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Съдържание

1. Уводни думи

„Д

ойде и нашето време да похлопаме на вратата на
Европа”, написа отдавна Георги Раковски и от от 1
януари 2007 г. официално въпросната врата се отвори. На 1 януари тази година България дори пое Председателството
на Съвета на ЕС и си постави за приоритет бъдещето на Съюза да
бъде съпроводено от стабилност и сигурност, липсата на които
се предполага, че стои в основата на текущите общоевропейски
страхове. В началото на своето тъкмо навършено единайсетгодишно членство в ЕС България наглед остава с ясен и светъл
европейски хоризонт. Най-много от време на време да мине някой
тъмен националистически облак, който да каже нещо за еврогейовете и отнемането на националния суверенитет. До момента
обаче, включително съдейки по ултранационалистическите партии
в правителството, това не изглежда да има някакво значение.
На фона на тази обичайна безалтернативност в настоящия брой
на dВЕРСИЯ ще се опитаме да погледнем на ЕС критично и от една
лява перспектива. Ще поразсъждаваме върху мястото на страната
ни в Европа отвъд фанфарите и крайно консервативните страхове,
като същевременно мислим и за възможностите пред самия Съюз
в глобална перспектива.
Но преди да дадем нашия отговор на въпроса „Какво е бъдещето
на Европа?“, е добре да отидем по-назад и да проследим какви противоречия съществуват вътре в Съюза, за да разберем нуждата
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от поставянето на въпроса изобщо. Отчасти това е необходимо и
поради засилващите се крайнодесни политически движения, на които уж Европа трябваше да противодейства със самото си създаване. Едва когато откроим противоречията, които се бият вътре
в Съюза, ще можем да проектираме възможни пътища за развитие.
„Европа няма да бъде създадена изведнъж, според един план“, е сред
основните послания на Декларацията на Робер Шуман от 1950 г. С
нея тогавашният външен министър на Франция поставя началото
на това, което сега наричаме Европейски съюз. Напротив, „Европа ще бъде създадена с конкретни постижения, които създават де
факто солидарност“. Но днес имаме основания да се запитаме: къде
е солидарността?
Според този основополагащ документ солидарността е в индустриалното производство, изразяващо се в общия добив на въглища
и стомана, което ще направи бъдеща война не само немислима, но и
практически невъзможна. Това отразява функционалистката идея
за създаване на политически съюз чрез икономиката, която трябва
да обхване всички сфери на обществения живот и да създаде държава. За тази цел производството на оръжия ще бъде заменено с
производството на други стоки, за да може „Европа […] да се стреми към изпълнението на една от основните си задачи: развитието
на африканския континент.“ Днес удобно се изпуска от наратива
за Свободна Европа като стожер на демокрацията и защитник на
човешките права, че развитието е само за европейската икономика
и че то минава през жестока експлоатация на цял континент. Експлоатацията продължава и сега.
Въпреки функционалисткия си дизайн, идеята за Съюза дава възможност и да се въобразят други пътища за развитие. Такава възможност е залегнала в член 2 на Договора на ЕС, където са изброени
ценности като защита на човешкото достойнство, човешките
права, свободата, демокрацията, равенството, солидарността.
Макар и с тези ценности под ръка, уж равнопоставените четири
свободи – на капитала, стоките, услугите и хората – не се прилагат еднакво. Исторически фактическата неравнопоставеност на
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четирите свободи може да се види до голяма степен в практиката
на Съда на ЕС – институцията с най-малко демократичен контрол.
В рамките на различни периоди Съдът създава йерархия на свободите и често поставя интересите на капитала над интересите
на хората. Такива са например делата Лавал и Вайкинг, [1] които
сериозно орязват правото на стачка и на колективно договаряне
и засилват усещането за социален дъмпинг. Това неминуемо противоречи на преамбюла на Договора на ЕС, където ясно е казано, че
една от целите е социалният прогрес на народите в съюз, в който
решенията се взимат възможно най-открито и най-близо до гражданите. Неслучайно движението на хората е една от последните
развити свободи – началото ѝ е сложено през 60-те години именно
за да бъде отново в услуга на капитала. Тогава бедни италианци и
португалци тръгват на гурбет в икономически проспериращатапо
това време Франция.
Бедните емигранти са желани само ако са в полза на капитала,
без значение дали става дума за хора от самия съюз или извън него.
Можем да си припомним как през 2013 г. Италия проведе операция
Маре Нострум, чрез която успя да спаси над 150 000 мигранти, прекосяващи Средиземно море. Заради липса на средства и очевидно
нежелание на европейските институции обаче операцията да продължи, тя бе прекратена и случаите на корабокрушения зачестиха,
като само през април 2015 г. загинаха повече от 1000 души. Можем
да споменем и Германия, икономическият двигател на Съюза, която
години наред не признаваше третото поколение турски мигранти,
родени и израснали в страната, за свои граждани. Можем ли тогава
да твърдим, че Европа е истински защитник на солидарността?
Липсата на тази солидарност, считана иначе за изконна европейска ценност, отсъстваше дълбоко и по време на гръцката криза,
когато цял един народ беше обвинен за натрупан от политическия
елит дълг, който същевременно беше и бюджетният излишък на
друга държава. Целостта на икономическия съюз взе превес над
политическия, като изцяло технократични институции – Европейската комисия, Европейската централна банка и Международния
валутен фонд – решаваха съдбата на всички европейци.
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Връщайки се към България, виждаме най-бедната страна в ЕС, за
която мечтата за някакво доближаване на стандарта на живот
до този на западноевропейците все повече изнемогва, задушена
от отчаяние и липса на същностни промени. В някои направления
страната ни дори даде на заден ход след кратковременния напън
преди 2007 г. да изглеждаме достатъчно демократични, за да влезем в Съюза. Зачестилите отново разстрели по улиците [2] и все
по-унизителната липса на медийна свобода [3] са само най-видимите примери за това как самото членство в ЕС не е панацея и дори
може да послужи за бетониране на безалтернативното статукво
в страната. Веднъж приели България в съюза, представителите
на водещите европейски институции изискват от нея предимно
фискална стабилност и охрана на границите и не само услужливо си
затварят очите за шестващите икономически и социални несправедливости в страната, но дори ги насърчават с реплики за премиера,
„който би могъл да сплаши не един тракийски войн“, както се изрази
Доналд Туск. Най-простият и често единствен изход от проблемите на България, който Съюзът предлага, е строго индивидуален
и все по-банален – емиграция. „Миграцията е новата революция“,
казва в последната си книга политологът Иван Кръстев, който
интервюирахме и за настоящия ни брой. „Ако искаш да промениш
живота, няма нужда да сменяш правителството – много по-умно
е да смениш страната, където живееш,“ допълва той.
Но къде остават тук общността и солидарността? Смятаме, че
ако ЕС има бъдеще наистина като съюз, а не просто като икономически клуб на богатите, той трябва не просто да изпълни с реално
съдържание собствените си програмни обещания, като тези, посочени по-горе, но и да опита да погледне на себе си по радикално нов
начин. Това може да стане само с честно, дори болезнено осъзнаване
както на сегашните несправедливости и неравенства в рамките
на Съюза, така и на дълбоко проблематичната в исторически план
идея за „цивилизованата“ „носителка на прогреса“ Европа.
Затова и нашият скромен принос към този дебат започва с текст
на Франц Фанон, радикалният философ от Мартиника, позволил си
през 50-те и 60-те години на миналия век да критикува колониализ
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ма, Франция, Европа и Запада въобще от позициите на „презрените“ и набедени за вечно изоставащи народи. Тук публикуваме откъс
от книгата на Фанон Парии презрени от 1961 г., който излиза за
пръв път на български, но звучи плашещо актуално както що се
касае до самозабравилия се европейски елит, така и до постоянно
„автоколонизираща“ се страна като България. Нима тук можем да
„правим открития и да изобретяваме“ независимо от европейския
опит, както съветва Фанон?
Смятаме, че провокативни и дори болезнени критики като тази
на Фанон са нужни, за да се излезе от обичайно триумфалистката риторика за Европа и за да може да се погледне критично и на
собственото ни българско участие в Съюза. Такъв опит прави
Станислав Додов със своя текст Стабилност и разклащания:
10 години България в Европейския съюз. Додов търси пропукванията в така досадно повтаряната ни от управляващите мантра
за „стабилността“, но и в приетата за даденост масова подкрепа
на българите към ЕС. Доколко тя е повече от някаква формалност,
замаскираща дълбоко разочарование от вътрешната политика? Как
се поддържа въпросната „стабилност“, включително с „правилно“
насочени европейски пари и с европейско потупване по рамото?
Статията изнамира редица несъответствия между светлите
европейски хоризонти и задълбочаващата се печал на реалните
икономически и демографски показатели на страната.
Възприятията за Европа в България и за мястото ни в тази Европа са тема на третата статия в настоящия ни брой Липсващата
стая. Посткомунистическа разходка из Музея на София с
автор Неда Генова. Тя ползва експозицията в някогашните Централни бани, за да илюстрира едно все по-доминиращо възприятие
за българската история, в която османското и комунистическото
минало са някакво отклонение от иначе възходящата европейска
перспектива пред страната. Това отклонение не само носи срам, но
и реално бива изличено от официалните репрезентации, като тази
в Музея на София. Автоколонизацията, за която говори и Фанон, е
илюстрирана с български пример, за да отведе към безпътицата
на политическото ни въображение в сегашната ситуация.
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Въображението и самовъзприятието са тема и на поредното ни
фотоесе – Новите градски метроцентрове. Метрото в София
често е ползвано от властта като основен пример за модернизация и европеизация на страната. То наистина е една от мащабните
инвестиции в българската градска среда, подкрепени от Европейската комисия и нейните финансови инструменти за субсидиране.
Отвъд това обаче фотографката Боянка Рошлева и урбанистът
Павел Янчев се питат кого включва и кого изключва така проектираното метро, посочвайки, че то привилегирова много повече
бизнеса, отколкото обикновения гражданин, без да се стреми да
изгражда истински обществени пространства. Наместо такива
виждаме едни нови градски центрове, които не са лишени от проб
леми.
Още по-проблемно лице на двуликата модернизация посочва
Петър Добрев в статията си Тиквата и феодализмът – из
болестите по българското земеделие. Обичайно далеч от големите прожектори, за селското ни стопанство се заговори наскоро
покрай любопитния факт, че България за една година се превърна в
топ производител на тикви в рамките на ЕС. Статията обяснява
връзката между този бум, европейската селскостопанска политика
и опустяването на селата. Българският земеделски модел е такъв,
че печалбите отиват в малцина, а бизнесът ползва малко, почти
феодализирана работна ръка, замърсява почвата и работи предимно
за износ, поради което обикновеният потребител е принуден да се
изхранва със скъпа и често некачествена вносна стока.
От българското място в ЕС броят ни се насочва към общоевропейските теми с интервюто, което Жана Цонева проведе с
известния политолог Иван Кръстев. Смятан за едно от водещите
лица на доскорошния либерален консенсус в България и в европейското публично пространство, той не скрива критиките си към ЕС
и дори представя възможен сценарий към неговия разпад.
От Кръстев и перспективата на либерална Европа минаваме към
набиращата сила консервативна реакция. Антон Колев дебютира
на страниците на нашето списание, за да говори за излезлия в края на
миналата година консервативен манифест Европа, в която можем
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да вярваме, подписан от редица европейски интелектуалци. Колев
изследва философските предпоставки на манифеста, за да посочи,
че „автентичната“ европейска култура, по която носталгизират
авторите, е далеч по-сложно понятие. „Другостта“ е присъствала винаги по много повече начини, отколкото консерваторите са
склонни да признаят, а дори периодите на интелектуален застой
(за какъвто те смятат и съвремието), са носили в себе си плодовете на голяма промяна, каквато е потенциално възможна и сега.
За консервативната вълна в ЕС говори и друг автор с първа статия за dВЕРСИЯ – Кристиян Ковачев. Той обобщава различните
насоки, които европейската политика взе по време на бежанската
криза, довели до редица сътресения в рамките на самия Съюз и до
смъртта на стотици мигранти по границите на Крепостта Европа. Ковачев ползва и редица исторически примери, за да покаже, че
миграцията далеч не е феномен на съвремието, но пък реакцията
ни към нея е симптоматична за сегашните ветрове в европейската политика.
За тази все по-консервативна конюнктура в рамките на ЕС разсъждава и Урбан Шпитал, специалист по международни отношения
и наш гост-автор от Словения. Шпитал дава интересна балканска перспектива пред възможната външна политика на една малка страна в рамките на Съюза – да се опита да се присъедини към
ядрото, с неговия все още сравнително запазен либерален модел;
да се наклони към Вишеградската група на все по-консервативните
централноевропейски страни като Полша и Унгария; или да остане
в предполагаемото балканско безвремие. Всеки един от тези избори
има своите вътрешни противоречия и неясноти и нито един не е
особено привлекатален, което казва нещо повече за сформирането
на регионални съюзи в логиката на Европа изобщо.
Консервативният завой, разбира се, не е единственият възможен. Божин Трайков критикува остро редица недемократични
практики на Европа в статията си Гражданството и ЕС: Противоречие на форма и съдържание, но посочва и възможна
алтернатива в засилването на левите политики и отказа от неолиберализма. В това Трайков вижда единствената възможност
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Съюзът да не изземе напълно народния суверенитет чрез новото
транснационално гражданство, което макар щедрите си обещания,
на практика обслужва предимно бизнеса и големите държави. Това
е и възможност Европа да се върне към демократичните си идеи за
гражданство от Френската революция, с нейните свобода, равенство и братство, които днес са все по-изместени от капитала.
Ако в Европа все пак е останал духът на някогашната класова
борба, то dВЕРСИЯ се опитва да намери и негови представители.
Станислав Додов интервюира Юлия Владимирова и Пламена
Попова, две от българските представителки на европейското ляво
движение DiEM25 (Движение за демокрация в Европа 2025 г.). То бе
започнато като общоевропейска платформа за демократизация на
тежко бюрократизирания и финансиализиран съюз от бившия гърцки
финансов министър Янис Варуфакис. При цялата противоречивост
на колоритния Варуфакис, DiEM25 има интересни идеи, говорейки за
„една истински социална Европа, в която банките търпят по-сериозни регулации, натрупаните богатства се инвестират обратно
в публичния сектор, а демократичното взимане на решения намира място и в макроикономическото управление, и на общностно
ниво“. DiEM25, както посочват Владимирова и Попова, не е партия
и не се знае дали ще има силни лостове, с които да наложи тези си
идеи, но самият факт, че те се въртят в европейското публично
пространство, подкрепени от авторитети като Ноам Чомски и
Славой Жижек, е добър знак.
Последният текст в броя завършва линията на неговите намерения към европейското настояще. Интервюто на Калина Дренска
в превод от нея и Росица Кратункова с представител на платформата Транснационална социална стачка разкрива идеите на
едно международно движение, което без колебания актуализира
проблемите на труда, миграцията и социалното изключване. Текстът според нас прави твърде необходимото напомняне, че дори
след залеза на големите движения на площадите, каквито бяха Окупирай или Будна нощ, политическото действие, изразяващо ценностите на пълноправието и солидарността, остава енергично,
променящо се и влиятелно.

14

С което по естествен начин достигаме и до политическата намеса, отклонението, което се надяваме да осъществим чрез този
брой. Тя съвсем не се изчерпва с тактическото решение да коментираме Европа в контекста на Българското председателство на
Съвета на ЕС. Така бихме рискували да насърчим и изразим някакво
подозрение и да оставим критиката да бъде разбрана само като
заявка „Така повече не може!“ (както гласеше един от известните
плакати на февруарските протести през 2013 г.). Обратно, с този
брой ние правим опит да формулиране кое точно не може повече
да продължава така и показваме перспективи, борби и практики,
които заявяват как би могло да бъде.
В този смисъл и заглавието, което избрахме за това издание, не
е само ежедневния израз „Как така?“ или „С какво право?“, нито е
само провокация. То е игра на думи, с която ни се иска да намекнем
още и че има значение да оглеждаме Европейския съюз в неговата
историчност, за да можем така после, по-смело, да чертаем възможни пътища на бъдещето.
Имаме вече опита от 10 броя списание dВЕРСИЯ и един от приносите, който вярваме, че даваме за политическото въображение и
общи действия, е да показваме не само че алтернативи съществуват, но и че въобразимостта на тези алтернативи е първа стъпка към по-добър живот заедно. Сегашната конюнктура внушава,
че Европа или ще е такава, каквато е, или няма да я има, подобно
на убеждението, че глобалният свят или ще е капиталистически,
или няма да го има, и ни предстои дълъг път, докато осъзнаем, че
това не задължително е така. Институцията „Европа“, Политиката „Европа“ и Идеята „Европа“ – такива, каквито ги познаваме – са
проявление на глобалния капитализъм. Изисква се смелост, за да се
допусне, че бъдещето ще е възможно и по други пътища…
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Франц Фанон*
Заглавно изображение:
Сцена от биографичната драма
„Франц Фанон: Черна кожа, бяла маска“ (1997 г.)
на режисьора Айзък Джулиен.
Франц Фанон (1925 – 1961 г.) е психиатър и философ. Един от най-гласовитите поддръжници на Алжирската революция и ключова интелектуална фигура на световните деколониални борби. „Парии презрени“ – книгата, чието заключение е преведено на български в
следващите страници – е посветена на френското господство в Алжир и на необходимата
съпротива. Тя излиза през 1961 г. – годината, в която Фанон умира след продължителна
борба с левкимията – и бива незабавно забранена и иззета от книжарниците във Франция.

