличават тази нова посока за 
Лейбър. Като извежда на преден план фокус върху образованието 
като право, а не продукт, за който младите хора следва да плащат, 
предизборният манифест на Корбин не само привлича младежи-
те с таргетиран популизъм, но и бележи радикално разпознаване 
на човешкия потенциал, и социалния принос на всеки един от нас. 
От друга страна, отговорната програма за ренационализиране на 
основни инфраструктурни сектори като железниците, както и раз-
познаването на жилищната криза в страната и хаоса на социалната 
грижа за възрастни хора успява да съживи чувството на солидар-
ност, ерозирало от години на противопоставяне на поколенче-
ски, а не класов принцип. Именно осъзнаването на тези процеси и 
насърчаването на новите членове да поемат отговорност не само 
за практическото разпространяване на посланията на Лейбър, но 
и за самото им съдържание ще бъде истинската мярка за успеха на 
Корбин да вдъхне живот на партийната система.

Предизборната кампания от пролетта на 2017 г.все пак е историческа 
победа за Лейбър и добър урок за политическите партии по света 
в няколко отношения. Макар и загубили изборите, ние, членовете 
на партията, не случайно имаме причина да се гордеем със себе си – 
ако изградим правилната стратегия за следващите няколко месеца, 
вероятно ние ще сме най-големите победители от тези избори.
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Начинът, по който се набират средства и доброволци за различ-
ните политически кампании, означава, че докато Торите трупат 
дарения от стотици хиляди лири и използват своята мрежа от 
влияние върху стандартните медии, Лейбър изведнъж се оказа със 
здравословно подкрепена от новите членски вноски банкова смет-
ка и армия от ентусиасти, които да се впуснат в организираните 
квартални сесии за разговори с избирателите. За разлика от стан-
дартните практики на континента, във Великобритания е напълно 
нормално, дори очаквано, активисти на участващите партии да 
посетят всеки избирател у дома, за да проверят как планира да гла-
сува и какви проблеми го карат да направи съответния избор. Тази 
практика през годините се професионализира до просто събиране 
на данни и минимално прекарано време с избирателите. Циникът 
в мен би казал, че до излизането на изборния манифест на Лейбър 
тази година, не е и като да е имало основа за кой знае колко пол-
зотворни политически дискусии за мнозинството от хората във 
Великобритания. Например, в по-големите градове закупуването 
на жилище отдавна е мираж, а наемите по никакъв начин не отго-
варят на качеството на живот в имотите. С течение на времето 
това се превръща в проблем не само за работническата класа, но и 
за мнозина, които по никакъв начин не биха видели себе си като част 
от нея. Обещанието на Лейбър не просто да построи 1 милион нови 
жилища, а и 500,000 от тях да са за социално ползване, позволява 
на активистите за първи път да говорят свободно за експлоата-
тивната система на жилищния пазар, международните корпора-
тивни интереси и изконното право на всеки човек да има адекватен 
и сигурен подслон като инвестиция в самия живот на гражданите.

Остава обаче въпросът как убеждаваш десетки хиляди да предпри-
емат крачката от споделяне на клипчета в Интернет до обхож-
дането на цели квартали и разговорите с напълно непознати хора 
за политическата програма на Корбин. Тук Моментум, със своите 
20 хиляди членове, изигра особено важна роля. Пълната мобилиза-
ция в тази експресна предизборна кампания от една страна даде 
възможност да се тестват няколко технологични решения, а от 
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друга позволи голяма свобода на локалните активисти да опреде-
лят своите приоритети за кампанията. За пример, моята местна 
група успя да организира 13 сесии пред колежи, кварталното кино и 
местния музикален фестивал за промотиране последната дата за 
регистрация в електоралния регистър сред младите гласоподавате-
ли – ключова демография за Лейбър. Паралелно с това, използвайки 
мрежата от локални групи, получавахме и седмична информация за 
кампанийните сесии в най-рискованите избирателни райони. Еже-
дневно между 5 и 20 активисти само от нашата локална група се 
включваха в дейностите на около десет ключови района за Лондон. 
Скоро централният офис на Моментум пусна своето приложение 
My Nearest Marginal, което показва на карта най-близкото оспорвано 
място, заедно с резултатите от последните проучвания на вота, 
както и опцията активисти да предложат или потърсят споделе-
но пътуване (тази функция не бе така решаваща в Лондон заради 
отличния градски транспорт, но изигра голяма роля в други райони 
на страната). В допълнение, Моментум проведе десетки обучения 
за различните техники на водене на разговор с гласоподавателите, 
както и за поддържане на увереността на неопитните активисти. 
На много от тези сесии присъстваха гости от кампанията на Бър-



155

ни Сандърс, които споделиха успешни стратегии за „политизиране“ 
на ежедневни разговори – как реално да обърнеш разговор на тема 
образование към платформата на Лейбър например. В рамките на 
няколко седмици видяхме нарастващ ентусиазъм – хората не просто 
потвърждаваха намерението си да гласуват за нас, но и предлаха 
на свой ред да помогнат в кампанията.

Очевиден проблем, който все още не сме преодолели, е разликата 
в броя активисти по места между градските райони и провинци-
ята. Макар провинциалните партийни единици често да са много 
по-благосклонно настроени към програмата на Корбин от тези 
в столицата, техният ресурс е много по-ограничен. Тук отново 
няколко технически решения на Моментум спомогнаха тези несъ-
ответсвия да бъдат донякъде неутрализирани. Така наречените 
телефонни банки работиха и в двете лидерски кампании на Корбин, 
като този път бяха трансформирани в доброволчески инструменти 
за активиране на членската маса. Заради редица ограничения около 
защитата на лични данни, Моментум като организация няма право 
на достъп до избирателния регистър. Затова пък приложението 
за телефонно банкиране (система, при която база данни се зареж-
да на приложение, което автоматично позволява прозвъняването 
на всички номера и попълването на въпросници с информацията 
от тези разговори, без те да могат да се записват в нарушение 
със законите за лични данни), което бе използвано и в кампанията 
на Сандърс, означава, че всеки свободен половин час може да бъде 
запълнен с прозвъняване на списъка с членове на Моментум, прио-
ритизиран по райони с най-ниска активност в партията. Тоест, от 
комфорта на личния си дом или офис, всеки член на организацията 
може да се включи през компютъра си в базата данни и да се обади 
на други членове из страната, да им даде актуална информация за 
кампанията в техния район и да ги мотивира да се присъединят.