Х

айде, другари, по-добре още сега решително да сменим курса.
Трябва да разкъсаме гъстия мрак, в който бяхме захвърлени,
и да излезем от него. Новият ден вече изгрява и трябва да
встъпим в него с решителност, твърдост и смелост.
Да захвърлим мечтите, да изоставим старите вярвания и илюзорните приятелства. Нека не губим време в безплодни ридания
и гнусни подражания. Да напуснем тази Европа, която не спира да
говори за човека, докато го изтребва навсякъде, където го срещне –
по нейните улици, по всички краища на света.
Вече векове наред Европа възпира развитието на другите хора,
като ги подчинява на своите планове и на своята слава; векове
наред тя задушава почти цялото човечество в името на някакво
си „духовно приключение“. Погледнете как днес тя се лута между
атомната катастрофа и духовния разпад.
И все пак, ако говорим за нейните цели, можем да кажем, че тя
ги е постигнала всичките.
Европа застана начело на света с плам, цинизъм и насилие. И погледнете как нейните паметници хвърлят все повече и все по-дълги
сенки. Всяко нейно движение срива границите на пространството и
на мисълта. Европа е чужда на всяко смирение, на всяка скромност,
на всяка нежност, на всяка грижовност.
Тя се въздържа само спрямо човека, тя става убийствено свидлива
и хищнически пестелива единствено когато трябва да се погрижи
за човека.
Тогава, братя, нима не разбираме, че имаме по-важни задачи,
отколкото да вървим по петите на тази Европа.
Тази Европа не спира да говори за човека, не престава да тръби,
че я е грижа само за човека, но днес ние знаем с какви страдания
човечеството е заплатило за всяка победа на нейния дух.
Хайде, другари, европейската игра приключи веднъж завинаги; трябва да открием нещо ново. Днес сме способни да направим
всичко, стига само да спрем да подражаваме на Европа и да не се
поддаваме на желанието да я догонваме.
Европа набра такава бясна скорост, че днес никакъв кормчия –
дори и най-разумният – не би могъл да спре шеметния ѝ ход към пропастта, от която ние трябва да се отдалечим възможно най-бързо.
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Вярно е, наистина, че са ни нужни модели, схеми, примери. За много от нас най-примамлив изглежда европейският модел. Само че в
тази книга вече видяхме какви разочарования ни носи това подражание. Европейските проекти, техника, стил трябва да спрат да
ни изкушават и да разклащат равновесието ни.
Когато търся човека в европейските стил и техника, намирам
само низ от отрицания на човека, лавина от убийства.
Човешката ситуация, човешките проекти, сътрудничеството
между хората за издигане на човека в неговата тоталност – всичко
това са нови въпроси, чието решаване изисква истински изобретения.
Нека решим да не имитираме Европа и да напрегнем мозък и мускули в нова посока. Нека се опитаме да изобретим тоталния човек,
когото Европа се оказа неспособна да възвиси.
Преди два века една бивша европейска колония се зае да догони
Европа. Тя до такава степен успя в това начинание, че Съединените
американски щати се превърнаха в чудовищно образувание, в което пороците, болестите и нечовечността на Европа достигнаха
отвратителни измерения.
Другари, нима не можем да сторим нищо друго, освен да създадем
една трета Европа? Западът искаше да бъде приключение на Духа.
Тъкмо в името на Духа, т.е. на европейския дух, Европа извършваше
своите престъпления и с него легитимираше робството, в което
държеше четири пети от човечеството.
Да, европейският дух лежи върху особени основи. Цялата европейска мисъл се развивала във все по-голяма пустош и на все по-непристъпни места. Докато постепенно не отвикнала да среща човека.
Един постоянен диалог със себе си и един все по-извратен нарцисизъм довели до почти завършено умопомрачение, в което умственият труд се превънал в страдание, а реалността престанала да
бъде тази на живия, трудещ се и създаващ себе си човек и се превърнала в реалност на думите и на техните съчетания – на напрежения между значенията на думите. Намерили се обаче европейци,
които насърчили европейските работници да разбият въпросния
нарцисизъм и да скъсат с нереалното.
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Европейските работници,
като цяло, не откликнали на
тези призиви. Те повярвали,
че също са част от величественото приключение
на европейския Дух.
Различните моменти от
развитието на европейската мисъл съдържат всички
необходими елементи за
разрешаването на големите
проблеми на човечеството. В своите действия обаче европейските хора не
отговорили на отредената
им мисия, която се състоУлична творба с лика на Фанон.
Източник: photographyofmontreal@flickr.com
яла в това насилствено да
изтръгнат тези елементи,
да променят тяхната природа и съчетанията между тях и найсетне да отведат проблема за човека до неподозирани висоти.
Днес Европа е зациклила. Другари, трябва да бягаме от това
неподвижно движение, в което диалектиката малко по малко се
превръща в логика на равновесието. Да се върнем към въпроса за
човека. Да се върнем към въпроса за реалността на ума, за умствената маса на цялото човечество, като умножим нейните връзки,
разнообразим мрежите ѝ и рехуманизираме посланието ѝ.
Хайде, братя, твърде много работа ни чака, та да се забавляваме с ариегардни игрички. Европа е свършила, каквото е трябвало да
свърши, и като цяло го е свършила добре; да спрем да я обвиняваме
и да ѝ кажем твърдо, че вече трябва да престане да вдига толкова
шум. Повече няма защо да се страхуваме от нея, нека престанем
да ѝ завиждаме.
Днес срещу Европа се изправя Третият свят като колосална маса
и неговият проект трябва да се опита да разреши проблемите, на
които тази Европа не успя да намери отговор.
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Важното обаче е да не говорим за производителност, интензифициране и ритми на развитие. Не, не става дума за завръщане към
Природата. Съвсем конкретно, става дума за това да не тласкаме
хората в посоки, които ги осакатяват, да не налагаме на мозъка
ритми, които го замъгляват и похабяват. Не трябва, под претекст,
че догонваме, да малтретираме човека, да го откъсваме от самия
него, от личното му пространство, да го пречупваме, да го убиваме.
Не, ние не искаме да догонваме никого. Но искаме да вървим
непрестанно, ден и нощ, заедно с човека, заедно с всички хора.
Шествието обаче не трябва да бъде прекалено разлято, тъй като
по този начин всяка от редиците ще вижда все по-слабо тази пред
нея; а хора, които не се разпознават, се срещат все по-рядко и си
говорят все по-малко.
Пред Третия свят стои задачата да даде началото на една история на човека, която държи сметка както за величествените тези,
които Европа понякога е поддържала, така и за престъпленията
на Европа, а най-грозното от тези престъпления спрямо човека е
патологичното разпарчетосване на неговите функции и раздробяването на неговото единство; спрямо колектива това е неговото
разбиване, неговото йерархично разслояване и кървавите напрежения, породени от класовото разделение; най-сетне, на нивото на
цялото човечество, това са расовата омраза, робството, експлоатацията и преди всичко геноцидът, който го е обезкървил, като
му е отнел милиард и половина хора.
Така че, другари, да не плащаме дан на Европа, като създаваме
държави, институции и общества, които се вдъхновяват от нея.
Човечеството очаква от нас нещо повече от някакво карикатурно и като цяло извратено имитиране.
Ако искаме да превърнем Африка и Америка в нова Европа, то
най-добре да поверим съдбините на нашите страни на самите
европейци. Те ще се справят по-добре и от най-умелите сред нас.
Но ако искаме човечеството да направи крачка напред, ако искаме
да го изведем на по-високо стъпало от това на Европа, то тогава
трябва да правим открития и да изобретяваме.
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Ако искаме да отговорим на очакванията на нашите народи, не в
Европа трябва да търсим тези отговори.
Още повече, ако искаме да отговорим на очакванията на европейците, не трябва да отразяваме, дори в идеален вид, образа
на техните мисъл и общество, към които те понякога изпитват
огромна погнуса.
Другари, заради Европа, заради нас самите, заради човечеството
трябва да се обновим изцяло, да развием нова мисъл, да се опитаме
да поставим на крака един нов човек.
Преводът е направен по изданието Frantz Fanon, Les damnés de
la terre. Paris: Ed. La Découverte & Syros, 2002, pp. 301-305.
Заглавието е избрано от редакцията. Превод: Момчил Христов
Библиография 
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Станислав Додов
Заглавно изображение:
Местна инициативна група – Харманли

T

ази статия тръгва от една проста презумпция: ако Европейският съюз е демократичен, значи неговите граждани
имат правото и компетентността да го поставят под
въпрос и да търсят по-добри начини на живот заедно. Без
да предлагат експертни цярове, без да изобретяват алтернативна
история и без да изразяват самоцелното подозрение, следващите
страници само ще опитат да захранят тази компетентност и да
утвърдят това право.
В една „реалполитика“ (realpolitik*), но и като морално и историческо твърдение, доминиращата представа за Европейския съюз
е като за единствена истина пред бъдещето на България. Затова
текстът си поставя не дотам скромната цел да въвлече читателите в критика на тази истина. Защото критиката е „изкуството на
свободно избрано неслужене, на промислено непокорство. В играта
на онова, което с една дума би могло да бъде наречено „политика
на истината“, критиката би имала по същество за своя функция
премахване на подчиняването.“ [1]
Очевидно с тези думи от неговото есе „Що е критика?“ френският философ Мишел Фуко не изразява стремеж към умосъзерцателно описване на някакви взети за едва ли не вечно дадени неща в
социалния и политически свят, и следователно в случая думите му
не могат да улеснят назоваването на това какво е Европа, Европейски съюз, как стои България в тях, кой е европеец и пр. Те не биха
послужили и за формулиране на предписания за действие (индивидуално, колективно, институционално) – например, какъв да бъде
ЕС, как да се позиционира България в ЕС, какви политики в една или
друга сфера да се следват, какво трябва да прави добрият европейски гражданин и т.н. Фуко също и никога не би свел критиката
до самоцелно търсене на недостатъци или изразяване на съмнение,
така че от тях тук да тръгнат въпроси като тези къде ЕС не се
справя, какви са „греховете“ на ЕС пред България или обратно и пр.
Вместо всичко това, ценността на трудовете му върху пресича-

* Политика или политическо действие, което поне тактически се базира само на прагматични
съображения, а не на принципни и идеологически положения. Понякога се използва пейоративно за
изчистена от моралните си аспекти и поради това насилническа политика.
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нията между истина, знание, власт, управляване е, че поставят
критиката като усвоена, самосъзнателна практика (или поне опитване за лишаване от навика на това как стоят нещата), чрез която
„субектът си предоставя правото да изследва истината относно
нейните властови ефекти и властта – относно нейните истинни
дискурси.“ [1] Да съществуват възможности за самопредоставяне
на тoва право – в националния и европейски контекст, в общото и
в личното, в публичността, в ежедневнието – би трябвало да бъде
ултимативното условие на демократичния живот.
В този смисъл за европейските граждани критиката спрямо
Европейския съюз не би била твърде полезна за това да се разбере
дали е налице удовлетворение, нито би се свела до питането „Спазва ли ЕС обещанията си към мен и страната ми?“ (или обраното)
като индивидуализирано бюрократично предизвикателство. Критиката би поставила под въпрос например дали удовлетворението,
обещанията, ползите и приносите като категории, в които често
мислим проблемите си и тези на Европа, са все още релевантни
исторически, етически, политически и най-вече, как тези категории се появяват, за да навигират живота ни заедно.
Така поставени проблемите дотук са и подходящи, и по-обоз
рими за отговаряне в светлината на националната политика, без
това да (може да) изключва международния план. На 1 януари 2017 г.
България отбеляза десетата година от присъединяването си към
ЕС и обилните равносметки и оценки по този повод дават премного
материал за размисъл дори и сами по себе си. Същевременно проблемът за релевантността на удовлетворението, обещанията,
ползите и пр. като категории, в които се мисли европейско-българската политика, трябва да има своя отправна точка, а един
кратък текст като този най-удобно би могъл да опита да я предостави, като започне от взетото за истина и приетото за начин
на откриване и утвърждаване на тази истина – как стоят нещата
в едно или друго отношение в ЕС и как разбираме, че нещата стоят
именно така.
Ето защо статията ще въвлече читателите в критика, като
опита да изведе наяве някои принципни и контекстуални разколе-
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бавания, противоречия, несъотвествия в полето на производство
на истината за политиката и политиката на истината, наречена
Европейски съюз, които вече са налични от българска гледна точка и които тук ще бъдат наричани „разклащания“. Политиката на
истината на свой ред често ще бъде наричана „стабилност“.

Български оценки за европейска стабилност
По повод десетте години членство на България в Европейския съюз
думата „оценка“ се натрапваше в публичното пространство повече от обичайното. Иначе традиционно оценяването е занятие, в
което медии, коментатори, изследователи и политици се включват
едва ли не интуитивно, създавайки по този начин една обща среда
на постоянни отношения на оценяване в категориите на ЕС.
Често оценките биват подкрепяни от проучвания на общественото мнение. Техните резултати, поради ангажимента им с научния подход и претенцията за демократичност, редовно служат за
окончателна легитимация на правените оценки, независимо дали
те идват от официалните институции (национални и европейски)
или от официозите (медии, експерти и други).
Но дори и да вземем само официалните инструменти за мерене
на общественото мнение, какъвто е Евробарометър, стандартният такъв се прилага точно десет пъти по-често, отколкото се

Премиерът Борисов пред митинг в негова подкрепа след обявяването на оставката
на кабинета си пред Народното събрание на 20 февруари 2013 г. Източник: Wikipedia
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провеждат изборите за Европейски парламент. Това означава, че
между две ситуации, в които „хората“ биват процедурно овластени
да правят своя решителен политически избор, има десет ситуации, в които безкрайните им потенциални избори биват тълкувани, рамкирани и насочвани от институциите и експертите. Така
от такива допитвания (които действително далеч не се извършват само от институции на ЕС, а и от всякакви международни и
национални организации, използващи твърде близки познавателни и
морални матрици) има две съществени и взаимно влияещи си следствия. Първо, хората, до които се допитва проучването, спират да
бъдат оценяващи и стават такива, чрез чиито оценки се оценява;
оценяващите в крайна сметка не оценяват, за да повлияят, а биват
оценявани, за да бъдат повлияни; спират да бъдат субект на политиката и се превръщат в неин обект. Второ, че разнообразието
и разнопосочността на темите, по които „хората“ биват питани
при толкова отваряни възможности за питане, както и питането,
мислено като правене на моментна снимка, произвеждат понякога
противоречащи си истини.
Една приета истина е, че традиционно хората в България по-скоро се доверяват на ЕС и по-скоро го харесват – в началото на 2007 г.
54% от българите се доверяват на Европейския съюз, [2] а през 2017
г. мнозинството в Съюза го разглежда „положително в 14 страни,
водени от Ирландия (59%), България и Люксембург“ (последните
две с 57% одобрение). [3] Но българите едва ли „харесват“ Съюза
толкова стабилно цели десет години наред по строго икономически причини, защото страната има тежки проблеми с бедността
и трудовата миграцията и не може да се нареди до данъчния рай и
една от най-богатите европейски страни Люксембург. Официално
икономическото доверие в ЕС в България дори бележи спад в края
на 2017 г. [6]
От друга страна едва ли българите харесват ЕС по идентичностни причини в смисъла на „Ние, европейците“, особено след като
в последно време все по-често традиционализмът на националните култури бива изправян срещу либералния глобализъм в яростни
публични сблъсъци. В свое изследване на обществените нагласи
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към демокрацията пак за 2017 г. Институт „Отворено общество“
поставя по доверие наравно с ЕС само Българската православна
църква (55%). [4] Имайки предвид, че българите са далеч от първите позиции в ЕС по вяра в Бог и че съответно старото Марксово
обяснение за религията като обезболяващо живота на потиснатите явно не е особено полезно в случая, [5] църквата се явява повече
стожер на национална идентичност, отколкото строго религиозна
институция с повече или по-малко универсалистки намерения.
Настоящото българско правителство, след няколко кризи, въплъщава определено помирение между либералното и традиционалисткото – коалицията между ПП „ГЕРБ“ (Граждани за европейско
развитие на България) и „Обединени патриоти“ (коалиция от три
ултранационалистически партии). Отчитайки това и съответно,
манифестираното заклеймяване на ултранационализма, високото
доверие в ЕС остава някак лишено от основа. Може би ускорените
парламентарни развития в страната само отразяват някакви европейски тенденции – един вид, политическите избори са догонили
проучванията. Със сигурност обаче оценяваното като преобладаващо високо вече над десет години обществено доверие към ЕС
в България е възможно чрез слепи петна, които трябва да бъдат
проучени (критикувани?), вместо да бъдат взимани като обективни доказателства за една или друга оценка.
Щом официалните проучвания на общественото мнение по-скоро
възпират, отколкото да изразяват и поддържат демократичността
на политическия живот в ЕС, обективирайки гражданите, възниква
въпросът чии са определящите оценки за политическата дейност
и развитие на гражданите и институциите на Съюза? От гледната точка на България този въпрос има лесно откриваем отговор.
От една страна механизмите за контрол в Европа действат
чрез повсеместно оценяване по хоризонтала и вертикала, което
надхвърля ЕС като конкретна система и функционира повече като
бюрократично-колониална практика в и извън рамките на континента. В този смисъл не е странно, че действията и становищата
на топ-оценяващите като Европейската комисия (най-вече чрез
докладите ѝ по Механизма за сътрудничество и проверка, занима-
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Постер за конкурс на Представителството на Европейската комисия в България.

ващи се изключително със съдебна реформа, корупция и пр., с които
и българската публичност се занимава премного) и Европейския съд
по правата на човека (според чиято последна класация България е
на шесто място по издадени решения за нарушения на правата на
човека [7]) се следят с оживление в българското публично пространство. Понякога пробив в него правят и обсъждания в Европейския
парламент.
От друга страна са експертните и институционални анализи и
коментари, които „говорят“ утилитаристки, т.е. през плюсове и
минуси, дадено и взето, загуба и полза.* Идеята за „полза“ от членството е най-често фигуриращият компонент на оценяването,
като конкретните ползи са познат точно определен набор, стоящ
непроменен в основата си от 2007 г. насам. Това са три основни типа
ползи – финансовите потоци за развитие, натискът за реформи и
както от БАН се изразяват, „масови[те] ползи от битов характер“
(най-вече свободното движение за работа и учене). [8] Тези три
типа ползи ще бъдат разгледани малко по-надолу.
По-разказвателни са оценките на медийните и експертни официози. Според тях „[п]ътят на модерна България към Европа започва още с Възраждането“ [9] и след няколко десетилетия комунистическо „отклонение от нормалното развитие“ [10] влизането в
* Неслучайно изказването на Корнелия Нинова, че „демокрацията ни е отне много“ предизвика
такова възмущение, макар и нейният аргумент да беше слаб сам по себе си.
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Европейския съюз се явява „исторически момент, който отбеляза
„завръщането в Европа“ с всички символични и материални предимства.“ [11] Сега „десетте години членство на Република България в
ЕС представляват един от най-успешните периоди в българската
история.“ [12] Всяка трудност и провал в тази картина има своя
външна причина – корупцията например е „най-вече наследство
от османското и от комунистическото време“, [13] а причините за
спада в т.нар. демократично развитие „трябва да бъдат търсени
по-скоро в икономическата криза от 2008 г. и най-вече – във възхода на националпопулизма, който не е пряко свързан с ЕС.“ [14] Както
се вижда от това подреждане на няколко често срещани тези, разказът за България в ЕС има вид повече на апологетична практика,
отколкото на безпристрастно начинание в предполагаема полза на
демокрацията.

Разклащания
На фона на всичко дотук може би не е изненадващо, че доминиращите оценки и разкази понякога влизат в директно противоречие
със смущаващи сведения за социалното и икономическо състояние
на „усреднения българин“.
Според доклада „10 години България в ЕС“ на Центъра за либерални стратегии „[с]олидарността, като водещ принцип на Общността [...] създава предпоставки за изравняване стандарта на живот
на българските граждани спрямо тези на ЕС.“ [15] В същото време
това изравняване явно не касае всички граждани, защото през 2017 г.
България е абсолютен шампион в ЕС (28) по неравенство в доходите,
измерено като съотношение между най-бедните и най-богатите
20% – 7,9 спрямо 5,2 за Съюза. [16]
„[Д]елът на бедните остава относително стабилен в тесния
интервал между 21 и 23% през последните години, въпреки все
по-изявената експанзия на икономиката.“ [17]
„В пренаселени жилища живеят домакинствата в риск от бедност, които са почти половината от населението, 80% от децата
под 18 години и 59% от младите хора (на възраст 16-29 години)“. [18]
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„Българите са номер едно по невъзможност да поддържат високи
температури в домовете си.“ [19]
Пейзажът от окрупнени данни може „да се разнообрази“ с историите на умрели от измръзване и глад хора, [21][21] със съдбите на
непълнолетни извършители на тежки престъпления, [22] с официално признато от държавата масово даряване за животоспасяващи
действия за деца (Българската Коледа) на фона на спирани фондове
за лечение на деца и пр. Но благоприличието изисква индивидуалните истории да бъдат отделни от голямата картина. Във всеки
случай едва ли някой си е представял, че нещо от това трябва да
се очаква десет години след вота на доверие за осъществяването
на „най-успешния период в българската история“.
Може би подобни случаи се виждат поради грешно избрана приз
ма? Все повече се налага тезата, че интеграционните политики на
ЕС действително са намалили икономическите неравенства между
бедните и богати страни, но са увеличили регионалните неравенства вътре в страните. [23] Официалното признаване на подобно
разклащане изисква регионалното равнище да бъде разгледано специално.
Шабла – малко градче в най-северната част на родното Черноморие, известно с фара на нос Шабла, лагуната Шабленска тузла,
защитената местност Шабленско езеро и разбира се, кръчмата
„При бай Пешо“. Центърът на града би могъл да направи приятно
впечатление – реновираното читалище „Зора 1894“, новият площад
с приказно извиващ се по протежението му шадраван и пейките с
навеси, предназначени сякаш за асми, дават фасон на оживен или
поне оживяващ град.
Но по данни на НСИ [24] от 2007 до 2016 г. всяка година населението на цялата община е намалявало с около 100 души (от 6 000),
и макар намаляването да е основно поради смъртност, за същия
период учениците са намалели почти наполовина [25], а детските
градини са намалели от четири на една. [26] На този фон икономическите показатели за малката община се губят – няма измервания.
А данните за цялата област Добрич са озадачаващи – между 2007 и
2015 г. БВП (млн. лв.) е нараснал с почти 50%, [27] докато заетите
лица са намалели с повече от 6%. [28]
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Едно от големите обновления
в община Шабла, извършени
с европейски средства през
последните години по проект
на арх. Кристиян Маркулев.
Снимка: Военен телевизионен
канал.

Вършец. Известно като балнеологичен център, населеното място
дълги години е курортно селище за елитите, докато не е обявено за
град едва през 1964 г. Освен чрез потапяне в лечебна вода, градът
успокоява гостите си и с широката и права главна улица и величествените ѝ чинари, както и с т.нар. „Слънчева градина“ – огромен парк, сега обновен и снабден с чудесни нови детски площадки,
чисти алеи и заведения.
Все по-малко местни хора обаче се наслаждават на обновленията, тъй като за 2007 – 2016 г. населението и тук е намалявало със
средно около сто души годишно, [24] броят на учениците е намалял
с почти 20%, а броят на децата и юношите (0 – 19) в монтанските
градове изобщо е намалял с близо 25%. [29] Същевременно и в Монтана, както и в Добрич, БВП за областта е нараснал за 2007 – 2015 г.,
[27] докато броят на заетите лица е намалял. [28]
Някой може да каже, че тези периферни за страната области
са в някаква стагнация и не са представителни за състоянието на
страната, но можем да се обърнем към Габрово, където населението също е намаляло за този период (2007 – 2016 г., с близо 12 хил.),
заетите лица са намалели (с 13% през 2007 – 2015 г.), докато БВП в
млн. лв. за областта се покачва. Идентична е ситуацията в област
Велико Търново, в Стара Загора, в Бургас и дори в Пловдив, като
последните три редовно са давани като примери за икономически
развиващи се добре региони.
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Какво говорят тези примери? Говорят, че през последните десет
години по-малко българи произвеждат повече – по всички методи
брутният вътрешен продукт на България скача чувствително, –
докато „[д]оходите ни са около два пъти по-ниски от нивата, на
които трябва да са при нашата производителност. БВП на човек
от населението у нас е 47% от това в ЕС, а средните ни доходи –
20% от техните.“ [30] Дори нещо повече. Според НСИ през 2017 г.
„измененията в покупателната способност на домакинствата през
последните години показват, че все още доходът на домакинствата
е недостатъчен, за да поддържа нивото на потребление от 1989
г.“ [31]
Примерите дотук говорят съответно, че, независимо дали
действително регионалните неравенства се засилват, разказът за
макроикономическото състояние на страната, видяно през местната и регионална призма, не съответства на разказа за макроикономическото развитие на страната, видяно като движение
на континентално ниво. Или казано по друг начин, няма основания
истината на Европейския съюз за България да съвпада с истината
на България за Европейския съюз. Какво, ако действително такова
съвпадение липсва?

Стабилност и криза
Сякаш напълно отделно от това, че българите са по-производителни, но по-неравни [32] и в голяма част живеещи в бедност, страната се справя добре и редовно получава похвали от най-високо ниво.
„България е на добър път, държавният дълг е сред най-ниските в
еврозоната, бюджетният дефицит е нещо непознато тук, безработицата пада, всичко това показва, че е постигнат сериозен
напредък”, каза председателят на Европейската комисия ЖанКлод Юнкер в рамките на официалното откриване на българското
председателство на Съвета на ЕС. [33] И трудно би могъл да каже
нещо повече, след като именно това са икономическите критерии
за оценка, обслужващи разказа за ЕС. Но този разказ става толкова
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В началото на Българското председателство на Съвета на ЕС Хювефарма, чийто главен изпълнителен директор е Кирил Домсчуев,
получи най-голямото за България
до момента финансиране по Плана
„Юнкер“ (за разкриване на две
нови предприятия за лекарства).
Домусчиев далеч не е сред най-обичаните публични фигури в България,
но на европейско ниво доверието
в него е сякаш достатъчно.

по-стабилен, колкото повече се преповтаря от и съвпада с разказа
на национално и дори регионално ниво.
През 2014 г. кметът на Пловдив Иван Тотев (предаден на съда
през 2017 г. за престъпления по служба [34]) обяви за поверената му
община „Ние сме остров на стабилността!“, [35] но метафората не
е негово изобретение. През 2009 г. например еврокомисарят Хоаким
Алмуня говори за „остров на стабилността“ като приветствие за
готовността на България да посрещне глобалната икономическа
криза. [36] През 2012 г. това важи за граничната сигурност в контек
ста на Шенгенската зона, [37] а през 2017 г. и президентът Радев,
[38] и премиерът Борисов [39] го обявиха наново по повод, съответно, на политическата стабилност в страната и на граничните въпроси. Тоест кризите – от световната икономическа криза и
„бежанската криза“ до кризата на доверието в институциите и пр.,
и пр., си имат свой официален контра-отговор за България: „Остров
на стабилността“. Кризата като възможност за потвърждаване
на липсата на криза чрез синхронизация на оценките на властите.
Тук естествено идва лансираната най-много от ГЕРБ представа
за стабилност, която е основен пункт в нейната публична комуникация. Но тъй като европейското правителство (ЕК) е високо, а
българското правителството е далеко, се очертава и една програма
за същинско поддържане на стабилността на микрониво. Връщайки
се към необходимостта от местен и регионален поглед, тя също
далеч не е лишена от разклащания.
Информацията за сумите, получени като проектно финансиране
с европейски средства от община Шабла за периода 2011 – 2017 г., сочи,
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че общината е вложила над 17,3 млн. лв. за туризъм, благоустройство и околна среда (създаване на кътове за отдих, туристически
центрове, благоустрояване, почистване и подобни) и 384 хил. лв.
за социални услуги и дейности (центрове за обществена подкрепа,
лични асистенти и „топъл обяд“), т.е. вложенията за естетизация,
околна среда и икономическо развитие чрез туризъм надвишават 45
пъти тези за социална интеграция. За 2008 г. съотношението във
Вършец е 25 към 1. В подбалканското село Чавдар, станало известно
като село „за чудо и приказ“, [40] съотношението между туристическите и тези за околна среда проектни финансирания, от една
страна, и финансирането за социални дейности, от друга, е 13 към 1,
а между тези за инфраструктура и тези за социални дейности – 24
към 1.* [41] Цялостно могат да се оспорят повсеместните вложения
в пътната и туристическа инфраструктура, която със сигурност
улеснява бизнеса и движението на тези с автомобили изобщо, но
има само косвен и не докрай ясен ефект върху качеството на живот
и социалната интеграция. Подобен е въпросът с инвестиците с
европейски средства в култура и спорт, които понякога достигат
до гротескен вид – например супер модерен стадион с почти 660
места до село с 530 жители-пенсионери, [42] фитнес на открито
за село, в което най-младият жител е на 60 години, [43] затворено
селско училище, превърнато в балетна зала [44] и пр., и пр.
Тези развития са в унисон и с официалния слоган на ГЕРБ за местните избори през 2015 г. – „Видими резултати“, които в изложения
дотук контекст показват презумпцията, че е по-добре да се прави
нещо, дори и некачествено и неефективно, отколкото нищо, за да
се чувства плавното, но стабилно развитие. В този смисъл като
населени места „за чудо и приказ“ се прочуха не само села, но също
и областни центрове като Бургас, а дори и столицата, където
мандатът на кметицата Фандъкова сякаш почива изцяло на инфраструктура и благоустройство (от което протестите срещу множеството некачествени ремонти и строежи са неизменна част [45]).
* Трябва да се каже, че тук не става въпрос за това дали Европейският съюз отпуска средства
за социална интеграция, а за това, че, първо българската държава нито се стреми, нито успява
да усвоява такива средства (например поради липса на административен капацитет), нито пък
разпределя цялостно наличните средства по начин, който да подпомага социалната интеграция.
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Според италианския философ Джорджо Агамбен модерното понятие
за криза обслужва официалната власт, тъй като позволява старият
смисъл на „криза“ като момент, в който трябва да се вземе решение (лекарят, след като е поставил диагноза, да вземе решението
за действие), да се лиши от своите времеви аспекти. Решението
се отлага в безкрая, с което самото политическо тяло такова, каквото кризата го е заварила, изпада в кома – всички жизнени процеси
се забавят почти до застиване. За това състояние към 2018 г. не
допринесе само глобалната икономическа криза от 2008 г., но също и
екологичните/ата криза, миграционните/ата криза, различни кризи
на медиите, кризата на доверието в институциите, политическите
кризи по страни и пр., и пр. България явно премина и преминава през
всички тях като светъл остров на стабилността. Произвеждането
на тази истина гарантира стабилност за националната и европейска власт, но, докато не бъде разклатена, не може да гарантира и
дори не може да каже нищо за живота на българските и европейски
граждани (и може да каже още по-малко за тях като за субекти на
демократичния живот).
Големи проблеми на съвремието – и не само в Европа, – каквито са неравенствата, промените в климата и надигането на консервативната вълна ще останат само интуиции за нарастваща
заплаха, неспособни да породят позитивно, камо ли демократично
действие, докато поставянето под въпрос на това как се създава
представата за стабилност и как тя се разминава с живия живот
не се превърне в обща практика, обвързана с конкретно, ежедневно политическо действие. Историческият залог на такъв стремеж
не може да бъде разклащанията да се заличат – това е задачата
на официалната власт в стремежа ѝ да се самоподдържа и самовъзпроизвежда. По-скоро залогът е дали разклащанията ще бъдат
отправна точка за осмисляне на ново общество, основано на солидарност и справедливост, или ще бъдат оставени да сринат малкото добри остатъци на старото.
Библиография 
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Неда Генова
Заглавно изображение:
Версайска каляска в Музея за история на София.
Източник: личен архив на автора.

П

рез август 2017 г. един приятел ми дойде на гости в София,
където щях да прекарам по-голямата част от лятото.
Освен задължителните посещения на Александър Невски
и римските катакомби и руини, които разтварят повърхността
на града към хладни подземни кухини, реших да му покажа и сравнително наскоро отворилия врати Музей за история на София. Той се
помещава в сградата на бившите Централни минерални бани, които
пък са на мястото на разрушените през 1913 г. турски бани. Надеждата ми беше, че едно такова посещение на музея би помогнало и
на двама ни да запълним значителните пропуски в познанията ни
за историята на града.
Експозицията на приземния етаж на музея започва с голяма изложбена зала, разказваща античната история на града, която може
да бъде проследена до ранни неолитни селища (около 6000 пр. Хр.).
Успяхме да видим и артефакти от Бронзовата епоха, както и такива от периода на Римската империя. Огромно внимание бе отделено на историята на Сердика от времето, когато е принадлежала
към империята, като фразата „Сердика е моят Рим“, приписвана
на Константин Велики, биваше повтаряна отново и отново в тази
част на изложбата. Всъщност, едва това лято, изведнъж гледайки
на града през очите на новопристигналия си приятел, забелязах, че
тези думи гордо красят множество исторически обекти от същия
период из града.
Минахме покрай пана и екрани, разказващи далечната история на
София, за да се окажем във втора и доста по-малка зала, наименована
„Силата на духа“. Фокусът ѝ бе върху християнското средновековно
изкуство. Стените ѝ бяха боядисани в тъмни цветове, а под драматично осветени стъклени похлупаци можехме да разгледаме икони,
ръкописи и множество блестящи, пищни обекти, които сега би ми
било трудно да идентифицирам. Тъй като никой от двама ни не се
интересува особено много от религиозно изкуство, хвърлихме съвсем бегъл поглед на изложените обекти и текстове, подчертаващи
духовната, предполагаемо подривна роля, която ортодоксалното
християнство е играло в епохата, когато българските територии
са били част от мултиетническата и мултирелигиозна Османска
империя.
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Бързо отправяйки се към следващата зала, в нея изведнъж се изправихме пред огромна каляска, за която отначало (погрешно) предположих, че е от края на деветнайсети век. „Чакай тук“, казах на
приятеля ми, „трябва да сме взели грешен завой“. Убедени, че сме
пропуснали поне една или две изложбени зали, тръгнахме наобратно
и започнахме да търсим частта от изложбата, разказаща историята на града между четиринадесети и деветнадесети век. Особено ме интересуваше начинът, по който София се е развивала през
вековете като търговски център по османско време. Тъй като не
успяхме да открием залата, започнахме да чакаме някоя от разпоредителките да приключи с телефонния си разговор, за да получим
насоки към изложбената част, която все още бяхме убедени, че
просто сме пропуснали. Попитах:
– Извинете, но изложбата къде продължава?
– На правилното място сте, – увери ме жената.
– Ама как, тук липсват поне пет века!
– А, имате предвид Османското
време? Нищо не е имало тогава.
Нищо не са позволявали да се прави.
Забелязвайки колко сме разочаровани и в желанието си да ни
помогне, разпоредителката ни
заведе до коридора, който свързваше стаята с каляската с голямата
входна зала, и посочи към комплект
майсторски изработени мебели в
една от нишите. Недатиран и без
каквато и да е историческа бележка, надписът гласеше: „Ориенталски интериор от дома на заможно
семейство.“
– Това май е турско.
– Много е хубаво, – потвърКорица на книга с автор д-р Веселина
Вачкова, която може да се закупи от сайта
дихме ние.
на Музея за история на София на преференС приятеля ми разменихме
циални условия. Източник: SofiaMuseum.bg
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няколко невярващи, разочаровани погледи и продължихме разходката си из музея, преминавайки от една зала към следващата: от
стая, именована „Династичната връзка на българската монархия
със Западна Европа“ към „Улиците на София“ и до „Културен живот
и развлечения на жителите на София“. Тук само изброявам имената
на стаите според замисъла на кураторите, защото вече могат да
ни дадат представа за типа разказ, който бива разгърнат на двата
етажа на музея. Ще се върна към тях по-подробно малко по-нататък.
По един вероятно очакван, но за нас твърде дезориентиращ
начин, музеят вече беше изоставил напълно претенцията за историчност или задълбочено занимание с градската трансформация. С
изключение на първите две зали, се беше превърнал в просто излагане на редица обекти, някога притежавани от заможната класа в
началото на двадесети век. Луксозни рокли, мебели и декоративни
предмети, няколко монети, както и огромна карта бяха изложени
в следващите стаи. Нямаше и никакъв опит за обяснение на значението на т. нар. план „Мусман“ на София от 1938 г., чиято датировка, в комбинация с надписите на немски, предизвикаха нервен
смях и недоумение у приятеля ми поради липсата на каквато и да е
контекстуализация. Може би този предмет беше единственият с
някакво значение за съвременното градско развитие в целия музей.
Нито дума не бе отредена и на масовите разрушения, понесени от
София по време на Втората световна война. Всъщност разказът на
музея внезапно секна в началото на 1940-те години, което е интересно от гледна точка на това, че България, начело с цар Борис III, се
присъединява официално към Страните от Оста именно през 1941 г.
И бомбардировките над София по време на Втората световна война, и по-късният режим на държавен социализъм в страната имат
огромно значение за градската инфраструктура и облик на София.
След объркването, което изпитахме при рязкото „изчезване“
на петте века османска история и липсата на разказ за участието
във Втората световна война, отсъствието на комунистическия
режим и ролята му за оформянето на градския облик се явиха като
някак по-малка изненада. Все пак през последните няколко дни ми се
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София от птичи поглед по време на бомбардировките
в края на Втората световна война. Източник: MapSys.info

беше налагало да обяснявам други, по-осезаеми заличавания в градската тъкан, като празното пространство на мястото на бившия
Мавзолей и наскоро опразненото място на бившия паметник „1300
години България“, който бе разрушен през юли 2017 г. Макар и двете
да заслужават по-подробно разглеждане, тук ще се концентрирам
върху музейния контекст и начина, по който подобни заличавания
и измествания биват естетически и наративно маскирани.
Този мини-анализ е част от по-общия ми интерес към трансформацията на градската повърхност и по-специално към наративните и материални механизми, които се употребяват, за да се
„наместят“ едно към друго минало, настояще и бъдеще върху тази
видима и осезаема плоскост. Целта ми е далеч от „разобличаването“
на някакви окултни сили, които диктуват действията на градски
експерти, представители на т.нар. „активно гражданско общество“
или пък на чужди и местни предприемачи в опитите им за градско
обновяване. Става дума по-скоро за интерес към това как определени означаващи комплекси работят съвместно, за да стабили-
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зират определена колективна представа за посткомунистическия
град. Смятам, че за да бъдат разбрани процесите на заличаване и на
комодифициране на все повече части от публичното пространство,
е нужно да бъде разгледано действието на определен тип дуалност,
а именно двойката „проевропейско-антикомунистическо“.
Макар пространственият ѝ ефект върху конфигурацията на града да е значим, е нужно тази двойка да бъде анализирана и от гледна
точка на темпоралната ѝ логика. Тя предпоставя знак на равенство
между двете части на двойката, от една страна, и позицията на
минало и бъдеще върху една телеологична ос, от друга. Така всичко,
което би могло да се асоциира с действителността на държавния
социализъм или опита за установяване на комунистическо общество
преди 1989 г. в България бива отхвърлено не просто като остаряло, но и като заплаха за настоящето и за така и недостигнатото
бъдеще. Същевременно необходимостта от „настигане“ на Западна
Европа и абсорбиране на „цивилизационните“ уроци на „истинската
демокрация“ и свободния пазар (с всичките им необходими условия
като пазарна дерегулация, приватизация, разграждане на останките на социалната система и разбира се, борба с корупцията), бива
представена като единствения възможен начин за достигане на
това бъдеще. Двете части, които уж теглят темпоралната ос в
две различни посоки – антикомунистическата, ориентирана към
реконфигуриране на миналото, и проевропейската, насочена към
Вляво: Кадър от разрушаването на мавзолея на Г. Димитров,
21.08.1999 г. Източник: Канал 3.
Вдясно: Кадър от разрушаването на паметника 1300 години България,
завършило на 28.07.2017 г. Източник: dir.bg