През последните 2-3 седмици на предизборната кампания от офиса 
на партията също най-сетне пуснаха подобно приложение, този 
път с достъп до избиратели на Лейбър из цялата страна, отново 
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приоритизирани по региони с висок риск за загуба. Макар и да дойде 
сравнително късно, този новоотворен канал на комуникация поз-
воли на активисти от сравнително добре покрития Лондон да раз-
говарят с учители в Плимът, пенсионери в Дарби и транспортни 
работници от сърцето на Брекзит вота и ЮКИП например. Дори и 
само в качеството си на метод за разчистване на събираните от 
местните партийни звена данни, тази възможност беше изключи-
телно полезна. Като шанс за тестване на различни теории за моти-
вацията на националистическия и консервативен вот и привидния 
отлив на традиционни Лейбър гласоподаватели, телефонното 
банкиране беше безценно и за съжаление дойде твърде късно, но 
постави началото на един процес на по-добро разбиране от страна 
на сравнително привилегированите градски активисти. 

Отвъд тези добри практики обаче предизборната кампания показа 
и някои сериозни проблеми за бъдещето на партията като масово 
движение. Очевидно, мобилизирането на социалните мрежи за дос-
тигане на максимален брой потенциални гласоподаватели доведе до 
положителни резултати, но, от друга страна, подхранва идеята, 
че Интернет участието само по себе си е достатъчно за постига-
не на структурна промяна в обществения ред. Множество ново-
появили се активисти всъщност се оказват членовете, записали 
се през 2015 и 2016 г., и съответно следва да се запитаме какво не 
сме успели да предложим, за да се включат те в партийния живот 
преди обявените избори. Как можем да съхраним ентусиазма към 
Лейбър на тези хора, но и на избирателите из цялата страна, дока-
то по места местната власт, често представлявана от Лейбър, 
продължава да приватизира, затваря и орязва редица обществени 
услуги? Привидната леснота на политическата активност – чрез 
социалните мрежи, тайни грайм концерти в подкрепа на Корбин, 
или тениски с името му, може и да създава усещане за лавина от 
надигнало се обществено мнение и чувство на принадлежност, но 
от друга страна оставя ангажираните напълно неподготвени за 
реалността на организираната опозиция срещу връщането към 
корените на демократичния социализъм в собствената им партия. 



Постигнатото до този момент е значимо, но в успешното иззе-
мане на контрол от централната организация и връщането му в 
членската маса, която на свой ред трябва да понесе отговорността 
за адекватното масово формулиране и разпространяване на леви 
политики, се крие формулата на победата, и засега тя е светлина 
в края на много дълъг тунел.
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Скот Оливър 

Заглавно изображение:  
Хората, които протестират срещу реформата  
в здравеопазването в САЩ, държат снимка на  
Андрю Брейбарт, който има изразено мнение  
за културния марксизъм.  
Снимка: Charles Dharapak AP / Press Association Images)
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M оже би сте попадали на термина, широко използван от 
лицата на новото радикално дясно. Тази статия обяснява 
какво имат предвид с него и защо грешат.

На 22 юли 2011 г. в центъра на Осло десният екстремист Андерс 
Беринг Брейвик, който някога е подарил на майка си вибратор, взри-
вява бомба пред кабинета на премиера, убивайки осем души. След 
това  отпътува на 40 км до остров Утоя, където по това време се 
провежда младежкият митинг на управляващата Лейбъристка пар-
тия и започва едночасова стрелба, която завършва с още 69 убити, 
повечето от които  тийнейджъри. По-рано същата сутрин той 
разпространява по електронен път трактат от 1 520 страници с 
името „2083: Европейска декларация за независимост“, заклеймя-
вайки „възхода на културния марксизъм/ мултикултурализъм на 
Запад“. По-късно заявява, че клането било начин за популяризиране 
на  манифеста.

Тропата за „културния марксизъм“ непрекъснато набира попу-
лярност сред широката и разнообразна структура на радикално 
дясното, където служи като общ термин, на който се приписва 
отговорност за неамерикански и антизападни болести като ате-
изъм, секуларизъм, политическа коректност, гей права, сексуал-
но освобождение, феминизъм, афърматив действия, либерализъм, 
социализъм, анархизъм и преди всичко мултикултурализъм. Карат 
ни да вярваме, че крайната цел на културния марксизъм е бавно и 
прикрито да разводнява и подкопава бялата християнска западна 
култура, като по този начин подчинява суверенни държави на едно 

Статията на Скот Оливър, публикувана в списание Vice, оспорва състоя- 
телността на една все по-популярна конспиративна теория, твърдяща,  
че т. нар. западна цивилизация загива под влиянието на „културния марксизъм“. 
Въпреки че редакционният колектив на dВЕРСИЯ открива някои смущаващи 
пропуски в аргументите му (например по-задълбочен анализ на социалните 
отношения при капитализма) и теоретични различия (на моменти авторът 
изпада в сексизъм), решихме да споделим неговата работа. Най-вече зара-
ди това, че се явява един от първите и до голяма степен забавни опити за 
осмиване на конспирацията за „културния марксизъм“.  

https://twitter.com/reverse_sweeper
https://www.vice.com/en_us/article/78mnny/unwrapping-the-conspiracy-theory-that-drives-the-alt-right


161

глобално корпоративно правителство. Дали това правителство 
ще е на евреи, гущери или комунисти, не е винаги ясно.