бъдещето – всъщност се нуждаят една от друга и взаимно се подкрепят. Ефектите от действието ѝ са най-осезаеми във висящото сякаш във въздуха настояще: в непрекъснатите усилия да бъде
прочистено от срамните останки на миналото, в опитите да бъде
натурализиран и улеснен приемът му в рая на либералната демокрация и свободната пазарна икономика.
В тази светлина трябва да бъдат разбрани и внезапното изчезване на няколко десетилетия или дори векове от разказа за града в
пространството на Музея за история на София. Там тези заличавания са подчинени на една много последователна, макар и не съвсем
ортодоксална откъм историческа гледна точка, логика: непропорционално уголемената зала, носеща подходящо дългото заглавие
„Династичната връзка на българската монархия със Западна Европа“
и излагаща каляска от монархически времена, трябва да компенсира
едновременно за „неевропейския“ (т.е. османски) период, който я
предхожда, както и, по логиката на асоциацията, за също толкова
варварските времена на държавен социализъм, следващи монархическото управление. И двете са сякаш само временни отклонения
от визията за правилно европейско развитие. Така времевото им
измерение, както и историческият и социален опит, свързани с тях,
са обезстойностени и лишени от значение. Каляската ги премазва, а
самата тя остава капсулирана в крехкото настояще, на което най
му се ще да бъде част от определено минало. Каретата не пътува наникъде, не носи пътници и не я е грижа за никакви отношения,
освен за тези със „Западна Европа“ и нейните династии. Ако Сердика някога е била нечий Рим, то нима една каляска не е достатъчно явно доказателство за европейскостта и величието на града и
готовността му да бъде приет в едно истински европейско бъдеще?
За да може нещо като кохерентно настояще да бъде ориентирано
към това утопично бъдеще, всички „неуместни“ следи трябва първо да бъдат премахнати от него. Тези обидни напомняния за едно
нестройно, понякога несправедливо и често противоречиво минало
няма как да бъдат нещо друго освен препятствия пред безкрайно
отлагания прием в редиците на европейската династия/цивилизация/развитие/нормалност.
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Както научихме от съпътстващия я надпис, каляската всъщност не
е от деветнадесети, ами от втората половина на осемнадесети век
и някога е била собственост на „мадам Дефицит“, позната и като
Мария Антоанета. Триминутният документален филм, прожектиран в стаята, ентусиазирано разказва как каретата била докарана
направо от Версай за сватбата на Фердинанд I и принцеса Мария
Луиза през 1893 г. Краткото филмче само по себе си представлява
любопитен материал за изследователя и компенсира мъглявостта
си с възхита и приповдигнат тон спрямо аристокрацията и кралския разкош:
Решението [България да бъде провъзгласена за монархия] е напълно в духа
на епохата, тъй като по това време повечето европейски страни имат
същата форма на управление. Политиката диктува първият владетел
на Третата българска държава да бъде представител на някоя от европейските аристократични фамилии...
[Княз Фердинанд I] бързо успява да спечели благоразположението на
Великите сили, за което немалка роля изиграват неговото родство с португалския и френския кралски двор, както и родството му с царстващите домове в Англия и Белгия… Самочувствието, което му носи кралският
произход, и амбицията да властва в модерна държава, водят до това, че
той налага европейски порядки в българското общество… Каляската е
докарана специално от Версай, а конската амуниция е специално изработена във Виена. Това е поредното потвърждение на пряката връзка на
новооформилата се българска династия с европейската аристокрация
и династически кръгове.
Идеологическият наратив, на който е подчинен този текст, е виден
от вниманието, което отдава на натурализирането на монархическата форма на управление и представянето ѝ в еднозначно
позитивна светлина, премълчавайки проблематичните ѝ аспекти,
историческия контекст и необходимостите зад политическите
решения по това време. Всички тези комплексни въпроси биват
омотани в мъглявата формулировка „политиката диктува“. Щателното изреждане на местата на произход на роднините и придобивките на българските князе пък, обратно, е необходимо, за да може
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заключителното твърдение на филма да звучи убедително: както
и другаде, истинският залог е производството и стабилизирането
на „пряка връзка“ между България и Европа.* В книгата си Зона на
прехода. За края на посткомунизма хърватският теоретик Борис
Буден описва отношенията между Западна и Източна Европа през
посткомунизма като състояние на наложена инфантилизация. Той
пише за това как фигурата на детето се е превърнала във водеща метафора за „прехода“ на източноевропейските общества към
либерална демокрация след краха на комунистическите режими в
целия регион. Предполагаемата невинност и неспособност на детето както да поеме отговорност за действията си, така и да взима
само решения за себе си, го превръщат в „идеален субект на едно
демократично ново начало“ [3, с. 38]. Този дискурс натурализира

Още от „династичната“ зала в Музея на София. Източник: личен архив на автора.

* Интересно е да се отбележи и че именно остатъкът от тази българска династия в лицето на
управлението на Симеон II Сакскобургготски подготвя влизането на България в Европейския съюз
през 2007 г. и по този начин доизгражда и стабилизира символичната връзка с прекъснатото от
комунизма европейско развитие.
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хегемонната логика, която стои в основата на отношенията между
дете и родител, но и на идеята, че преходът при посткомунизма
може да има само една мислима посока, а именно към либералната
демокрация в условия на капитализъм. Тази представа има последици не само за потискането (под претекст на покровителство и
направляване) на източноевропейското население и лишаването му
от действеност и историческа отговорност, но и за населението
на Западна Европа:
...западната публика вижда в революционните действия на източноевропейските актьори обективно потвърждение за собствената си пасивност по отношение на съществуващото.
Буден описва ентусиазираното отношение към революциите в
Източна Европа от страна на Запада като нарцистична самоидентификация, препотвърждаваща асиметричността на ситуацията, в която населенията на двете Европи се оказват впримчени.
За настоящата статия е важно да обърнем внимание на времевото измерение на дискурса на транзитологията*, което отделя на
посткомунистическите страни позицията на вечна закъснялост –
те завинаги ще се опитват да „настигнат“ западните общества.
Окончателният прием в западната „нормалност“ – тоест това,
което е представено като единствено мислимото бъдеще – бива
отлаган до безкрайност. Както видяхме по-горе с примера на Музея
за история на София, миналото е онова, ко ето може да бъде преработвано. По думите на Буден в интервюто, което проведох с него
през лятото на 2017 г., тази преработка може да бъде обобщена
като настояване за конструирането на „едно по-добро минало“, и то
на територията на културата. Същевременно въпросът за бъдещето „се смята за решен“ (с. 51): възможността за едно по-добро
бъдеще може да бъде отворена само от меланхолична перспектива
при посткомунизма.
Небрежният коментар от разказвача в краткия филм от „династичната“ зала в Музея за история на София, че княз Фердинанд
* Така се нарича съвкупността от изследвания, занимаващи се с конструкта „преход“.
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„бързо успя[л] да спечели одобрението на Великите сили“, трескавото изброяване на имена на западноевропейски страни и градове,
с които монархът бил свързан по кръвна линия, гордо предложеното доказателство за „директна връзка“ с „европейските династии
и династически кръгове“ – всички тези наглед невинни заявки за
покорна европейскост могат да бъдат разгледани през призмата
на управляващата логика на посткомунистическия преход и отдадеността му към изграждането на „по-добро“ минало. Както Буден
показва в книгата си, в посткомунизма езикът на културата и културната разлика заема мястото на задаването на политически и
социални въпроси. В тази светлина не е изненадващо, че вместо
занимание с материалните и социални условия за историческата
траектория на града, музеят в София по-скоро излага едно струпване на обекти, които са откъснати от контекста си. Интересно е,
че в по-голямата си част те произхождат от вътрешни, домашни
пространства или пък изглежда, че мотивацията зад селекцията
им е това, че някога са били притежавани от известни лица. Такива
са предмети като дипломатическите костюм и сабя, изложени в
залата, където би трябвало да се третират „Държавни и Общински институции“ или пък вечерната рокля на дъщерята на бившия
министър-председател Константин Стоилов.

Планът „Мусман“, чийто оригинал може да бъде
видян в Музея на София. Източник: sofia-agk.com
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Сякаш липсва език, чрез който да може да бъде артикулирана известна представа за „екстериорност“ или социалност, която би се занимавала с градски практики или пък с основните въпроси, които са
движили развитието му в края на деветнадесети и началото на
двадесети век. Главоломният растеж на София между 1879 г. (годината, в която бива обявена за столица на новосформираната държава) и 1939 г. – от 12 000 на 400 000 жители [1, с. 226] и от 3 на 42
квадратни километра (Labov, 1979, в [1], пак там); неравномерната
гъстота на населението в градските център и периферия [4, с. 11];
проблемът със заграбванията на места от общинската мера и нерегулираното застрояване в периферните зони от военни бежанци
и работници, изливащи се в столицата в търсене на работа (с. 5)
– всички тези фактори представляват значителни и непрекъснати
трудности пред градските администрация и планиране през целия
период. Те оформят и предпоставките за възникването на един от
артефактите, изложени в музея – т.нар. план „Мусман“, или първият градоустройствен план на София, изготвен от немския архитект Адолф Мусман през 1938. Той обаче никога не бива приложен
на практика поради масовата съпротива от страна на местното
население [1, с. 227] и следвоенната промяна в геополитическата
ориентация на страната. Подобно на това как планът се твърди, че
е бил изготвен – Мусман избягвал контакт с представители както
на местната професионална гилдия, така и със самото население, –
така и картата е оставена напълно откъсната от условията за
създаването ѝ в контекста на Музея на София днес. Както една от
разпоредителките ми сподели при второто ми посещение на музея
в края на 2017: „Гледам я като абстрактна картина.“
Соня Хърт, авторка на градски изследвания, сравнява изготвянето на четири градоустройствени плана на София в статията
си „Планирането на посткомунистическия град“. За създаването
на плана „Мусман“ тя пише, че авторът му не е предприел никакъв опит да се запознае с местните условия и че изготвянето му
е било пазено в тайна от управниците, за да се избегне опозиция
срещу него от страна на избирателите (пак там). Това изключване
на „местното знание [...] във всичките му форми“ (пак там) довело
до възприемането на плана за неадекватен в множество аспекти.
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Става дума, значи, за една трансформация на обекта чрез поетапна
абстракция: докато самата карта, като предмет, е резултат от
комплексен синтез и „превод“ на пространствени и социални характеристики върху двуизмерна повърхност, то по-късно, в музея,
самата тя сякаш магически се превръща от предмет на обсъждане
между експертите и населението, които да я преценят от гледна
точка на адекватността ѝ като инструмент за градско планиране,
в „абстрактна картина“, будеща възхита заради естетическите
си качества. В контекста на музея планът „Мусман“ е културен
артефакт от исторически период, който става обект на исторически ревизионизъм и засилено занимание в годините след 1989 г.
Действително, той е откъснат от социалните условия, довели
до създаването му, но същевременно става част от механизмите,
поддържащи една нова, посткомунистическа социалност – с присъщите ѝ антикомунизъм и евроцентристки нагласи. Както архитектът Борислав Борисов отбелязва още през 1998 г., планът бива
митологизиран и от професионалната гилдия, и от по-широкото
общество по време на посткомунизма: „цялото величие и цялата
трагедия на столичното ни градоустройство като че ли са закодирани в това вълшебно немско име.“ [2] Той започва да обозначава това, което би могло да е било, но не се е осъществило заради
отклонението от пътя на европейската нормалност, предизвикана
от социалистическото планиране.
Ако несекващото търсене на едно „по-добро минало“ може да
ни отведе единствено от невинната възхита пред версайската
каляска до съзерцанието на картата-картина в Музея на София,
то как и накъде трябва да гледаме, за да откроим очертанията на
едно различно бъдеще? Приемаме ли диагнозата, че при посткомунизма въпросът за бъдещето е лишен от смисъл? И ако да, не е ли
тъкмо сега времето да отхвърлим условията, възпрепятстващи
задаването на значимите въпроси?
Библиография 
етрото на София е една от най-значимите и тържествено
отбелязвани инвестиции в градската среда, подкрепени от ЕвропЕ-
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Метрото на София е една от най-значимите и тържествено отбелязвани инвестиции в градската среда, подкрепени от Европейската комисия и нейните финансови инструменти за субсидиране.
Без претенция за уникалност или изчерпателност, в това фотоесе
търсим алтернативни гледни точки към ефектите на един толкова
мащабен проект върху живота и градската среда.
Mетрото осигурява бърз и екологичен транспорт на все повече
жители на града, прекроява движението и възможностите за достъп на непознати и до този момент отдалечени квартали. Както
всеки мащабен транспортен и градоустройствен проект, то има
социална роля и потенциал да свърже хора и пространства, които
досега са били сегрегирани и периферни. То може да затвърди разбирането, че транспортът и придвижването са право, а не просто
услуга.
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Извън транспортнта си роля, метрото може да бъде тази нова
мрежа от публични пространства, което създава нови градски
центрове. Не без значение е основното качество на метрото да
преодолее физическите бариери и дистанции на повърхността на
земята, минавайки под тях.
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Mетросистемата трансформира радикално съществуващия прост
ранствен ред на София, пренасочвайки големи потоци от хора и
създавайки абсолютно нови центрове в необитавани досега прост
ранства. Места, които доскоро са били пусти улици, междинни зони
и дори полета, изведнъж се превръщат в обществени центрове,
през които ежедневно преминават десетки хиляди хора.
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Трасето и станциите на метрото се настаняват неканени в съще
ствуващата тъкан и сякаш не обръщат внимание на това, което се
намира там от години. Тунелите, надлезите, входовете и изходите
на метросистемата решават прецизно транспортния проблем на
града, но сякаш „прескачат“ всички останали проблеми, до които се
докоснат – нуждата от площади и пешеходни пространства, места
за хората да прекарват време в града и квартала си и пр.
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Решението София да има метро взима Министерският съвет през
1972 г. след няколко години проучвания на столичната проектантска организация Софпроект. Системата от подземен железопътен
транспорт, която продължава да се изгражда и днес, 45 години след
официалното си начало, e активно дебатиран въпрос. [1]
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Темите са различни, а много от тях навлизат в технически детайли,
които малцина разбират или по които да могат да вземат активно
отношение. Дали е трябвало метро или скоростен трамвай; какви влакове да се използват; дали с метрото трябва да се обвързва
съществуващата жп инфрастркуктура или не; дали линиите да
минават под най-гъстонаселените квартали или не; дали плочките в метростанциите са подходящи или не – всички тези дебати
са полезни, доколкото осмислят многото влияния на един такъв
мащабен проект върху живота в града. Един лайтмотив обаче е
повтарян непрестанно: метрото превръща София в „истинска
европейска столица“. Дори въпреки твърденията, че проектът е
заченат като подражание на една неочаквана европейска столица,
а именно Москва. [2]
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Организмът от подземни тунели, който „телепортира“ стотици хиляди хора на ден на различни, доскоро трудно достъпни части на града, постепенно се разпространява и върши все по-добре
работата си. Хората слизат по ескалаторите, прекарват няколко
минути под земята, гледайки през прозореца на влака гонещите се
кабели по стените на тунелите, и излизат на повърхността, изминали десетки километри разстояние. За много от съвременните
градски жители това е едно от онези нови всекидневни „усещания
за модерност“, които обаче неусетно променят радикално начина
на живот.
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Подобни преживявания, предизвикани от новите технологии, са
имали хората през деветнадесети век, когато за пръв път се качват на влак и усещат твърде високата за времето скорост от 60 –
70км/ч. А пък простото качване в асансьора и до днес е странно
чувство и много хора го избягват. Влизат в тясно пространство
с непознати, всички мълчат, изтърпяват неловкия „транспортен“
момент, след което слизат няколко етажа по-високо. Подобно е и
усещането, при влизане в тунел под земята в един квартал на града,
за да бъдат изкарани пътниците от тунела на тотално различно
място, без да са видели и усетили как са били преместени толкова далеч. Не е възможно да бъде направена визуална връзка между
двете места, като често дори не се знае как се стига от едното
място до другото. Посетителите на града, могат и никога да не
разберат. Метрото сякаш прекъсва чувството за ориентация,
губят се всички репери на градската среда и пейзажа.

64

Метростанциите естествено се превръщат в едни огромни фунии,
в които от сутрин до вечер се изливат хиляди хора от квартала,
за да бъдат канализирани в железопътното движение по тунелите.
И след няколко минути хората изригват от някоя друга фуния, която ги разпръсква в друг квартал. Преди метрото да стане толкова масов транспорт, София не е имала пространства с подобна
динамика, каквито са метростанциите. Мащабът и ефектът на
спирките на автобусите и трамваите върху квартала са в пъти
по-малки от този на метростанциите. Метрото е един от най-големите проекти на града и логично то пренарежда градската среда
в огромни мащаби. То променя радикално начините, по които хората
го използват и преживяват всекидневно. Спирките на тролейбуси и
автобуси, които изведнъж се оказват прекалено бавни, опустяват.
Хората, които не са предпочели автомобила, са в метрото. От друга страна градски пространства, които досега са били пусти, дори
крайградски полета, междинни инфраструктурни пространства,
изведнъж се оказват по-оживени от площади и паркове в центъра.
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Хората рядко живеят или прекарват време под земята, освен в
моменти на войни, конфликти, природни бедствия или крайна маргинализация. А в последните десетилетия в градовете, свързани с
метро, хората са свикнали да прекарват все повече време в климатизираните тунели. Градската работническа класа вече и в София
се движи под земята. Все по-малко хора използват автобуси, тролейбуси и трамваи, които са по-бавен от метрото или автомобила
транспорт.
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Предпочелите метрото се лишават от усещането за възприятие
на града и пейзажа, докато пътуват всеки ден. А възприятието на
пейзажа и градската среда формират пространствена идентичност, за която пишат ландшафтни урбанисти като Джеймс Корнър. В София това усещане, както и привилегията да се движиш по
повърхността на земята, все повече остават за частния индивидуален транспорт – автомобила.
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Метростанциите често губят публичния си характер, особено в
крайните квартали. Преходните пространства и подлези веднага
усещат човешките потоци и естествено се изпълват с търговска
дейност, намерила своята ниша този път под земята. Пица на парче, пекарна, сувенири, книги, вестници, списания, цветя, парфюми,
фото, цигари, алкохол – има всичко. От тъмнината на тунелите
излизаш на повърхността, на улицата. Там изведнъж си сред потоци от трафик и паркирани автомобили. Строителството избухва
около изходите на метрото, строят се нови жилищни блокове, нови
офиси, които искат непременно да са в близост до метростанция.
Те са толкова в близост, че няма как да бъдат пропуснати. Дори
метростанцията някой път излиза директно в частното пространство, в мола, за да му осигури достатъчно клиенти. Или отива до Експо-центъра и Бизнес парка, за да им осигури служители и
наематели. И докато метрото е толкова услужливо към молове и
бизнес паркове, има квартали, които скоро няма да имат метро.
[3] Защото транспортното свързване на едни обикновено значи
транспортно несвързване за други. Вечно транспортно сегрегирани остават по-бедните квартали на север от центъра – Христо
Ботев, Орландовци, Бенковски, Илиянци и други.
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Метрото все още свързва предимно работните места с местата за
потребление в София. Развитието му трябва да продължи в друга
посока, за да може евентуално инфраструктурата му да осъществява социалната роля, с която е замислена – да свързва несвързаните;
да даде транспорт и на тези, които са сегрегирани, а не само на тези,
които вече са свързани; да бъде лост за развитието на обществото, не единствено на
бизнеса. В това отношение ролята на Европейския съюз – не само
финансова и символна,
но и действена, ангажирана, институционална – засега отсъства. Очаквано ЕС все
още спазва принципа за
ненамеса в териториалното и градско развитие на страните членки. Но спазвайки този
принцип, в проекта за
софийската метросистема Съюзът е подкрепил движението на хора
и капитали, без дотук
да е удържал на обещанията си за солидарно
бъдеще.
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Метрото излиза над земята и тръгва по виадукти. Доскорошни поляни се превръщат в странни, неуютни пространства под
бетонни мостове. Метрото още веднъж, вече на повърхността,
минава, за да изпълни перфектно задачата си да транспортира,
но сякаш стъпва на пръсти и не търси решаването на по-глобални проблеми на градската среда. Създава публични пространства,
които не са мислени като такива, но всъщност са. Пространства,
които са с междинен характер – между тротоара и полето, между
двете платна на улицата, между къщите и улицата, но под моста.
Пространства, които едновременно имат и нямат характер, които
остават странни и неовладяни. Те, ако може би сега не са в дневния
ред на градското планиране, утре могат да се превърнат в негов
проблем. Защото са могли да бъдат публични и привлекателни, да
бъдат дадени на хората, но не са.
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От друга страна всички тези места – метростанциите, изходите и входовете към подземията, дори пространствата под виадуктите на метрото са и едни от публичните пространства на
бъдещия град. Те ще продължат да привличат хора, ще продължат
да бъдат посещавани, ще бъдат транзитни, но и площадни пространства. Задачата ни е да ги освободим от пълзящата и понякога целева приватизация, от владенията на автомобилния трафик
и да ги подчиним на логиката на общото, на достъпното за всички
публично пространство.
Библиография 
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П

рез октомври 2017 г. всички се посмяхме на новината, дошла
от Евростат за Хелоуин, че България е първа в Европейския
съюз по производство на тикви, [1] далеч пред Испания и
Франция. Шегите с Бойко Борисов бяха логични и изобилни, а Офнюз
[2] заключи, че „българската тиква е най-голямата тиква в Европа“.
Шегата обаче рискува да прикрие някои много тъжни тенденции
в българското земеделие в контекста на ЕС, станали видни покрай
тиквения случай. Той показа за пореден път дефектите на европейското субсидиране (нещо, което самите политици признават),
но и по-големия проблем – свръхуедреното българско земеделие, в
което 4% от производителите държат 85% от земята (което вече
политиците не приемат за проблем, а напротив). Тази ситуация
превръща изчезващите български села все повече във феодални владения на малцината едри собственици. Това е и същинският проблем, който оттук насетне много трудно може да бъде регулиран
просто с изменения на политиката по субсидиране.

Случаят с тиквите
Както отбелязаха и от Капитал, [3] превръщането на България в
европейски лидер по производство на тикви всъщност не се дължи
на внезапно увеличено търсене на тази продукция, а е функция от
изкривеното европейско субсидиране на земеделския сектор. От
2015 г. България започна да прилага схемата за т.нар. обвързано
подпомагане с цел да се произвеждат повече зеленчуци и плодове,
от години недостигащи като местно производство на българския
пазар.
Стигна се до тази мярка, защото с уедряването на българското
земеделие то се насочи основно към пшеницата и маслодайните
култури, а българските зеленчуци и плодове изчезнаха от пазара,
раждайки омразната на десните „соцносталгия“ по темата. От
1 639 000 тона през 1980 г. производството на зеленчуци спадна
до 613 000 тона през 2015 г., [4] т.е. 2,7 пъти. Производството на
домати е намаляло 2,4 пъти, на картофи – 7 пъти, а на пипер – 3,9
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пъти за същия период. Това ражда постоянна нужда от внос на
чужда зеленчукова продукция (въпреки добрите природни условия в
България) като за миналата година вносът ни е бил 7,1 пъти повече
от износа. [5]
Тенденцията беше ясна от години, но чак през 2015 г. българското правителство опита да промени начина на субсидиране като
задължи всички производители да садят и зеленчуци/плодове, освен
останалото. Но когато държиш 85% от земята и на година печелиш
милиони, вратички в закона се правят лесно. На всеки човек с елементарна обща култура е ясно, че да отглеждаш тикви и домати
не е едно и също. За първото не се изискват почти никакви грижи, докато второто е капризно, нуждае се от много напояване и
постоянни ръчни грижи.
Министерството на земеделието обаче отпусна еднаква субсидия за всички възможни зеленчуци и плодове, което на практика
означаваше, че могат да бъдат получавани субсидии за отделни
видове продукция, надхвърлящи дори разходите за производство.
Точно такъв е случаят с тиквите, при които само субсидията покрива 101% от производствените разходи, а отделно фермерът има
приходи и от продажбата. Затова не е и изненадващо, че ръстът
на площите, засети с тази култура, надхвърли внушителните над
20 000% за период от две години по данни на бившия земеделски
министър Десислава Танева. [1]
Площите на всички подпомагани зеленчуци нарастнаха през 2016
г. спрямо 2015 г., но изключително показателно е кои са водещите
култури вследствие от реформата: тиквите (с 504% ръст), пъпешите (204%), дините (185%), градинският фасул (166%) и градинският
грах (98%). [6] Всяка една от тези култури изисква минимални грижи
и засаждането ѝ цели единствено вземането на евросубсидия, а не
задоволяването на някакво реално търсене. А тъй като субсидията се дава за единица площ, а не в зависимост от отглежданата
култура, едрите зърнопроизводители реално иззеха възможността
за финансиране към реалните зеленчукопроизводители.
Наложи се България да променя схемата за подпомагане само две
години след започването ѝ, като от 2017 г. отпадна подпомагането
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за тикви, грах и зелен фасул. С други думи, страната съвсем скоро ще загуби почетното първо място като производител на тикви, но ситуацията в земеделието едва ли ще се подобри особено.
Подобни вратички в закона, позволили хипер реколтата от тикви,
ще продължават да бъдат възможни поради самата структура
на българското селско стопанство, в която малцина свръхбогати
собственици държат повечето земя.

Пътят към свръхуедряването
Ситуацията в българското земеделие далеч не е била винаги такава.
България започва самостоятелния си политически живот след 1878
г. с преобладаващо дребно земевладение, използващо примитивни
технологии, като тенденцията се запазва до края на Втората световна война.
Към 1946 г. само 0,8% от българските земеделски стопани притежават от 200 до 500 дка, а 0,1 % - над 500 дка. Числата показват,
че огромното мнозинство от земеделците са бедни и средни стопани. Средният размер на земеделско стопанство е 42,7 дка, като
63% от всички стопанства са под 50 дка. [7]
Разбира се и в предсоциалистическия период има големи модернизирани стопанства, предимно в района на Добруджа, но те са
„Жътва”, известната картина
на Димитър Гюдженов от 1945 г.,
показваща преобладаващата
дотогава ситуация в българското
земеделие.
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по-скоро изключение. Има и обещаващи опити в кооперативното
земеделие, включително с държавно насърчаване. За разлика от тези
два случая обаче, болшинството от останалите ферми разполагат
с остарял инвентар и ниска производителност на труда.
Ситуацията се променя драматично с колективизацията, започната от новата комунистическа власт след Втората световна
война. През 1958 г., включително с цената на доста насилие, вече
функционират над 3200 трудово-кооперативни земеделски стопанства (ТКЗС-та), като е постигната колективизация на 93,2% от
земята на страната. Извършена е първата концентрация на земя и
е създадено едро кооперативно земеделие. [8]
Новият тип кооперативно земеделие страда от редица проблеми, но не могат да се отрекат подобренията, свързани с модернизацията. Общата селскостопанска продукция при индекс 100 за
1939 г. през 1952 г. спада на 99%, но през 1962 г. нараства на 152%, а
през 1970 г. достига до 211%. Увеличават се капиталовите вложения,
поливните площи, химизацията, енергетичните мощности, специалистите с висше и средно образование. По основни количествени
показатели България достига развитите земеделски страни, макар
по производителност на труда, рентабилност и печалба да изостава.
Нарастват доходите и потреблението на селското население. От
икономическа гледна точка е постигнато доближаване на материалното положение на селяните до това на работниците и служителите. Селяните-кооператори са за пръв път социално осигурени. [9]
За да дойде 1991 г. и втората драматична промяна в българското
земеделие. Тогава Великото народно събрание приема ЗСПЗЗ (Закон
за собствеността и ползването на земеделските земи), който предвижда възстановяване правото на собственост на физическите и
юридически лица, т.е. връщане на земята и разрушаване на съще
ствуващите кооперативни стопанства. Трябва да се отбележи, че
първоначалните версии на закона предвиждат това да стане плавно,
но след изборите от 1991 г., новите управляващи от СДС през 1992 г.
променят закона и постановяват ликвидиране на кооперациите и
връщане на земята в реални граници на собствениците отпреди
1946 г. [10]
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Мярката цели „декомунизация“ на селото и се надява чрез връщането на земята на старите собственици отпреди 1944 г. да създаде
електорална база на СДС в по-малките населени места. [11] Резултатите са по-скоро обратни. На пазара на труда тогава по някои
изчисления се появяват 15 хил. безработни агрономи и стотици
други селскостопански специалисти. Особено лоши са резултатите за ромското малцинство. До 1989 г. 45% от механизаторите и
65% от животновъдите във фермите са от това малцинство. Те
обаче нямат наследствена земя, а след 1992 г. вече нямат и работа в ТКЗС, което често ги оставя без поминък на село и ги кара да
мигрират към все по-разрастващите се градски гета. [12]
Разграбването на инвентара на ТКЗС-тата от „ликвидационните съвети“ е твърде добре познато, за да бъде описвано наново,
като дори министър-председателят Филип Димитров признава, че
неговото правителство не е успяло да създаде „честни условия“ за
работата на ликвидаторите. [13] Деколективизацията е мъчителна
почти колкото някогашната колективизация и като резултат раздробява земята между хиляди собственици, които отдавна живеят
в градовете и нито имат желание, нито възможност, нито капитал,
за да се занимават със земеделие. Появява се феноменът „пустеещи
земи“ – идеални условия за нахлуването на големия капитал.

Ролята на парите от Европа
Земята става атрактивна собственост около 2000 г., когато България започва да получава пари по предсъединителната програма
на ЕС САПАРД. Разпокъсаните и често пустеещи ниви се изкупуват
или вземат под аренда на ниски цени от големи бизнесмени и компании, които впоследствие започват да получават пари по САПАРД.
Злоупотребите с парите впоследствие станаха всеизвестни. [14]
Отвъд корупцията обаче, самият фонд допринася за насочването
на българското земеделие към зърнопроизводство, давайки средства основно за трактори и вършачки на по-едрите стопанства и
неглижирайки семейните ферми и кооперативите. Така от 2000 г.
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започва тенденцията, продължаваща
и до днес, на спад на броя земеделски
стопанства и на концентрация на все
повече земя в неколцина собственици.
Тя се засилва с присъединяването
към ЕС през 2007 г. и новата възможност за субсидии в земеделието. Те
са договорени по такъв начин, че да
Парите от САПАРД дадоха първия тласък за
зависят единствено от площта на
свръхуедряването на българското земеделие.
стопанството, а не от културите,
които се отглеждат там. Това директно облагодетелства едрите
зърнопроизводители, тъй като житото има много по-малки производствени разходи от зеленчуците например. Така субсидиите
изцяло променят структурата на земеделието от социализма,
връщайки тежестта от животновъдството към растениевъдството и от зеленчукопроизводството към зърното, царевицата,
рапицата и слънчогледа.
Големите компании взимат по-голямата част от субсидиите.
За периода 2007 – 2013 г. 75% от субсидиите са получени от 3700
физически и юридически лица, които на практика представляват 100
свързани лица. [15] За пример, през 2013 г. топ 10 от зърнопроизводителите в България са получили над 34 млн. лв. Рекордната сума
всъщност е концентрирана основно в един получател – най-големият производител на зърнени култури Светлозар Дичевски. Той
контролира пет от десетте фирми и чрез тях взема 62% от въпро
сните 34 млн. лв. [16] Две от дружествата на Дичевски взимат по
над 5 млн. лв. всяко. Парадоксално или не, холдингът на Дичевски се
казва „Октопод“. [17]
Доклад на Българската академия на науките от 2016 г. [18] резюмира тези развития в земеделието в осем основни направления:
концентрация на земята и капитала; оформяне на монопол при
арендуването на земеделската земя; прекъсната връзка между
земеделските производители и потребителите; инвазия на мултинационални търговски вериги; западащо животновъдство, овощарство, зеленчукопроизводство; производство на продукция с
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ниско ниво на добавена стойност, основно зърно и други суровини;
почти напълно преустановено производство на традиционни български храни; липса на интегриране на земеделското производство
и производството на храни с туризма като приоритетен отрасъл.
Според БАН европейската субсидия се превръща в икономически
стимул за производство на интензивни култури – зърнени и технически, при огромна концентрация на земята и капитала. Причината
за това е, че, ако за зърнопроизводството 20 лв. на един дка (средният размер на субсидията на 1 дка земеделска земя) съставлява
около 30% от производствените разходи, то при зеленчукопроизводството, овощарството и лозарството тази сума не надвишава
1-2% от разходите за производство.
Но роля има и държавата, тъй като единствено в България и
Чехия няма вътрешно преразпределение на субсидията в зависимост
от размера на стопанството. Например в Германия само стопанствата до 500 дка вземат пълния размер на субсидията, а тези над
3000 дка не получават изобщо европари. У нас, обратно, политиката е насочена към стимулиране на едрите арендни стопанства
или на практика към монополистични структури в земеползването.
Съсредоточаването на земеползването е най-видимо в Северна
България поради географските предразположения на региона към
интензивно производство на зърнени култури. Икономическото
развитие на сектора е изключително добро, но същевременно не
предоставя очакваните социални и екологични ползи, защото създава незначително количество работни места, а за производството се ползват много изкопаеми енергийни източници (за производството на горива, хербициди), допринасящи за климатичните
промени и увреждащи почвите. Плодородни области като Добрич,
Шумен и Видин са сред областите с най-висока безработица, тъй
като монокултурното земеделие е силно механизирано и почти не
изисква работна ръка.
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Има ли изход от поземления монопол?
Земята вече е монополизирана и всякакви промени в метода на субсидиране единствено биха отговорили на поговорката „след дъжд
качулка“. Някаква положителна промяна може да има само чрез
мерки срещу свръхедрото земеделие. Такива обаче не се виждат
на хоризонта. Както пише в свой доклад екологичната организация
За земята, [19] в националните стратегии, като например Концепцията за управление на поземлените отношения и комасация* на
земеделските земи [20] от 2006 г., се допуска, че земята е силно
раздробена и се предписва активна държавна намеса за централизация на собствеността и ползването.
Друг пример е Стратегията за комасация за 2007 – 2013, изготвена от българското и холандското правителство, в която се говори
за прекалено голям брой малки и изключително разпокъсани стопанства, които „ще срещнат трудности при подаването на заявление
за схемите за директни плащания“ в ЕС. Ясно се вижда, че ролята
на държавата не се изразява в подпомагане на малките и средните
производители в получаването на европейски субсидии, а в политическа намеса за изключването им от пазара. Както посочват
от За земята, една от „основните задачи“ на правителството е
определена като разрешаване на „проблема“ с „разпокъсаността на
имотите“, предписва се „прилагане на интегрирани комасационни
проекти, финансирани от страна на държавата“. Комасацията е
дефинирана като „един от най-важните инструменти на развитието на селските райони и покрива понятието поземлено развитие“.
„Очакваният ефект“ е селата да станат „привлекателни за живот и
стопански инициативи“ чрез „развитие на конкурентно земеделие“,
уедряване на собствеността и създаване на „рационални ферми“.
В стратегиите за комасация се говори за устойчиво, социално и
екологично развитие. Но според За земята, данните от ефектите
от реално случилата се централизация на земеделието са точно
обратните – намаляване на работните места и свръхконцентра* Комасация означава преразпределението на земи с цел собствениците да получат уедрени имоти
на едно или повече места в замяна на дотогавашните им по-малки и разпръснати имоти. Бел. авт.
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Моделът на едро свръхмодернизирано земеделие е доста печеливш за малцина,
но носи сериозни социални и екологични вреди.