Според теорията, „културният марксизъм“ е водещият план на група 
емигрирали учени, немски евреи,  - позната днес като Франкфурт-
ската школа за критическа теория - които избягват от нацистка 
Германия в Ню Йорк през 1936 г. Несъмнено е вярно, че в опита си да 
разберат защо условията, в които живее европейският пролета-
риат не успяват да предизвикат широк бунт, те стигат до извода, 
че религията - този  „опиум за масите“ - и масовата култура слу-
жат за потискане на революционния плам и за разпространяване на 
„фалшиво съзнание“. Така, добавяйки щипка Фройд към марксизма 
си, Теодор Адорно, Макс Хоркхаймър, Херберт Маркузе и Валтер 
Бенямин се концентрират върху тънкото преплитане на социал-
ните и психически/сексуални репресии, вярвайки, че революционно 
съзнание може да бъде постигнато чрез психическо освобождение 
и по-просветени културни форми и нагласи.

Макар че това са непоколебимите възгледи на шепа леви мислители, 
пишещи в средата на 20-ти век, от това не следва, че те са идео-
логическите архитекти на поглъщането на западната култура. И 
все пак онези, които вярват, че това поглъщане вече се е случило, 
в крайна сметка трябва да обяснят как Джордж У. Буш и неокон-
сервативните акули по някакъв начин слугуват на левицата.

Конспирацията за „културния марксизъм“ има  хлъзгава генеалогия 
сред американското дясно, започвайки с въвеждането на термина 
от Линдън Ларуше в началото на 90-те години (въпреки че Хит-
лер предупреждава за „културен болшевизъм“ през 20-те години на  
20-ти век). Понятието преминава през различни езотерични списания 
и крайнодесни тинк-танкове, възприето е от палеоконсервантори 
като Пат Бюканън (автор на “The Death of thе West”), Уилям С. Линд 
и Пол Уейрих, а през последното десетилетие се разпространява 
трескаво сред по-мрачните, по-хипермаскулинистки и либидинал-
но-оспорвани места из мрежата. Терминът плъзва навсякъде, от 

https://web.archive.org/web/20111124045123/http:/cms.skidmore.edu/salmagundi/backissues/168-169/martin-jay-frankfurt-school-as-scapegoat.cfm
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Daily Mail (чийто редактор обвинява BBC за културния марксизъм) 
до нео-нацисткия Daily Stormer, от феновете на Мило до движението 
за мъжки права, за да се превърне в основна опорна точка на гласо-
вити ютюбъри. Културният марксизъм се превръща в перфект-
ната изкупителна жертва, вездесъща и подлежаща на безкрайни и 
гъвкави интерпретации, като в същото време издава не просто 
фрапиращо зле информирано разбиране за идеите на Франкфурт-
ската школа, но и изумително глупаво схващане за историческите 
процеси. (Спойлер: нуждите на глобалния капитал, а не влиянието 
на няколко социолози, са двигателната сила на историята през 
последните няколко десетилетия).

  „За Брейвик, Брейбарт и други мултикултурализмът е стратегическа 
цел по пътя към глобалистка супердържава“

Може би най-големият тласък на конспирацията дойде от нейната 
широка употреба по време на митингите на Чаеното парти, къде-
то беше привнесена от Андрю Брейбарт, на когото по онова време 
тепърва предстоеше да създаде цели културни течения със своя 
едноименен новинарски уеб сайт, фокусиран първоначално върху 
негативите от голямото правителство, Холивуд и корпоратив-
ната журналистика: тъмната тройка на американското общество, 
погълнато от културния марксизъм.

В автобиографията си „Righteous Indignation“ Брейтбарт описва 
откриването на културния марксизъм като своето „пробужда-
не“ – напомнящо за вземането на „червеното хапче“ (red pill), кое-
то всички побъркани конспиратори приемат, когато са директ-
но конфронтирани с огромната комплексност на света, който ги 
заобикаля, поради което се опитват да се успокоят с параноични 
мисли и схеми, редуциращи случващото се около тях до един голям 
задкулисен план. (Иронията с „червеното хапче“ е, че този образ е 
взет от „Матрицата“, чиито създатели, братята Уашовски, сега 
са сестрите Уашовски, а трансполитиката е друг принцип на кул-
турния марксизъм). Осъзнаването на последиците от културния 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2007/jan/24/comment.comment
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марксизъм, обяснява Брейтбарт малко преди смъртта си през 2012 
г., „е като сладък лек... Това беше моето голямо прозрение, момен-
тът, в който си казах „Аха!”, и знаех, че съм разбрал точно какво се 
случва в тази държава”.

Самовнушеното праведно усърдие, което дава живот на Брейтбар-
товата своеобразна „културна война” (kulturkampf), струи от почти 
всяко негово интервю, илюстрирайки склонността на интернет да 
позволи предразсъдъците, невежеството и негодуването на един 
човек да задават общия културен наратив – като резонират в „ехо 
камери”, неподлежащи на критични мнения и различни гледни точки.

За Брейвик, Брейтбарт и други мултикултурализмът е стра-
тегическа цел по пътя към гореспоменатата глобалистка супер-
държава: подкопавате основите на нацията и културата на нейния 
народ и, фокус-мокус, имате монолитно, монокултурно (все някак 
още мултикултурно) корпоративно господство. Очевидно не им 
е хрумвало, че системата на националните държави, с техните 
офшорни зони и разликите в разходите за труд, е присъща за тех-
нократичния глобален ред.

Една от основните системи за разпространяване на културния марк-
сизъм и подриване на здравословни западни норми - като например 
се каже, че  жените могат да бъдат повече от домакини, а небелите 
да имат правото да гласуват - е популярната култура. Например 
редакторът на конспиративния уебсайт Info Wars, Пол Джоузеф Уот-
сън – най-красноречиво неграмотният радикално десен и популярен 
онлайн провокатор след Мило – услужливо обяснява по-добре тази 
масова индоктринация и дегенерация: „Защо популярната култура 
е толкова скалъпена, изкуствена, безсмислена, гротескна и неве-
роятно затъпяваща? Защото от 20-ти век насам постмодерните 
морално релативиращи нихилисти, възприемащи културния марк-
сизъм, започнаха да контролират обществото... Каква е целта? Да 
се подкопаят напълно основите на западната цивилизация и да ни 
оставят отворени за подриване и капитулация.“

https://www.youtube.com/watch?v=ZIO4oSLwK3A
http://www.newyorker.com/magazine/2010/05/24/rage-machine
http://www.newyorker.com/magazine/2010/05/24/rage-machine
https://www.youtube.com/watch?v=OOTg62aiK4c
https://www.youtube.com/watch?v=lyLUIXWnrC0


164

*Реакционистки термин, широко популярен сред алт-райт средите, според който, уж за да отго-

ворят на т. нар. разпад на съвременната западна цивилизация, мъжете трябва да възродят тра-

диционната мачистка мъжественост. – бел. прев.

В същото време в друга своя шумна проповед, на фона на колаж с 
логота на популярни медии,  Уотсън открито хвали капитализма: 
„Конкуренцята на пазара е гарант за качество, защото, ако клиен-
тите останат незадоволени, бизнесът просто си отива.” Наред с 
много други противоречия, които Уотсън не осъзнава – като напри-
мер да е яростен критик на мейнстрийм медиите, като в същото 
време хвали капитамизма – е и това, че попкултурната индустрия 
е резултат от... капитализма. В което именно се състои и най-яр-
ката критика от страна на... Франкфуртската школа.

А сексуалността на Майли Сайръс, която толкова много го ужася-
ва? Това също ли е някаква схема на тези прословути марксисти, 
Дисни и Sony? Не, това са пазарните сили – капитализмът, тикащ 
чатала си в лицата ви/ни. (Обърнете внимание на факта, че не е 
ясно как точно жалването срещу „свърхсексуализацията” в попкул-
турата, която принуждава мъжете-жертви да възприемат „нео-
маскулинността”*, се връзва с интервюирането на порно звезди 
с цел отхвърляне на съществуването на култура на изнасилване, 
като в същото време съществуването на порно звездите като 
такива  явно няма общо със „свръхсексуализацията”, срещу която 
самият Уотсън роптае). Хората го искат, колкото и да е ужасно. 
И това е точно проблемът с  капитализма: той има точно нула на 
брой морални ценности. Нито една. Капитализмът не действа по 
убеждения. Капитализмът е чисто и просто математика. Правете 
кеш! Капитализмът може да печели от всичко - от желанието на 
вярващите да влязат в царството небесно до YouTube клипове на 
алт-райт  психари. Ако ултраконсерваторитемогат да спечелят 
от чатала на Майли, ще го направят. 

  Ако университетите изкарват толкова много марксисти, защо няма 
колективна собственост върху средствата за производство?

https://www.youtube.com/watch?v=Vc6PK7aqTO0
https://www.youtube.com/watch?v=3qHnIp-WzCI
https://www.youtube.com/watch?v=3qHnIp-WzCI
https://www.youtube.com/watch?v=fYo1ewgG94M
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Въпреки твърдението на Брейбарт, че „ежедневно сме конфронти-
рани с културен марксизъм, и под това искам да кажа всяка минута, 
всяка секунда: всичко е политическа коректност и мултикултура-
лизъм“, крайният провал на това дълго марксистко въстание може 
със сигурност да бъде измерен в абсолютната липса на  марксистко 
правителство на Запад, откакто Адорно и компания акостират в 
САЩ, или фактът, че най-богатите 67 души в  света имат същото 
богатство като най-бедните 3,5 милиарда, нещо, на което Ленин 
най-вероятно нямаше да гледа с добро око… Или да го разгледаме по 
друг начин: ако университетите изкарват толкова много марксис- 
ти (с изключение на несъществуващия вече университет „Тръмп“, 
разбира се), защо няма колективна собственост върху средствата 
за производство?

Всичко това [конспирациите за културния марксизъм] е глупост, 
разбира се – прегрелият продукт на свободно вихрещи се патоло-
гии, които са източник на всяко следващо лунатично твърдение, 
оформящо токсичните идеологии на алтернативната десница.

Нелепостта на конспирацията на културния марксизъм се демон-
стрира от начина, по който нео-националистическото, анти-гло-
балистко ново дясно приписва съвременни динамики на леви идеи, 
бъркайки културния марксизъм с глобализацията на късния капита-
лизъм. Това е фундаментално неразбиране на марксисткия миро-
глед. По същия начин разпознаването на популярната култура като 
основен орган, чрез който културният марксизъм се разпростра-
нява, нещо,  което Франкфуртската школа  изрично е отрекла, е 
най-пресолената ирония. И е колосална глупост.