ция на интензивни производства на зърнени култури, разчитащи
на висока употреба на хербициди.
Въпреки това, миналата година беше приет поредният закон,
целящ уедряване на собственостите, този път в животновъдството. Става дума за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, [21] с които депутатите заявиха, че се
цели „окрупняване на имотите, които животновъдите ползват за
отглежданите пасищни селскостопански животни“. Целта е съживяване на кретащия сектор, но методите едва ли ще са ефективни,
при положение, че още към 2013 г. [22] едва 1,5% от животновъдните
стопанства (обикновено над 500 дка) използват 66% от земеделската площ в сектора.
Съсредоточаването на парцели у големите играчи в Европа вече
започва да се смята за тревожна тенденция на европейско ниво.
В края на април миналата година Европейският парламент прие с
голямо мнозинство резолюция, [23] с която призовава комисията и
държавите членки да се борят с това явление чрез различни инструменти, включително промени в законодателството, данъчното
облагане и модела на субсидиране.
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Евродепутатите смятат, че концентрацията на земя е в разрез с
устойчивия модел на земеделие, важна характеристика на който са
семейните стопанства, а освен това се затруднява достъпът на
малки и средни производители до основен актив за производство,
какъвто е земята. Допълнително са посочени и други негативни
последици, включително свързани с обезлюдяването на малките
населени места, загуба на работни места, екологични последствия,
разходването на европейските фондове. Затова и документът,
който няма задължителен характер, призовава ЕК и държавите
членки да вземат мерки срещу това явление.
Разбира се остава въпросът защо ЕС чак сега ще бори политики, които до голяма степен сам създаде и донесе като препоръки
на страните в преход. От 2000 г. насам зърнопроизводството в ЕС
като цяло се е увеличило от 200 млн. до над 300 млн. тона годишно.
[24] През същия период производството на плодове и зеленчуци е
спаднало от 100 на 85 млн. тона, въпреки разширяването на ЕС от
15 на 28 държави. При България спадът при зеленчуците е с цели 28%
за същия период, така че страната би следвала да е силно заинтересована от промени на общоевропейско ниво. Още повече, че българското село започва все повече да се феодализира около единици
едри собственици, разполагащи изцяло със съдбата на малцината
си работници. Освен социален, проблемът е и икономически. Според цитирания доклад на БАН моделът на свръхедро, монокултурно
земеделие носи на страната загуби от около 10 млрд. лв. добавена
стойност и около 500 000 работни места от присъединяването
към ЕС насам.
Едно от десет български села е на ръба на изчезването по статистика на НСИ [25] от 2014 г., а българският селянин е най-бедният
в Европа [26] дори в сравнение с балканските си съседи. Българските политици обаче не поставят под въпрос неолибералния развой
на българското земеделие, а дори покрай европредседателството
се хвалят с водещите ни позиции в производството на слънчоглед.
Друг е въпросът, че производството на зърно и маслодайни семена са единствените, които са достигнали и надминали нивото от
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преди 1989 г. [27] С това се изчерпват заслугите на свръхедрите
стопанства, 25 години след началото на реформата.
Но не и според управляващите. Преди миналогодишната промяна в
Закона за собственост и ползване на земеделските земи, депутатът от ГЕРБ Запрян Янков заяви дословно пред БНР: „Изискването
на Европа е да се развива земеделие в големи площи. Инвестициите
е добре да се влагат в окрупнени площи земя, такива, както са при
едрите земеделци.“ [28]
Янков е магистър по агробизнес. В неолибералния свят, в който
всичко е бизнес, е нормално неговата дума да тежи.
Библиография 
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Интервю на
Жана Цонева с Иван Кръстев

С

лед Европа (изд. Обсидиан, 2017) е книга-мисловно упражнение
как да мислим немислимото: конкретно, не/възможността
Европейският съюз да се разпадне. Тя скъсва с чистия политологически жанр, с неговите позитивистки и наукообразни претенции, които кулминират във формули и точни прогнози за бъдещето. Обратно, трудовете на Кръстев често са пропити, така да
се каже, с poetic license: впряга в анализа препратки към художествената литература и попкултурата със същата увереност и размах,
с които се опира на статистически данни и научни теории. Това е
книга, която с лекота прескача дисциплинарни и жанрови граници.
Без да е нужно да се съгласяваме с всички тези в нея, е трудно да
не отчетем завладяващия стил на писане, който непрекъснато се
съпротивлява на политологичния консенсус, и особено на неговите
проявления в медийния мейнстрийм.
И в книгата, и в интервюто моторът на мисълта на Кръстев
са непрекъснати и изненадващи обрати: всеки феномен поражда
своята противоположност. Противоречията, раздиращи съюза,
изпъкват: между демокрацията и либерализма, между длъжници и
кредитори и т.н. Думата „изведнъж“ се повтаря често; дори когато прави сравнение с по-ранни империи и феномени, той не търси
континуитети, а скъсвания. Непрекъснатите реторически разриви, с които въвежда своите разсъждения като „за разлика от...”,
„обикновено се мисли...“ „голяма илюзия и грешка в дебата...“ и пр.
придават определена съблазнителност на анализа, дори и на цената на неговото огрубяване.
В това интервю обговаряме някои основни моменти от книгата. Например, как осветляването на процеси и поуки от миналото
отварят канали за мислене на алтернативни не/възможности. За
да анализира потъналия в кризи ЕС, да речем, Кръстев го поставя
в сравнителна перспектива с Хабсбургската империя в началото
на нейния край. Анализът не е лишен от чувство за хумор, уловен
например в каламбура Perhapsburg. В хода на разговора Кръстев
разсъждава върху природата на империите и какъв вид империя е
ЕС. Такова непринудено назоваване на нещата липсва в господстващия експертен дискурс, който настоява да мислим ЕС само в пара-
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метрите на демокрацията. Кръстев не храни такива илюзии за ЕС.
Както казва и в лекцията си в Червената къща, „Европейският съюз
е елитарен проект и не е резултат от ентусиазма на масите.“ [1]
Говорим за мерито-миграционна криза. Това са две различни кризи за него, но от анализа му ми се струва, че споделят общ корен:
неконтролируема подвижност. Същата според Кръстев артикулира във въображението на сърдитите и разочаровани избиратели
двуякия враг на бежанците, протежета на космополитните елити,
които пък са подозирани, че взимат присърце повече проблемите
на мигрантите, отколкото на месното население. Съдейки по начина, по който държавите, приемащи бежанци, ги третират, това
разпространено електорално подозрение далеч не е вярно. Но може
да се говори за подобна нагласа например, у някои правозащитници,
които се трогват от социално-икономически проблеми като бездомност, безработица, нищета и изключване, само ако жертвите
им са бежанци.
Интервюто засяга и въпроса за противоречието между космополизъм и универсализъм: както казва Кръстев, глобализацията
направи възможно хората да пътуват, да търгуват и да се опознават, но на цената на умъртвяването на универсалистките модерни
проекти за човека.
Обърнете внимание на частта за национал-популизма. Кръстев
отново скъсва с политологичния консенсус, който дефинира популизма като идеология, която противопоставя „моралния народ“ на
„корумпирания елит“, като го интерпретира не като производство
на народ, ръкоположен в принципна опозиция на елитите, а като
желание за нов тип елити. Анализът на феномена е вкоренен и в
отколешната критика на Иван Кръстев на технократизацията на
политиката („можем да сменяме политиците, но не и политиките“)
и съпътстващата я криза на меритократичните мандарини. Пак
ще цитирам от лекцията:
[меритократите] са хора, които, когато говорят за собствените си
постижения, никога не използват думата „късмет“. Ако говорите примерно със забогатял емигрант някъде, той ще каже: „На мене много ми
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провървя. Попаднах на хора и изведнъж направих едно или друго“. Ако
говорите с някой представител на меритократичния елит, там думата
„късмет“ отсъства. Всичко е постигнато, защото е извършено огромно
усилие, защото човекът има талант. Именно защото са минали през
изпити, тези хора имат убеждението, че са постигнали всичко по правилата. Затова меритократичните елити са особено арогантни – те
нямат усещането, че дължат някому каквото и да било. Нещо повече –
това, което притеснява хората, е фактът, че, за разлика от тях самите, тези елити са много подвижни. [2]
От тук можем да си направим извода, че техно-меритократизацията на политическото поражда крайната десница (или е един от
главните ѝ източници), което ни дава ключ как да мислим стратегии
за преодоляването на възхода ѝ. Този ключ не е зададен експлицитно
в книгата, но в своя спорна статия във в-к New York Times Кръстев
предлага стратегия на „нормализация“ на този тип партии, чиято
легитимност се корени именно в претенциите им на аутсайдъри и
опозиция на business as usual в политиката. [3] Това е бегло засегнато и в интервюто ни, където казва, че тези партии не са про-инфлационни, тоест, не скъсват с водещите ортодоксални/неокласически предпоставки в икономическата политика на „мейнстрийм“
партиите. В книгата (и интервюто) той призовава за разбиране на
страха от изместването и загубата на границите (във всичките
им проявления). По-спорен за мен момент от статията в NYT, но
несъмнено интересно разгърнат.
Вярвам, че прочитът на това интервю с един нетипичен за публиката и платформата на сп. dВЕРСИЯ мислител няма да остави
никого безразличен. Приятно четене!
Жана Цонева
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ЖЦ: Бихте ли казали няколко думи за хората, школите и интелектуалните влияния,
които Ви позволяват да звучите толкова
неортодоксално спрямо господстващата
политологическа мисъл?
ИК: Преди много години прочетох интервю
с Йордан Радичков, в което един от въпросите беше „Как така смело разрушавате
каноните и правилата, по които се пише
модерна пиеса?”, неговият отговор: „Нищо
не разрушавам, просто не знаех правилата“.
Това е и моята история.
Описание: Корица на английското
Една от особеностите на моето поко- издание на последната книга на
Иван Кръстев: „След Европа”
ление е, че, когато в късните 1980-те
започвахме да откриваме важните за нас
книги, ние ги четяхме извън контекста, в който са написани. Фуко
например - един изключително популярен в тези години за нас
автор, който е политически свързан с френската левица - ние, а
и други в Източна Европа четяхме изцяло в антикомунистически
ключ и като критик на лявото. Ние бяхме пределно подозрителни
към големите проекти на модерността. Моята дипломна работа
беше на тема ”Утопия” на Томас Мор и “Градът на Слънцето” на
Кампанела в контекста на Великите географски открития, и централната ми теза беше, че тези произведения, които традиционно
се четат като мечтания за едно съвършено общество, не са нищо
друго, освен стратегии за колонизиране на Новия свят. От тази
гледна точка това, което Вие красиво определяте като неортодоксалност, е свързано с незнанието ни кой с кого спори. Четеш
някаква книга, но я поставяш в свой контекст и я разглеждаш по
свой начин. Това непознаване на контекстите понякога ти помага
да видиш нещо, което другите не са видяли, но често те прави да
изглеждаш абсурден.
Нашето поколение е социализирано във време, в което средата
се отваряше. Имаше глад за идеи, за нещо ново и различно. В ситу-
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ация на отваряне изведнъж думите започват да имат значение. И
това ти дава възможност да мислиш, че нещата, които говориш
или пишеш са важни. Това са редки моменти в историята и нашето
поколение беше привилегировано в това отношение. Дори когато
говорехме тривиални неща, имахме усещането, че има някаква публика, за която те са важни, че някак си думите променят нещата.
ЖЦ: В книгата си След Европа правите аналогия между
Австро-Унгарската империя и ЕС. От гледна точка на сравнителната политология или историческата социология може да бъде
отправено обвинението, че аналогията е повърхностна, но имайки
предвид и цитата на Оскар Яси във въведението, Вие по-скоро правите алюзия към природата на ЕС. Накратко, Европа империя ли е?
Тя е империя и идеята за Европа като постмодерна империя не е
непозната, включително в политологическата литература. Това,
което наричам „Хабсбургската дилема“ е дилемата на ЕС: как да
примириш идеята за универсални правила, универсална правова държава с идеята за национални идентичност, политика и специфики?
Как е възможно да излезем от порочния кръг, в който в Брюксел има
правителство, което реално няма избиратели, докато в страните
членки избирателите гласуват за правителства, от които често
не зависи нищо.
Но ЕС не е просто преработено издание на Хабсбургската империя. Това са два различни проекта, родени в различни епохи. До голяма степен интегритетът на Хабсбургската империя е свързан с
императорското семейство – налице е символика и персонализация,
която отсъства в ЕС. Втората разлика е, че една от основните
институции, които поддържат империята – армията, също напълно отсъства в ЕС. Австро-Унгарската армия е едно от големите и
най-лоялни съсловия в империята.
Разбира се, тези сравнения са малко като да сравняваш ябълки
и круши, но не са непременно неевристични, когато се опитваш да
разбереш какъв е проблемът на дадена геополитическа ситуация. В
историята проблемните ситуации циклично се повтарят. Обичаме
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да казваме, че в основата на ЕС са националните държави, но моят
колега Тимъти Снайдър обича да напомня, че в по-голямата част от
живота си европейците са живели в империи. Европейската история е главно история на империи, а националната държава е много
късен продукт. Нещо повече, всъщност балканските национални
държави са първите и от малкото наистина национални държави
в Европа. Нито Франция, нито Германия са класически национални
държави. Те са имперски държави със своите имперски владения.
Тази национална държава, която се опитваме да представяме като
типична за Европа от преди войните, има толкова кратка история,
че знаем много малко за нея.
ЖЦ: В този ред на мисли, в противовес на инстинктивното отъждествяване на европеизацията с демократизацията, а също и на
впечатлението за родство между либерализма и демокрацията,
което изрази като „либерална демокрация“ създават, Вие говорите за поредици от противоречия или напрежения между националните демокрации и либералния европейски проект. Например, „в
Европа през ХХ век старите империи се разпадат под натиска на
собствените им граждани. Империите са разрушени от демократите, а либералите се опитват да ги спасят и реформират.“ Това
напрежение продуктивно ли е за Съюза и демокрациите, или пък
сочи към непреодолим конфликт, борба на живот и смърт, който
ще унищожи или ЕС, или демокрациите?
ИК: Напреженията между либерализма и демокрацията са напрежения и вътре в националните държави. Принципът на демокрацията
е принцип на народния суверенитет и на това, че мнозинството
управлява. Съществуват ред ограничения на властта на мнозинството, но те са свързани с либералната конституционна традиция и не идват от демократичната традиция. Демокрацията
може да бъде силно мажоритарна. В Европейския съюз, в който има
различни национални общности, няма суверен в класическия смисъл
на националната държава: европейски демос не съществува. ЕС не
е създаден като политически проект, в който някакъв европейски
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демос излъчва свое правителство. Европейците не говорят общ
език и е много трудно да се наложи един естествен общоевропейски конкурентен политически процес, в който лидерите говорят на
обществото. Едно от най-прекрасните определения за отечество, това на Ясперс, е, че то е мястото, в което разбираш другите и където имаш усещането, че те разбират. Затова ЕС трудно
може да стане „отечество“ за своите граждани. Суверенитетът
в ЕС започва от нивото на националната държава, докато европейският проект е много повече либерален проект. Той е свързан
с появата на определен тип правила, важащи за всеки, и на ограничения на суверенитета на националните правителства. Споделен
суверенитет означава, че имаш 28 суверена, които трябва да се
договарят помежду си.
Идеята за демократизация на ЕС винаги е била красива, но тя
се подменя с две неща, които не са непременно демократични.
Демократизацията е свързана с идеята за политическо участие.
Но демократичното участие не е тъждествено на демократична политическа система. Историците много ясно показват, че в
периода на терора в Съветския съюз има много висока степен на
гражданско участие. Доносът също е форма на гражданско участие. Идеята, че активното гражданско участие прави системата
демократична, не е вярна. Разбира се, съществуват идеи, и това е
най-силно изразено в теории като тази на Розанвалон за контрадемокрацията, че в момента, в който има базов политически консенсус, суверенът започва да упражнява негативна демокрация,
като не допуска определени неща, а не толкова избира между ясно
очертани алтернативи. И в подобна ситуация ние може да говорим
за европейски, но само като негативен суверен – този, който има
вето. Но тази система не позволява радикална промяна, защото
се основава на това, че изборите като такива са загубили своето
значение и в обществото няма желание за радикална промяна. Контрадемокрацията приема статуквото като легитимно и затова в
момент на тежка политическа криза идеята за контрадемокрация не
работи. Когато самото съществуване на ЕС е поставено на карта,
типът политическо участие, което като регулировчик просто не
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позволява едно или друго нежелателно решение, не е достатъчно.
Теорията на Розанвалон работи за ЕС в условие на политическа нормалност, когато ЕС не е поставен под въпрос. Контрадемокрацията е ограничителна: на гражданите е позволено да контролират и
ограничават властта през медиите или по друг начин, но изборите
са загубили ролята си на радикален политически избор.
В центристкото виждане за политическото вече не избираш
между различни политически алтернативи, а изборите се превръщат в референдум за компетентността на едно или друго правителство. Но ако изведнъж в системата се появи по-висока степен
на алтернативност: например да се излезе ли от еврото, тогава
изборите не са референдум върху компетентността на правителството, а предполагат от хората много по-драматичен тип политически избор. Тогава идеята за контрадемокрация спира да работи по начина, по който си представя Розанвалон. Едно от нещата,
което идва като заместител (но то работи на национално ниво),
е, че в момента, в който имаш усещане за демократичен дефицит
(т.е. че можеш да сменяш правителството, но не и политиката),
референдумите стават особено популярни. Референдумът е легитимен инструмент, когато въпросът е дали искаш или не искаш
да останеш в ЕС – от тази гледна точка нямам никакъв проблем с
Брекзита като инструмент за решаване на този въпрос. Но на ниво
конкретни политики в ЕС, референдумът започва да се превръща в
инструмент, който разглабя ЕС, защото европейското политическо
пространство като преговорно пространство на съставляващите
го суверенитети е разрушено. Представете си, че пет от суверените на преговорната маса са приели да гласуват позицията си по
дадена тема на референдум, а референдумът е последната дума
на суверена. И тази дума е или „Да“, или „Не“, защото други думи
в езика на суверена няма, а когато суверенът се изкаже, политиците нямат право да го предоговарят. Или поне теоретически не
би трябвало да бъде така, въпреки че на практика се случва и това
фрустрира избирателите.
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ЖЦ: Оспорвате разбиранията
за кризата на демократичното
представителство като ефект
на т.нар. демократичен дефицит
(срив на избирателната активност и доверието в партиите и
т.н). Вие, обратно, разглеждате
кризата не като липса на демокрация, от която според вас дори има
Иван Кръстев
излишък (прекалено много референдуми), а на меритокрацията и технократизацията на политиката. Правилно ли Ви разбирам, че кризата на представителството
е в същината си криза на представителите? На какво се дължи тя?
ИК: През последните години рязко се промени връзката между
избирател и политически представител. Тази промяна е свързана с много неща, едното от които е, че решенията, зависещи от
правителството, са силно ограничени. В един силно взаимосвързан
свят правителствата приличат на пенсиониран екшън герой, който работи като редактор на феминистко списание и който знае,
че ако иска да запази работата си, най-важното е да внимава какво
не трябва да прави.
Първо, няма национална икономика. Икономическите решения са
ограничени от глобалния пазар или в ЕС, от общи европейски регулации. Ако в нормалната демократична система в националната
държава големият дефект на политическото се явява фактът, че
политиците непрекъснато се състезават да обещават неща, които
няма или не искат да изпълнят, в типа ограничени или самоограничаващи се демокрации в рамките на ЕС политиците се състезават
да казват на избирателите какво не могат да направят и какво не
зависи от тях. Тази промяна в характера на политическото поражда
недоверие и лишава политическите представители от легитимност.
Второто, което ги лишава от легитимност, е, че политическото
представителство не може да бъде сведено само до гласуване. В
класическите западни демокрации от времето на Студената вой-