Но  както специалистът по Франкфуртската школа Мартин Джей 
отбелязва: „Ние очевидно пробихме огледалото и навлязохме в 
една паралелна вселена, в която нормалните правила за доказване и 
правдоподобност не важат“. И това е перверзната красота на всяка 
теория на конспирацията: колкото повече хората я осъждат като 
ненормална, толкова повече се укрепва убеждението на  последо-
ватели ѝ, че е правилна („Прави сме, защото никой друг не вярва в 

https://web.archive.org/web/20111124045123/http:/cms.skidmore.edu/salmagundi/backissues/168-169/martin-jay-frankfurt-school-as-scapegoat.cfm
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теорията, но в същото време всички останали са овце с промити 
мозъци, ерго, ние сме прави”) до момента, в който спират със съжа-
ленията: „Ако само можехте да видите знаците: те са навсякъде!“

И така, конспирацията за културния марксизъм - това многолико 
дясно плашило, отговорно за специалността Куиър науки (Queer 
studies), глобализацията, некачественото съвременно изкуство, 
жените, които искат живот отвъд майчинството, специалността 
Афро-американски науки, 60-те години на миналия век, постструк-
турализма (общо взето, всичко, което не е „бяло“ и християнско), 
се е превърнал в сродно до евтин презерватив: изтегнат до без-
полезност.

Превод от английски: Калина Дренска и Ивайло Динев
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Заглавно изображение: 
Филип Левин, Снимка: Дейвид Шенкбоун
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Какво е работа?
Стояхме под дъжда на дълга опашка,
чакайки на Форд Хайленд Парк. За работа.
Ти знаеш какво е работа – ако си
на години да четеш това, ти знаеш какво
е работа, въпреки че може и да не вършиш нищо.
Но забрави за себе си! Става въпрос за чакането,
за пристъпването от крак на крак.
За усещането, че лекият дъжд пада като мъгла
в косата ти и ти замазва погледа
дотам, да си помислиш, че виждаш собствения си брат
пред теб – може би на десетина места.
Разтъркваш очилата с пръсти
и разбира се, това е нечий друг брат,
по-тесен в раменете от твоя,
но свит по същия тъжен начин и със същото подхилкване,
което не скрива инатливостта,
тъжния отказ да се предадеш
пред дъжда, пред часовете загубени в чакане,
пред знанието, че някъде напред
те чака човек, който ще рече „Не,
днес не наемаме“ – без да изтъква
причина. Обичаш брат си
и ето че внезапно едва издържаш
пред напора на обичта към твоя брат,
който не е до теб или зад теб или
пред теб, защото е у дома, опитвайки
да си отспи след жалка нощна смяна
в Кадилак, така че да може да се вдигне
преди вечеря и да учи своя немски.
Работи по осем часа на нощ, за да пее
Вагнер, операта, която мразиш повече от всичко,
най-ужасната музика, създавана някога.
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Колко време мина, откакто си му казвал,
че го обичаш, прегръщал си широките му рамене,
отварял си широко очи и си му казвал тези думи,
и може би си го целувал по бузата? Ти никога
не си правил нещо така просто, така очевидно,
не защото си твърде млад или тъп,
не защото си ревнив или посредствен,
или неспособен да плачеш
в присъствието на друг мъж – не,
но просто защото не знаеш какво е работа.
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Простата истина
Купих си за долар и половина малки червени картофи,
занесох ги у дома, сварих ги с кожицата
и ги изядох за вечеря с бучка масло и сол.
После тръгнах през сухото поле
покрай града. В средата на юни светлината
лежеше ниско в тъмните бразди в краката ми,
а в короните на планинските дъбове птиците
се събираха за нощта, сойките и присмехулките
пискаха нагоре и надолу, чинките все още
се стрелкаха в прашната светлина. Жената, която ми продаде
картофите, беше от Полша; тя беше някой
от детството ми с розов пуловер с пайети и слънчеви очила,
хвалеща съвършенството на всичките си плодове
и зеленчуци
на крайпътната сергия и подканяща ме да опитам
дори бледата, сурова сладка царевица, докарана чак
от Ню Джърси, както се кълнеше; „Яж, яж“, казваше,
„Дори и да не искаш, аз ще си мисля, че си го направил“.
Някои неща
ги знаеш цял живот. Те са толкова прости и верни,
че трябва да се казват без грация, стъпка и рима,
трябва да се поставят на масата до солницата,
до чашата с вода, до отсъствието на светлина,
събиращо се в сенките на рамките за снимки, те трябва да са
голи и сами, да означават само себе си.
Приятелят ми Хенри и аз стигнахме до този извод
заедно в 1965 г.,
преди аз да си отида, преди той да започне да се убива,
преди и двамата да предадем нашата обич. Можеш ли
да вкусиш
това, което казвам? То е лукчета, картофи, щипка
проста сол, богатството на разтопеното масло,
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това е очевидно,
то засяда надълбоко в гърлото подобно истина,
която никога не си изрекъл, защото времето било
е винаги неподходящо,
стои си там за цял живот, неизговорено,
направено от онзи прах, земя наречен, от метала, сол наречен,
във форма, за която думи няма, но с която преживяваш.
 

Превод от английски: Ивайло Радославов
Стиховете са публикувани в бр. 20/2017  

на Литературен вестник





Петър Пиперков
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К ак стигнахме дотук? Как позволихме на една доктрина, в 
която има по-скоро религиозност, а не научност, да доми-
нира живота ни и цялото ни общество?

В предходния брой разгледахме концепцията за „рационалния 
икономически агент“ и проследихме историята ѝ до началото на 
60-те години на XX век. Но идеята, че избираме ориз пред карто-
фи, защото с първите ще се нахраним повече и ще извлечем мак-
симална полезност при един и същ паричен разход, има по-дълга и 
любопитна история...

Годината е 1890-а и Алфред Маршал публикува книгата си Principles 
of Economics.* Дотогава доминира т.нар. политическа икономия, 
която се интересува от неудобни въпроси като това как се гене-
рира стойност в условията на капитализъм, кой генерира тази 
[добавена] стойност и как тя бива разпределяна между участни-
ците в производствния процес**. Маршал заменя политическата 
икономия с икономикс навсякъде в текста на английското издание, 
отстоявайки по-широкото значение на второто наименование за 
разкриване предмета и обхвата на общата икономическа теория. 
Той е считал, че икономиксът се занимава с изучаването на това 
как хората съществуват, развиват се и за какво те мислят в своя 
всекидневен живот. Но предметът на изследване на тази наука 
според него се явяват главно тези подбудителни мотиви, които 
най-силно и най-устойчиво въздействат на поведението на човека 
в стопанския живот.