96

на - или демокрациите с масови права (за разлика от преди, когато
правата са ограничени) - силата на избирателя не идва само от
силата на неговия вот, а и от факта, че той е работник, плаща
данъци и е войник. Самото оцеляване на държавата пряко зависи
от него; той има възможност да влияе на взимането на решения,
и специално в ситуация на конфронтация с друга политическа система [социализма] е страшно важно твоят работник да мисли, че
твоята система е по-добра от работническата система, която му
се предлага от другата страна. Много важно е този човек, когато
излезе на огневата линия, да бъде готов да защитава страната.
Същевременно, разбира се, неговите данъци позволяват на държавата да съществува.
Това, което се променя с глобализацията е, че, първо, изчезва
идеята за гражданина-воин. Появяват се професионални армии и
защитата на страната все по-малко зависи от това какво точно
правят гражданите. Това е голяма промяна навсякъде (най-силно
усетена в САЩ след Виетнамската война), която направи много по-лесно воденето на по-малки войни извън територията на
страната, защото средната класа изгуби страха, че нейните деца
ще загинат във война. Втората промяна е, че работникът губи
политическата си сила по простата причина, че, ако преди индустриалецът се бои от стачки и профсъюзи, сега при натиск от тях
той много по-лесно може да пренесе производството си другаде.
Освен намаляването на числеността на класическата работническа класа, изведнъж се оказва, че индустриалците не са ограничени териториално. И трето, данъците са важни, но привличането
на инвестиции в глобалния свят се оказва по-важно. Цялото това
обръщане на политическото създава странната ситуация, в която гражданинът на либералната демокрация е в много отношения
по-свободен от преди, но и много по-безвластен.
И така се явява и третото ниво на кризата на представителството, при което се променя характерът на елитите. В класическата национална държава елитите са национални. Те са учили
в националния университет. Имало е и финансови и академични
елити, които са много по-космополитни, но елитите в национал-
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ната държава на запад от петдесетте и шейсетте години са пряко идентифицирани със своите държави. Глобализацията направи
възможна появата на един елит, много по-слабо свързан с мястото,
от което идва. Знанията, които този елит има и възможностите
за кариера, включително политическа, се оказват непряко свързани
с родното място: той може да практикува и в Брюксел, и в София,
и в Берлин. И тези подвижни елити започват да плашат избирателите. В класическата дихотомия exit/voice [изход/глас] на Хършман
се оказва, че елитите имат резервен изход. В ситуация на криза те
могат да напуснат страната, докато хората не могат. И изведнъж
се появява едно търсене на лоялистки елити, които са свързани не
толкова с идеология или програма, колкото с факта, че не могат да
напуснат, което започва да се мисли като тяхно най-голямо достойнство. Елементарен пример: преди 10 или 15 години това, че
говорите чужд език и познавате по-добре света, е било важно електорално предимство. В момента, специално в Централна и Източна Европа това да не говориш чужд език се оказва много по-голямо
предимство. Защото който говори чужд език може винаги да намери работа или изход за себе си извън страната; затова на него не
може да се разчита. А този, който не говори чужд език, дори и да е
с по-малко качества, ще остане.
По времето на Студената война границите са затворени, но
взаимозависимостите между социалните класи са много по-силни политическият и икономически елит е в голяма степен зависим от
отделния гражданин. Днес границите между държавите са отворени, но в следствие на това елитите са в много по-малка степен
зависими, автономизирали са се и това, което в началото на 90-те
години изглеждаше като процес на освобождаване на гражданите,
днес започва да бъде възприемано от гражданите като процес на
освобождаване на елитите.
ЖЦ: Говорейки за елити, много интересно е как третирате популизма. Вие скъсвате със стандартното политолoгическо разбиране за феномена като принципен антиелитаризъм и акцентирате
върху желанието на популистите за създаване на по-близки и вко-
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ренени елити, които да не се мъчат да превъзпитат народа, а да
го разбират. Можем ли да разбираме популизма като бунт срещу
педагогическите измерения на модерните проекти за човека?
ИК: Всички основни политически партии – от християн - до социалдемократи и либерали, са политически проекти, които се опитват
да променят хората. Модерността казва: „не ми харесват хората,
каквито са, а каквито биха могли да бъдат“. А модерният популизъм
успява да съчетае силен консерватизъм – „Няма нужда от промяна,
пазим традицията“ – с разбирането за консуматора: „Ти си винаги
прав и няма нужда да се променяш“. Популизмът разбира властта
като келнер: „аз ти поръчах две пържоли, не ми обяснявай как да ги
ям и какво е полезно за здравето ми“. Характерна черта на новия
популизъм е, че – за разлика от перонизма например – икономическата политика не е централна за него. Това не са про-инфлационни
партии, както обикновено се смята, и промените, които извършват
в икономическата сфера, са много по-малко, отколкото техните
противници твърдят. Нито една от политиките, които PiS въведе
в икономиката, не биха били немислими в едно правителство на Туск.
Тези партии са културни партии. И затова ръстът на популизма
е до голяма степен свързан с културна, а не с икономическа несигурност. Това в глобален план се потвърждава от едно голямо
изследване на Пипа Норис и други автори, което показва, че при
все че икономически елемент във възхода на популизма наистина
съществува, културният фактор е много по-силен. Откъде идва
силата му? Това в момента е въпрос, който изключително много
ме занимава. Струва ми се едно от основните неща е, че изведнъж хората придобиват усещането, че живеят в свят, който не
разбират. Този свят се променя много бързо, дори на всекидневно
ниво. Не просто светът се е променил, но ти не си забелязал как.
Уж си гласувал през цялото време, ти си решавал или поне това са
ти повтаряли, а изведнъж изниква един много различен свят, който
ти не приемаш. И откриваш ценността на светът, какъвто е бил.
Променя се самата идея за нормалност.
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Основната утопия на 1989 г. беше идеята за нормалност: искаме
нормална държава, никакви експерименти, утопии и общество,
което никой никога не е виждал. Искаме да живеем като Запада
или направо на Запад. Западът е дефиницията на политическата
нормалност. А ако погледнем последните дебати, например върху
Истанбулската конвенция, Западът от модел за нормалност се е
превърнал в модел за ненормалност. Нормалното се оказва това,
което е било, това, което е съществувало, това което е изчезнало, а не което ще дойде. През 1989 г. идеята за бъдещето беше, че
бъдещето не е това, което е пред нас, а встрани от нас и по-точно на запад от нас, то е пространствено. Сега нормалността
отново е във времето, но е обърната назад. Това е обществото,
каквото го помня, някакво минало, някаква традиция. Нормалното
е нещото, което си изгубил.
Кризата на ЕС е като тази на всяка империя. Една от характеристиките на империите е, че те са политически проект, който не
знае границите си. Империята може да се разширява, но за разлика
от националната държава, която е абсолютно сигурна в своите граници и се опитва да създаде социална хомогенност в тях, границата
на империята днес е тук, утре там. ЕС в този смисъл е класически
имперски проект, който непрекъснато се разширява, като твърди,
че граничи със свои бъдещи членове. До момента, в който се появява
бежанската криза, която постави проблема за границите. Защото,
за да засилиш границите си, трябва много добре да ти е ясно къде
са тези граници. На дневен ред излиза и отношението към границите между различните страни-членки – шенгенски и нешенгенски.
Въпросът за границите става ключов и националпопулистките
партии биват обсебени от идеята за границата. За едни това е
териториалната граница, за други е културната – между човешко
и нечовешко. Изведнъж се появява ключовата граница между природа и култура. Има ли нормална и естествена граница, има ли нещо,
което не можеш да преминеш? Трябва ли да позволим гей-браковете?
Трябва ли да позволим изкуственото създаване на живот? Докъде
да допуснем изкуствания интелект? А какво да правим с граница
между човека и бога?
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ЖЦ: Определяте миграционната криза като революционна. Защо?
По странен начин миграцията се оказва продължение на революцията на
нормалността. Днес хората
се придвижват по-лесно от
Според Иван Кръстев ЕС е поставен в революционна
преди и всеки може да види
ситуация от миграционната вълна
как живеят другите, а едни
живеят много по-добре от други. Още през шейсетте години, когато започва деколонизацията и светът започва да става общ, Раймонд Арон пише, че неравенството между държавите ще замени
неравенството между класите като основна движеща сила на политическото. Защото когато живееш в една бедна и лошо управлявана държава, пред теб стои въпросът какво трябва да направиш,
за да промениш радикално живота си? Има два варианта: единият
е да търсиш колективно действие и да се опиташ да смениш правителството и да промениш страната си. Шансовете за успех
обаче, както показват последните години са по-малки, от това,
което мнозина вярваха, когато Фукуяма обяви края на историята.
Но ако мислиш света в категориите „нормално“ и „ненормално“,
тогава се оказва по-смислено да идеш другаде, където съществува по-богато и по-уредено общество. И там можеш да не успееш,
Георги Господинов по гениален начин показва това, превръщайки
думата “другаде” в “друг ад е”; но тoва е рационалният избор. За
да извършиш това, нямаш нужда от идеология и организация, а от
Google Maps. Тръгваш, поемаш индивидуален риск – защото, като
всяка революция, и тази носи своя риск, много хора умират например в пустинята, докато стигнат Либия. Това е индивидуален риск.
Миграцията е революция в ситуация на силна индивидуализация на
колективното действие. Не е революция на една или друга социална група, било то класа или нация. Тя е мултиплицирано радикално
действие на отделни индивиди. Преминаването на границите се
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оказва по-радикално действие, отколкото свалянето на правителството, и много хора го предприемат.
ЖЦ: В последната Ви книга миграционната криза заема централно
място. Но има ли и други кризи в Европа освен мерито-миграционната? В книгата цитирате Едуард Лутвак, който предвижда още
през 1994 г., че глобализираният капитализъм ще доведе до фашизъм. Въпросът за капитализма обаче е засегнат в книгата по-периферно. Дълговата криза и неравенствата в ЕС не подкопават ли
също идеята за „обединена“ Европа, колкото и пренията за мигрантските квоти?
ИК: Въпросът е прекрасен! За мен има четири кризи, които в последните десет години променят ЕС. И всяка от тях проблематизира
едно от базовите допускания, върху които е създаден той.
Първата е кризата на еврото. Тя направи невъзможно мисленето
в категориите на икономическия прогрес. Идеята, че следващите
поколения непременно ще живеят по-добре от сегашните, изчезна
като перспектива. Създаде се поколенческа криза на перспективата.
Вторият проблем е, че кризата на еврозоната обърна логиката на ЕС като конвергенционна машина. Днес пропастта между
богатите и бедните страни в Съюза не се намалява, а се увеличава,
когато говорим за оста Север-Юг. Един от основите източници
на легитимност на ЕС не е, че страните стават еднакво богати, а
че, когато бедните страни влязат в ЕС, те стават по-малко бедни
в сравние с преди. И третата промяна е, че отношението между
Севера и Юга днес е отношението между кредитор и длъжник, а
това е властово отношение. Това, че си по-беден от някого, не те
поставя задължително в положение на зависимост от него, докато
това, че си му длъжник, го прави.
Втората криза е Руско-Украинският конфликт. Той подкопа две
основни допускания на европейската идея за сигурност. Първата е,
че икономическата взаимозависимост на държавите прави войната малко вероятна. Това, в което европейските граждани успяха
да заблудят себе си е, че в Европа – не в света! – в Европа в XXI век
военната сила няма значение. Днес вече никой не вярва в това.
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Третата криза е Брекзит. Брекзит проблематизира една от основните хипотези, на които се основава ЕС, а именно, че е съюз, който
никой никога няма да напусне. Изведнъж, когато Великобритания
напуска ЕС, ако преди въпросът е бил коя е следващата страна,
която ще се присъедини, сега въпросът става: коя е следващата,
която ще напусне?
Четвъртата криза е миграционната – а аз не правя голяма разлика между бежанци и мигранти по простата причина, че ние живеем
в свят, в който разделението между тях ще бъде все по-трудно за
дефиниране. Представете си свят, в който 10 милиона души започват да напускат райони, които се засушават - те бежанци ли са или
имигранти? Миграционната криза изведнъж променя вътрешно
политическата динамика, за която говорихме – изведнъж европейците виждат, че миграцията е революция и Европа откри за себе
си, че е контрареволюционна сила. Миграционната криза постави
въпроса за границите, който Европа се мъчеше да избегне. Тя се
оказа и криза на въображението на европееца, който не може да си
представи нейното решение.
Ако преди Европа беше мислена като идея, след кризата тя започва да се мисли като място. Затова усещането ми е, че миграционната криза е най-сериозна.
Парадоксално, при четири такива кризи, всяка от които разтърсва ЕС, се появява стабилност в системата. Моята теза тук,
която я няма в книгата, е, че взаимодействието между тези четири кризи по особен начин стабилизира Европа. Европа не е решила
нито една от тях, на нито едно ниво. И въпреки всичко се оказва,
че всички тези кризи започват да работят като стабилизатори.
И разделяйки Европа по различни начини, изведнъж отварят нови
пространства. Пример: Брюксел и Берлин мислят, че всяко предоговаряне или отслабване на правилата (главно три процентовия
бюджетен дефицит) в еврозоната ще създаде негативни стимули
вътре в системата и ще доведе до задълбочаване на кризата. От
другата страна са страни като Италия и Гърция, които твърдят
разумно, че при тези правила те не могат да растат. В момента,
в който бежанците отиват в тия две страни, ЕС взима решение,
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че парите, харчени за бежанци, се вадят от дефицитите. Изведнъж бежанската криза помага на икономическата - създава се пространство, в което, без да се променят правилата, Гърция и Италия
получават повече гъвкавост в икономическата система.
ЖЦ: Като някаква диалектика на кризите.
ИК: Абсолютно. ЕС е спасен от играта на кризите.
ЖЦ: В книгата казвате, че старото деление от Студената война
се завръща заради мигрантската криза, онагледено от липсата
на солидарност при квотите и разпределението на бежанската
тежест. В лекцията от Червената къща уточнявате, че причина
е и липсата на колониален опит у източноевропейците, който ги
прави недоверчиви към етническите различия. На Изток наистина
се нароиха евроскептични елити, които надраснаха одеждите си
на бутикови партии и дори започнаха да взимат властта. Само че
цялостта на Европа се пропука не от Изток, а от Запад (напр. Брекзит). А Великобритания има огромен колониален опит с различието.
Как си обяснявате това?
ИК: Едно от най-важните неща, които дойдоха с миграционната
криза, е, че стана истински невъзможно да се мисли с понятията и
категориите от Студената война. Изведнъж се оказва, че живеем
в постколониален свят и че най-важното нещо, което се е случило
през ХХ век, не е сблъсъкът на идеологии, а разпадането на големите европейски империи. Изведнъж самата Европа започна да се
мисли като политическа идентичност, която не е универсалистка. По време на Студената война и двата проекта – съветският и
западният – са универсални проекти, които искат другите да им
подражават. Искат да оформят света по свой образ и подобие.
Най-изумителното нещо днес е геополитическото надигане на
Китай като сила, която не иска и не мисли, че другите могат да ѝ
подражават. Китай се страхува от свят, в който всички биха имитирали политиките на Пекин, защото силата на Китай в момен-
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та не е в това, че предлага нови правила, а в това, че избирателно
спазва старите, без да плаща морална цена за това, защото това
не се правила, които той е създал. Това е реален културен парадокс,
свързан с най-драматичния ефект на глобализацията: изчезването
на всички универсалистки идеологии.
Най-известния космополитен мислител е Кант, който не е напускал родното си място. Колкото по-малко за теб светът съществува
като реален свят, а повече като интелектуален проект, толкова
по-възможен е универсализмът. А днес хората пътуват, общуват
и търгуват помежду си, познават се и се отнасят не непременно
по-лошо един с друг, но именно в този свят изчезна идеята за човечеството като универсалистка идея и от ляво, и от дясно.
Затова в книгата за мен главното, което характеризира промяната на европейските демокрации, е появата като основна сила
на застрашените мнозинства, които започват да мислят себе си
като малцинства. Либералните демокрации, както ги познаваме,
са културен продукт на 1968 г. и са пряко фокусирани върху правата на малцинствата. Политиката на идентичност е политика на
малцинствата. И основната категория, през която се мислят тези
демокрации, е признанието. Това, което се променя, е, че идеята
за признание е заместена от идеята за уважение.
Каква е разликата между признанието и уважението? При първото ти искаш да бъдеш признат като равен, но различен, защото
имаш това право. Не се интересуваш от властови асиметрии. При
уважението аз искам от теб да признаеш, че аз съм мнозинството, а ти си малцинството. Има властова разлика. В затворите, в
казармата например въпросът „ти уважаваш ли ме“ е „признаваш
ли, че си по-слаб от мен“. И това завъртане, това преместване на
политиката на идентичност от малцинствена в политика на мнозинствата, е в основата на драматичните политически промени,
които наблюдаваме.
ЖЦ: Благодаря сърдечно за този разговор!
Благодаря на Огнян Касабов и Георги Медаров за редакциите и коментарите.
Библиография 
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Фалшивата Европа се хвали,
че е предшественик на универсална общност,
която нито е общност, нито е универсална.
из манифеста „Европа, в която можем да вярваме“