Тази промяна (или подмяна?) е предизвикана и от т.нар. Маржина-
листка революция, случила се през последните няколко десетилетия 
на XIX век. Теорията е представена за пръв път от Уилям Джевънс в 
негови статии между 1863 и 1971 г. Карл Менгер я представя през 1871 
г., а Леон Валрас я включва в Éléments d‘économie politique pure през 
1874 г. Тук за пръв път се появява субективистката перспектива в 
икономиката, според която явленията се изследват от гледната 

*5 г. след Том 2 на Капиталът…

**предприемачи и наемници, собственици на средствата за производство и собственици един-

ствено на труда си, капиталисти и работници.

http://dversia.net/2192/economics-for-sane-people-part-one/
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точка на поведението на отделния стопански субект. В основата 
на това поведение стои хедонизмът, разбиран като максимизиране 
на собственото удоволствие.

Така понятието стойност при класиците се превръща в цен-
ност при маржиналистите. Маржинализмът измества фокуса от 
производството към потреблението. Въпросите за създаването 
на стойност, за цената, за разпределението на добавената стой-
ност остават на заден план. Стойността на дадена стока или 
услуга вече няма отношение към производствените разходи, тя 
е свързана със субективното възприятие полезност – това каква 
полза ще извлече потребителят от консумацията на дадена стока 
или услуга определя нейната цена. Ако потърсим паралел, то бихме 
казали, че потребителната стойност е в основата на разменната, 
но по един интересен начин, отварящ вратите към генериране на 
фалшиви потребности и още канали за компенсиране на намалява-
щата възвръщаемост на капитала.

Така един крайно субективен и неизмерим фактор успява да скрие 
всички подстъпи към сърцето на капитализма, производствения 
процес и производствените отношения.*

Неизмерим фактор ли? О, това изобщо не е вярно – естествено, 
че полезността може да се измери! Тя дори си има собствена мерна 
единица, световноизвестна при това – ютил! Как си представяте 
една доктрина, която представя себе си за точна наука, да оста-
ви нещата така и да не може да измери нещо толкова тривиално 
и лесно измеримо като полезността? Та нали в противен случай 
не бихме могли да изведем функциите и кривите на търсенето и 
предлагането, не бихме могли да обосновем графичния тотем на 
пазарното равновесие (който между другото е въведен за пръв път 
именно от А. Маршал, вж. Фиг. 1)!

* Въпреки че сме приучени да свързваме и приравняваме капитализма с пазара, това е удобна 

заблуда. Някаква форма на пазар и пазарни отношения е имало от зараждането на цивилизация-

та и хищните градове-държави, но никога до възхода на капитализма пазарът не е доминирал 

обществените отношения. В крайна сметка това, което дефинира и разграничава капитализма 

от предходните икономически строеве, е наличието на частна собственост върху средствата 

за производство и произхождащите от това производствeни отношения между капиталисти и 

работници, а не пазарът.
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Потребителските предпо-
читания и полезността от 
консумацията на дадено бла-
го, от една страна, и цената 
на благото в комбинация с 
финансовите ограничения 
на потребителя, от друга, 
ни водят към един от фун-
даментите на икономикса –  
търсенето. Когато ста- 
ва въпрос за индивидуално 
търсене (т.е. търсенето на 
една стока от един потре-
бител), нещата изглеждат 
логични и лесни. Кривата 

има отрицателен наклон, по-високата цена води до по-малко търсено 
количество и обратно, защото колкото по-скъпо е нещо, толкова 
по-малко количество от него може да си позволи потребителят. 
Разбира се, отново има известно „ако“ – цените на всички остана-
ли стоки не се променят, индивидуалните доходи също, потреби-
телските предпочитания, както и вече любимите ни рационални 
очаквания за бъдещото състояние на пазара (онези „информирани 
предсказания за бъдещето“, които разгледахме в миналия брой...), 
са константни. Когато обаче трябва да агрегираме всички тези 
индивидуални криви в обща пазарна крива на търсенето, нещата 
се усложняват…

Икономичeската „наука“ твърди, че пазарната крива на търсене 
също има отрицателен наклон, че тя е резултат от просто суми-
ране на индивидуалните криви. Но как се случва това, когато има 
толкова много различни хора, различни предпочитания, различни 
възприятия? Може би „най-брилянтното“ доказателство е дело на 
неокласическия гуру Пол Самуелсън, автор на преиздавания 19 пъти 
от 1948 г. до днес учебник Economics, който има статут, сравним 
с този на Библията в икономическите среди. В него той си задава 
логичния въпрос „Дали пазарната крива на търсене има същия вид и 

Фиг. 1: Тотемът на икономикса - графиката на  
търсенето и предлагането и пазарното равновесие



179

характеристики като индивидуалната?“. Отговорът му е „Разбира 
се!“ и всичко приключва тук. Брилянтно доказателство, подкрепено 
с безапелационни факти.

В средата на 70-те години на XX век обаче трима изследовате-
ли, независимо един от друг, доказват, че това просто не е вяр-
но. Доказателството е кръстено на тяхно име и не се преподава 
никъде, дори не се и споменава в курсовете по икономикс – Теорема 
Зоненщайн-Мантел-Дебрю. Според нея пазарната крива на търсене 
може да има отрицателен наклон, също както и индивидуалната, 
само ако са изпълнени следните две условия:

1. всички т.нар. криви на Енгел (вж. Фиг. 2, случай d) са прави линии, 
т.е. промяната в дохода по никакъв начин не променя структурата 
на потреблението; *

2. всички криви на Енгел са успоредни една на друга. [1]

* Кривата на Енгел изразява зависимости, свързани с изменението на структурата на потреб-

лението при растежа на дохода. Тя се определя от закона на Енгел – когато доходът расте, 

относителният дял на разходите за храна и подобни намалява, но се увеличават разходите за 

културни потребности, т.е. изменя се структурата на потреблението на малоценните, нор-

малните и луксозните стоки, както и относителните дялове на тези стоки. По отношение на 

т.нар. „нормални стоки“ кривата на Енгел изразява правопропорционалната зависимост между 

изменението на дохода и изменението на търсеното количество от една стока при постоянно 

равнище на нейната цена - потреблението нараства точно толкова, колкото нараства доходът.

Фиг. 2: Криви на Енгел за 
стоки от първа необхо-
димост (храна, тоалет-
на хартия, медикаменти, 
ел. енергия), малоценни 
стоки (картофи), лук-
созни стоки (лимузина) и 
нормални стоки (пример 
от действителността 
не съществува)
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Първото условие означава всички стоки в стопанството да са 
единствено „нормални“ и да няма никакви стоки от първа необхо-
димост, малоценни и луксозни стоки. Т.е. ако при доход 1000 лв. на 
месец сте изхарчвали например 10 лв. за тоалетна хартия, 30 лв за 
пица и 0 лв. за луксозен автомобил, то при 100 000 лв. на месец ще 
изразходвате съответно 1000 лв. за тоалетна хартия, 3000 лв за 
пица и 0 лв за лимузина. Това обаче е невъзможно, защото моделът 
на потребление се променя при промяна на дохода. Следователно 
първото условие е изпълнимо единствено ако в икономиката има 
една стока. Второто условие, от друга страна, е изпълнимо само 
ако тези криви са всъщност една и съща крива, т.е. в икономика-
та има само един потребител, тъй като кривите на Енгел винаги 
започват от началото на координатната система и е невъзможно 
те едновременно да имат обща начална точка и да са успоредни 
помежду си (Вж.Фиг. 3).

Теоремата на Зоненщайн- 
Мантел-Дебрю доказва, че 
самата логика на закона за 
търсенето няма смисъл за 
пазарната крива на търсене, 
а само за индивидуалната 
такава. За да може (пазар-
ната) крива на търсене да 
има отрицателен наклон, в 
стопанството трябва да 
има един потребител и една 
стока, т.е. тя трябва да 
е индивидуална. Пазарна-
та крива на търсене, от 
своя страна, може да има 
всякаква форма, описана от 
полиномиално уравнение 
(Вж. Фиг. 4).

Фиг. 3: Криви на Енгел за нормални стоки 
при три различни потребителя  

(пример от действителността не 
съществува
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Оказва се, че един от тотемите на икономикса може да има вся-
каква форма, но не и тази, която неговите шамани твърдят, че 
има. Проблемът се корени в логиката на простото агрегиране и 
редукционизма, които са оспорени и отхвърлени на фундаментално 
логическо и философско ниво в науката по принцип и са признати 
за неадекватни при моделиране на комплексни адаптивни системи, 
каквато безспорно е икономическата. Логиката на простото агре-
гиране, използвно в доминиращата икономическа наука, се основава 
на принципа на редукционизма.

Редукционизмът е подход за разбиране на природата на комплекс-
ни феномени чрез редуцирането им до отношенията на техните 
части или на по-прости и по-фундаментални феномени. Той пред-
ставлява философска позиция, според която комплексната система 
не е нищо повече от сума от съставните си части и описването ѝ 
може да се редуцира до описание на индивидуалните конституен-
ти. Тази идея е и методологически принцип, съгласно който слож-
ните явления могат да бъдат изцяло обяснени с помощта на зако-
ни, свойствени за явления, които са по-прости. Редукционизмът 
абсолютизира логическата редукция или свеждането на сложния 

Фиг. 4: Истинската крива на търсене
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до прост и висшия до низш процес или принцип, като се игнорира 
спецификата на по-високото ниво на организация, известно днес 
като комплексни адаптивни системи или възникване („emergence“). 
Нобеловият лауреат по физика Ф. Андерсън доказва, че дори ако 
редукционисткият подход за определена система е верен, идеята, 
че най-добрият начин за разбиране на система е конструирането 
ѝ от съставните ѝ части е логически невалидна. [2] Оказва се, че 
по-големите системи имат характеристики и поведение, които 
са уникални за мащаба им. Самият мащаб води до ново поведение, 
което не може да бъде изведено чрез дедукция от индивидуалните 
компоненти на системата. Психологията не е приложна биология, 
нито биологията – приложна химия. По отношение на икономиката 
като цялостна система на съвкупно ниво описаната идея означава, 
че тя не може да бъде сведена до приложна микроикономика, а още 
по-малко до елементарна екстраполация и анализ на индивидуал-
но поведение. Парадоксално днес тя обяснява сложни и комплексни 
феномени чрез поведението на индивидуални икономически аген-
ти. Поради тази причина огромната част от икономическите ни 
възгледи са неспособни да ни дадат адекватна представа за макро-
икономическите феномени (в най-голяма степен кризите) и следо-
вателно са неспособни да ги обяснят.

И докато кривата на търсенето може да има почти всякаква 
форма (без тази, която икономистите твърдят), другата част от 
тотема на пазарното равновесие, кривата на предлагане, страда 
от още по-голям проблем. Тя просто не съществува.

Икономистите се опитват да изведат кривата на предлагане 
на база на теорията си за това как максимизиращите печалбата си 
фирми решават колко да произведат. Основна част от теорията 
е идеята, че фирмите трябва да увеличават производството си 
докато цената, която получават, не се изравни с т.нар. „пределни/
маржинални разходи“ (т.е. допълнителите разходи за производство 
на допълнителна единица продукция). Ако това условие не е изпъл-
нено, кривата на предлагането не може да бъде изведена. *

* До колко това наистина е условието е отделна тема, с която ще се занимаем в следващия брой.
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Ето защо икономистите са толкова негативни към всички видове 
пазарни структури, с изключение на съвършената конкуренция. При 
монополистична конкуренция, олигопол и монопол цената, която 
производителите определят, е по-висока от пределните разходи. 
При тези структури кривата на предлагане не съществува, както 
самите те признават. Ако съвършената конкуренция не същест-
вува – а дори самите икономисти признават с неохота, че тя е 
само теоретична абстракция и конструкция, към която трябва 
да се стремим, – значи няма крива на предлагането и целият ико-
номически анализ отива в коша за боклук. Икономистите обичат 
съвършената конкуренция, защото тя осигурява самото същест-
вуване на анализа им, а не само защото доказва съвършеността и 
ефективността на саморегулиращия се пазарен механизъм.

Но в тяхната приказка за съвършената конкуренция се крие едно 
от най-антинаучните им „достижения“. Нека за момент игнорираме 
научния факт, че пазарната крива на търсене на една стока може 
да има всякакъв наклон от полиномичен вид. Според доминираща-
та теория индивидуалната крива на търсене на продукцията на 
отделната фирма-съвършен конкурент има вида на хоризонтална 
права линия, защото никоя фирма не може да влияе на пазарната цена 
(много малки фирми при съвършена информираност, прозрачност 
и достъп до пазара*), тя е „price taker“.* Нашата фирма съвършен 
конкурент е пренебрежимо малка и наклонът на кривата на тър-
сене на нейната продукция е толкова пренебрежимо малък, че все 
едно можем да го приемем за нула. Но какво би се случило, ако при-
ложим любимата на икономистите логика на просто агрегиране, за 
да изведем обратно пазарната крива на търсене? Когато съберем 
безкрайно много хоризонтални прави линии, ще получим... отно-

* Тук отново имаме парадокс. Ако все пак приемем, единствено заради желанието ни да разгледа-

ме устойчивостта на един потенциален саморегулиращ се свободно конкурентен икономически 

модел, че се намираме в условия на съвършена конкуренция, то тогава, поради мотива за констан-

тен растеж, всички фирми ще се стремят към увеличаване на печалбата и пазарния дял. Някои ще 

успеят, други не. Тези, които успеят, ще имат предимство, въпреки новите конкуренти. Така 

съвсем естествено съвършената конкуренция води към несъвършена такава и/или към олигопол. 

А самите икономисти заявяват, че това са неефективни пазарни структури… И че е необходима 

държавна намеса за създаване на нещо, което всъщност първоначално е било елементаризирана 

логическа абстракция, която никога не е съществувала.
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во хоризонална права линия. Но нали стартовата ни позиция беше 
именно пазарна крива на търсене с отрицателен наклон (въпреки 
че дори това не е вярно)!?

Проблемът е, че много малките числа не са нула, дори и тези, 
които са „пренебрежимо малки“. Дж. Стиглер доказва, че индивиду-
алната крива на търсене на продукцията на фирма съвършен конку-
рент не е хоризонтална линия, а има същия наклон като пазарната 
крива. [3] Декомпозирането на пазарната крива на търсене води 
до множество наклонени малки криви, а не до множество хоризон-
тални такива, защото, ако второто е вярно, то сумирането им 
води до хоризонтална пазарна крива на търсенето, което е невяр-
но. Тези малки наклонени индивидуални криви в теоретичен план 
обаче означават липса на крива на предлагането, а също и намаля-
ващ пределен приход. По тази причина, сходно с монополистичната 
конкуренция, олигопола и монопола, при които анализът се оказва 
идентичен, съвършената такава не осигурява ефективност, в нея 
има загуба на благосъстояние за обществото. Дори при игнориране 
на факта, че съвършената конкуренция е теоретична конструк-
ция, която много рядко има общо с действителната структура на 
макроикономическата система, теоретичното ѝ съществуване не 
гарантира равновесие и ефективност, нито липса на икономически 
кризи и на необходимост от държавна намеса.

Така, когато коригираме вида на индивидуалната крива на тър-
сене, съвършената конкуренция придобива графичния вид на моно-
полистичната и на монопола (крива с отрицателен наклон). Анали-
зът на привържениците на доминиращата в момента икономическа 
традиция става невъзможен. Изводите им са научно опровергани. 
Три от фундаментите на икономическата „наука“ (рационалното 
поведение и кривите на търсене и предлагане) се оказват абсолют-
но неиздържани.

А сега си представете следното. Нека приложим логиката на 
икономистите по отношение на планетата ни. Вие и ваш приятел 
седите на два стола, съвсем близо един до друг. Заоблеността, кри-
вината на Земята под вас е толкова малка и нищожна, че все едно 
можем да я приемем за нула. Същото важи и за квадратния метър 
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земя под вашия приятел. Ъгълът между тези два квадратни метра 
е толкова малък, че може да приемем и него за нула. Следователно 
тези два квадратни метра Земя под вас са плоски. Но какво би се 
получило ако екстраполираме тази логика за цялата планета? Оказ-
ва се, че Земята е плоска!

 
Въпросът, който неминуемо изниква, е как стигнахме дотук? Как 
и защо позволихме на хора, според чиято логика Земята е на прак-
тика плоска, да доминират дневния ред на обществото, на света, 
на цялата тази никак не плоска планета? Икономическата наука се 
намира в своето Средновековие. Да позволяваме на нейните адеп-
ти да насочват обществото ни от позицията на някаква „експерт-
ност“ е като да позволим на религиозните водачи да определят кой 
трябва да живее и кой да бъде изгорен на клада.
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