В

началото на декември 2017 г. във виртуалното пространство се появи любопитен манифест на консервативни учени
и интелектуалци от различни държави, водени от идеята за
„Европа, в която можем да вярваме“, известен още като „Парижката декларация“. Сред подписалите се под манифеста фигурират
имената на Филип Бенетон, Реми Браг, Роджър Скрутън и др. В
него е изразено убеждението, загнездило се сред голяма част от
европейците, за една Европа, която познаваме добре отвъд кул
турата и традицията, и друга, която познаваме тъкмо поради тях.
Първата достига своята връхна точка в обособяването на Европейския съюз, докато втората е в латентно състояние, дремеща
под купчините нечистотии, с които я затрупват ежедневно пра
знословието и тесногръдието на мощната бюрократична система
на първата. Тази латентност често бива тълкувана като умело
прикрита отколешна кончина – омръзнала на всички ни апокалиптична картина за края на „цивилизования“ свят.
В манифеста разграничението между „Фалшивата Европа“ и
„Истинската Европа“ е доведена до своя предел. Едната е утопична, наднационална и тиранична като следствие от заблудите
и невежеството ни, като според авторите всички ние безусловно
вярваме, дори и в бунта си, в нейната универсалност, заслепени
от „суеверията за неизбежен прогрес“ (§3). Тази Фалшива Европа
е Европа на вертикалата, на преклонението пред завършената и
несъмнена истина на постнационалните образувания, представител на универсалната истина на либералните идеи и ценности, така
умело прикриващи деспотизма на пазарните отношения, очевидни
за малцина. На Фалшивата Европа се преписват несъществуващи
граници – сякаш по природа тя е въплъщение на представата за
исторически прогрес, който не позволява нито пространствени,
нито времеви ограничения. Подобно мислене е сякаш заключено в
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съзнанието за бъдеще изобщо, обещано кой знае от кого, бъдеще
напук на бунта, въпреки бунта. Другата Европа е тази на нациите, на активното участие и дебата, тя е пространството на
диалога и следователно на хоризонталата, в която отсъствието
на „наложено и принудително единство“ (§8) позволява цветното
многообразие от националности, отстояващи своята идентичност и причастни на един изконен космополитизъм, да удържат
действителното единство – културното. Индивидуалисткият
характер и на двете – на пръв поглед поляризирани – дефиниции,
ги представя в странно съзвучие. В първата фигурира нотка на
настояща сакралност, докато втората сякаш се опитва да извика
една отминала, загубена такава.
Тази флуидна Европа, цяло на две поляризирани състояния, е
вечно повтарящият се опит за саморазпознаване, основан върху
непрестанно менящите се, дори невъзможни граници – както географски, така и културни. Трудността да определим къде свършва
влиянието ѝ и къде започва другостта – особено в епохата, в която се намираме – предполага подобно разграничение. Същественият въпрос е дали благодарение на него достигаме до определена
критическа нагласа, която да ни позволи да зададем правилните
въпроси, касаещи настоящето? Дали такъв прочит осъществява
обрат в мисленето, стимулиращ отношение спрямо назряла криза
или е естествено продължение на веригата от повтарящи се взаимозависимости и сили, които са все тук, за да помагат в процеса
на съграждане на един общ свят? В следващите редове ще се опитам да аргументирам позицията си, асимилираща разграничението,
извършено в манифеста, без да се припокрива изцяло с него.
„Европа, в която можем да вярваме“ е призив да се възроди едно
минало величие, което съзерцаваме, изпълнени с меланхолия. Ако се
дистанцираме от всички частни моменти, в манифеста Истинската
Европа се представя като непрестанно движещото се самосъзнание на една изконно гръко-римска и християнска наследственост,
направлявано от вечното противопоставяне на едното спрямо другото, т.е. на една идея спрямо друга. Условно можем да я наречем
Европа на диалога – културният, политически, социален и прочее.
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Авторите заявяват това сякаш тя винаги е била такава, освен
сега, което не е вярно – тя не е такава и сега, което е различно.
Основният стремеж на тяхното послание, предназначено за голямата публика, е да покаже несъстоятелността на едната Европа,
настоящата Фалшива Европа, за сметка на отминалата.
Ако се вгледаме внимателно в посочените от тях периоди, задвижващи европейската култура – античност, класицизъм и доминантната за християнската религия епоха – бихме открили, че до
голяма степен Европа е била „истинска“ и не е била „истинска“ във
всеки един тях. Тя е била диалогична и хоризонтална във времето
на демократичния гръцки полис, не и във вертикалното управление
на Александър Македонски; била е диалогична във времето на Римската република, не и в това на цезаризма, т.е. на римската империя; била е хоризонтална във времето на вдъхновяващото ранно
християнство, но не и след обявяването му за официална религия
на Римската империя през 391 г.
Можем ли да си представим едната Европа без другата тогава?
Не мисля. Предложението ми е да разгледаме едната като ранния
етап на другата. Диалогичната Европа като подготвящата се за
универсализъм Европа. Диалогичността тук изглежда, сякаш е едновременно пораждаща и пораждана, предшестваща и предшествана.
Ако универсализмът се оформя там, където дебатът е стихнал,
то диалогичността като основна движеща сила се появява отново,
когато доминиращата светогледна схема – една система от идеи,
ценности, мисловни конструкции и т.н. – загуби позициите си и
обяви несъстоятелност спрямо действителността. Всеки път,
щом дадена идея, често деспотично, е успявала да наложи себе си
над другите като всеобщо и универсално вярване, детронирането
ѝ се осъществявало чрез предлагането на алтернативи. Те са предназначени за употреба тук и сега, но това не ги прави по необходимост нови. За да се стигне до структурирането и представянето
им, първоначално трябва да се извърви пътя на теорията, който
от своя страна намира себе си в богатството не на тази или онази
култура, а на културата изобщо. Този процес може да се разгледа
като опит за преразглеждане, за предефиниране на вече наличното
знание, но през условията и проблемите на настоящето.
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Универсализмът е едно от водещите интелектуални стремления, откакто изобщо има история. Нека поясня – универсализмът
като стремеж може да се търси както в класически империи като
Китай, Рим и Индия, така и в Испанската, Османската и Британската например. Дори малки образувания като националните държави
могат да бъдат разбирани като подобни стремления, но с по-ниска
степен на амбиции, т.е. на универсалност. Важно е да се отбележи,
че християнската църква е също такова образувание, но с други
основания. Откъде извира, къде се корени този стремеж?
Може би трябва да разглеждаме единението на човечеството по
силата на определени убеждения, вярвания или закони като следствие
от заинтересоваността на всеки от нас от сигурно съществуване. Обединяващият ни знаменател е, както изглежда, постоянно
променлива константа – променлива, защото обича често да сменя
одеждите си; константа, защото тъй желаната сигурност остава
основната движеща сила на единението ни. В търсене на поредното
му проявление всички ние се изправяме срещу Другия, приобщавайки
или подминавайки го, в процеса на изграждане на общата сигурност,
на общата опазеност. Използвам думата изграждане неслучайно.
Градежът предполага яснота относно това с кого ще се пазиш, как
ще се пазиш и най-важното – от какво ще се пазиш.
Изграждането на едно общо социално, политическо или икономическо пространство е подобен акт, който изисква също такова
самосъзнание относно различните аспекти на опазеността. Но,
парадоксално или не, в същността на универсалисткото мислене,
което намира своя абсолют в идеята за световна империя или световен ред, са вкоренени две безусловно противостоящи си положения. Едното от тях се изразява в до болка познатата на всички
ни позиция за общото благоденствие, мира, щастието и свободата, които следват от т.нар. наднационално единение и което се
крие в потребността от сигурност и опазеност и следва да бъде
достигнато от хората, от нас. Другото положение, далеч по-релевантно спрямо състоянието на нещата, в което ни се налага
да пребиваваме, е волята за власт, която се осъществява сякаш
в името на хората, тя е винаги за нас, но никога от нас – можем

111

да я разпознаем там, където с кого, как и от какво ще се пазим се
решава от върховете на вертикалата, тъй често противоречащи
на настроенията в нейните низини. Уви, там „където не са възможни действителна отговорност и свободна инициатива в полза
на цялото, всички са роби“. [1]
Ако трябва да се обърнем отново към историята, ще видим как
посочените универсални образувания винаги довеждат със себе си
догма – вярване, което установява трайно господство с принудителното си единство. Сякаш под напора на неговата вихрушка,
омаловажаваща различностите, стихва „свободната борба на духовете“ – по успешния израз на Карл Ясперс. [2] Ако историчността,
разбирана като неспирния поток на социално и културно развитие,
се движи именно от противопоставянето на различните идеи, то
насилственото им изравняване и вкарване под една обща условност
би следвало да блокира възможностите за сетнешно израстване,
поне временно. Разполагаща с цялостна картина на света, отвъд
която ни се струва трудно да надзърнем, догмата се представя
като единствената възможност, която действително притежаваме. Превърнал се в гигантска секвоя, чиито клони не можем да
обхванем, твърде усложнен и твърде изморен, постепенно капитулиращият диалог е заздравявал победителя, докато не утвърди
категорично позицията му на доминиращ светоглед.
Според Карл Ясперс единната ос на човешката история трябва
да се търси в процесите, довели до възникването на рационалното
мислене, т.е. в победата на абстрактното мислене над митологичността и нейната образност. За Ясперс тази битка е спечелена в
епохата на „Осевото Време“. [3] С него е зададено началото на разделението и противопоставянето на социалните пластове в една
постоянно подновяващата се борба на идеи. Благодарение на концепцията за Осевото време и неговата независимост от културната ни или верска принадлежност, можем да осъществим прочит на
подготовката и обособяването на универсалистките образувания
като на един постоянно осъществяващ се процес – процесът на
еволюция на колективното, с неговите възходи и падения. За Ясперс
онези първи класически империи са имали за последствие по-ниските
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нива на съзнание в своите членове, а това означава по-ниски нива
на колективност, по-ниски нива на съучастие в общността. В тях
гласа на отделния човек е винаги заглушен от догматичното ехо
на тиранията. Иначе казано – това са времена на робство.
Можем да предположим, че не съществува съзнателност без
Другия, без другите. Ако приемем подобен постулат, то трябва да признаем парадоксалността на универсалните образувания,
тяхната изначално потисническа претенция. Отказът от диалог,
от отвореност спрямо Другия и неговата другост е следствие от
принудителното вместване в тоталността на догмата. Завзелата
властта идея, която с течение на времето започва да се изживява
като вярване, в което сме, а не идея, която мислим, [4] принудително захвърля отделния човек към самия себе си, изолирайки го
от Другия. Последствията, които търпим към днешна дата, са
тъкмо такива.
Но въпреки претенциите си за надвремева и общочовешка валидност, онова, което очаква действащото към настоящето вярване
на края на пътя, е поредният крах. Интересно е да се отбележи,
че колкото по-развита е комуникацията, толкова по-скоростно

113

догмата прекосява отреденото ѝ време, толкова по-бързо биват
подривани устоите ѝ, защото, макар на голямата сцена диалогът
да стихва, тук в низините той никога не престава. Участниците
в надигащия се спор, представляващи възраждащата се след дълга дрямка диалогична сила, се обръщат към наследството си, за
да открият как да се изправят пълноценно срещу другите, как да
заздравят себе си чрез неразривното противопоставяне на знание
и съмнение. Цитираният манифест е доказателство за това.
Яснотата по въпроса за причинно-следствената връзка, която се
изразява в линията диалогичност-универсализъм, тук истинската
Европа и онази другата, фалшивата, би ни помогнала по-правилно
да се отнесем към общото ни настояще. Подобно разглеждане ни
позволява да се дистанцираме от излишната носталгия, която често ни обхваща, и да признаем, че идва време за Европа на диалога,
в която всяка на пръв поглед малка идея, всяка вече отхвърляна и
демонизирана голяма концепция, могат да намерят отново своето
място и своите привърженици. Такова разглеждане също ни позволява да си обещаем едно бъдеще, което и без това предстои. Време е
„свободната борба на духовете“ да отпразнува своето кратко сега.
С настоящия текст нямам намерение да налагам убежденията
си за историческо предопределение над хода на нещата, а само да
вдъхна частица основателен кураж у онези, които отказват да си
го набавят сами, пък били те и консервативни интелектуалци.
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О

т няколко години Европейският съюз е изправен пред сериоз
но предизвикателство, свързано с масовата бежанска вълна,
която „залива“ Стария континент. Според статистика на
Евростат най-много бежанци идват към Европа от Сирия. [1] През
2011 г. там избухва гражданска война и още тогава много сирийски
граждани напускат родината си, за да търсят подслон и сигурност
в съседните държави с надеждата, че конфликтът ще продължи
само няколко седмици, в най-лошия случай няколко месеца. Войната
обаче продължава и до днес, а голяма част от избягалите от Сирия
вече са изгубили надежда, че ще видят отново отечеството си.
Много от тях продължават да живеят в бежански лагери. [2] Други
решават да тръгнат по пътя към неизвестното в търсене на един
по-сигурен свят, където да изживеят остатъка от своя живот.
Мнозина, пътувайки към въображаемия „рай“, намират смъртта
си. Една част от тях биват застигнати от куршумите на граничните власти на държавите, където иначе искат да се спасят. [3]
Преминаването на океаните и моретата е познат феномен
отдавна, в повечето случаи по търговски причини и/или в търсене на нови възможности, на „нов свят“. Според древната легенда
синът на троянеца Анхиз и на богинята Афродита Еней, заедно с
част от оцелялото население на разрушената Троя, били принудени
да напуснат родното си място, за да достигнат след дълги скитания
до Италия. [4] През ХХІ в.
„Арабската пролет“, войната в Сирия, събитията в Либия и в Йемен
доведоха до бум на незаконното придвижване на
бежанците по море. По
пътя си към Европа мнозина намират смъртта
си в студените води на
Средиземно море. Периодично през последните години публичното
Лодка с бежанци в Средиземно море, Източник: twitter
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пространство е заливано от новини за стотици удавени бежанци.
Европейският съюз решава трикратно да увеличи патрулите по
морските граници с цел спасяване на бежанци и паралелно с това – с
цел разбиване на трафикантските мрежи за пренос на хора. [5] Като
част от тези задължения италианската брегова охрана на няколко
пъти през годините спасява хиляди човешки животи.
Търсейки помощ и закрила, бежанците обаче са посрещани в отделните европейски държави с подозрения и са възприемани като „заплаха“ [6] не само за отделните нации, но и като цяло за „европейската
идентичност“ и за християнската природа на Стария континент.
Особено мъжете бежанци често са проблематизирани като заплаха
за „нашите“ жени и деца. [7] Отделни престъпления, извършени от
бежанци в Кале, Хамбург, Виена, Берлин, Инсбрук подсилват страха
от прииждащите бежанци. [8] Често се генерализира на базата на
отделни примери за всички „ислямски бежанци“.
Средствата за масова комуникация, използвани като инструмент за прокарване на политики от висшите към нисшите слоеве
на обществото и за формиране на нагласи при последните, също
се включват в процеса по представяне на отрицателния образ на
„другия“. Именно т. нар. „масмедии“ често определят бежанците
спрямо тяхната религия. Използвайки тази реторика, някои политици и/или експерти разглеждат „мюсюлманските бежанци“ като
възможна заплаха или пък директно ги свързват с радикалния ислям.
Показателно в този ред на мисли е и изявлението на директора
на Федералната служба за защита на Конституцията Ханс-Георг
Маасен, че радикални ислямисти се опитват да набират нови последователи сред „мюсюлманските бежанци“ в Германия. [9] Така се
вкарва конфликта между християнските ценности („цивилизация“)
и мюсюлманската култура („варвари“ [10]). Разбира се, изтъква се
„хуманния“, „цивилизован“ начин на раздаване на правосъдие у европейските държави, за разлика от „варварските“ арабски земи: „Във
Финландия мюсюлмански бежанци бяха арестувани. В Ирак те убиват с куршум в главата.“ [9]
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Карикатура за неприемането на бежанците в Източна Европа.

На 13 ноември 2015 г. в Париж е извършен терористичен атентат,
определен от тогавашния президент Франсоа Оланд като „акт
на война“ от страна на „Ислямска държава“. [12] На 22 март 2016 г.
терористичен акт е извършен и в Брюксел. [13] През 2017 г. терористичните атаки продължават. Тероризмът зае изключително
важно място в дебатите за бежанците. Ако до този момент бежанците бяха основно хората, „които изнасилват“, то след многото
терористични атаки, за които отговорност пое „Ислямска държава“, образът на всички прииждащи към Европа мюсюлмански бежанци се модифицира в „джихадисти“. Атаките бяха използвани като
аргумент срещу тяхното усядане на континента. Някои движения,
като например основаното през 2014 г. в Дрезден Патриотични
европейци срещу ислямизацията на Запада (PEGIDA), веднага издигнаха лозунги от типа на „Tired of Terrorism? Close the Borders!“. [14]
В България бяха издигнати подобни лозунги за изгонване на бежанците и за тяхното недопускане до българската територия. През
ноември 2013 г. на протест срещу бежанците в София, организиран от движението „Национална съпротива“, освен обичайните за
този тип националистически шествия скандирания като „България
на българите“ и „Да живее България!“ протестиращите крещяха
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и „Бежанците вън“ и „Долу ЕС!“. [15] Въпреки това изравняване на
бежанците до „джихадисти“ и опасенията, че в редиците на прииждащите идват и терористи, Европейската комисия заявява, че
„по последни данни на Европол липсват сигурни доказателства, че
терористите използват систематично потоците от бежанци, за
да влязат в Европа незабелязано.“ [16]
Днес един от страховете, особено на населяващите Балканите, е да не би „мюсюлманските бежанци“ да поискат да се заселят
трайно по тези земи и да направят свое държавно формирование.
Този страх е подсилен в балканските страни и може да бъде обяснен с конструирания наратив за петвековното робство, с образа
на жестокия кръвожаден мюсюлманин, изнасилващ и убиващ млади
девици, както и с мъченическия разказ за борбата за преследваната
православна вяра. Тази травма от общото балканско минало е онази
сила, която поддържа страха от мюсюлманина сред обикновеното
население и до днес. Националните политики и техните изпълнители в лицето на властимащите (особено националистическите кръгове) поддържат и до днес стереотипите за другия по вяра живи.
Няколко български града (София, Варна, Ямбол) дори се вдигнаха на
протест срещу бежанците. [17]

Вдясно: Протест на PEGIDA в Лайпциг срещу бежанците. Източник: Ghetty Images
Вляво: Протест в Харманли срещу бежанците

121

Впрочем, ако трябва да конкретизираме исторически, то трябва
да кажем, че страхът от мюсюлманите не е ново явление за Стария
континент. От осми век насетне Европа е в страх от мюсюлманите. През 717 – 718 г. арабите обсадили по суша и вода византийската столица Константинопол. Действията на император Лъв ІІІ
Сириец, подкрепен от българския хан Тервел, довели до успешното
отблъскване на арабите от Европа. През 732 г. пък Карл Мартел
победил арабите при Поатие, с което спрял тяхното нахлуване в
Европа от запад. В началото на четиринайсети век група османци се настанили на Галиполи и започнали да обработват земята.
Въпреки че голяма част от тях напускат полуострова през 1307 г.,
Ирен Белдичану предполага, че вероятно някои семейства решили
да останат. [18] В средата на века османците основали своята първа база в местността Цимпе и започнали своя поход на север. До
края на четиринайсети век паднали почти целите Балкани, а през
1453 г. бил завладян и Константинопол. Чак през деветнайсети век
на Балканите от властта на мюсюлманската Османска империя
успели да се отделят няколко народа и да създадат свои национални
държави (Гърция, Сърбия, Румъния, България), които поставят за
своя официална религия християнството. С развитието на национализмите през деветнайсети и двайсети век Старият континент
и особено балканските земи са възприемани като територия, чието население е запазило своята идентичност и връзка с миналото
си благодарение на своята християнска вяра. Поради тази причина отношението към другия, който в продължение на пет века е
поставял на изпитание вярата чрез репресии, е по-различно.
Влизането на балканските страни в Европейския съюз носи със
себе си и очаквания за промяна на мисленето на „новите“ европейски
граждани. Очакванията обаче не се оправдават. Все още „другият“
се възприема като заплаха (към вярата и идентичността) и всяко
решение на европейските институции, което заплашва съответната национална идентичност, е възприемано като лошо деяние, на
което обществото с цялата си сила трябва да се противопостави.
Като част от политиката си спрямо бежанците Европейският съюз наложи задължителни квоти за приемане на мигранти от
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отделните държави. Някои държави, главно от Източна Европа,
отказаха да се съобразят с това решение на Съюза и категорично
заявиха, че няма да приемат мигранти. Това принуди Европейският комисар по миграционните въпроси Димитрис Аврамопулос да
излезе с изявление, в което казва, че е неприемливо страни, членки
на Европейския съюз, да отказват да участват в приема на кандидати за убежище. [19] Релевантният въпрос е: какво е да си член
на Европейския съюз – дали е само правото да се възползваш от
усвояване на евросредства по европейски програми, или е и това
да започнеш да мислиш като европейски гражданин, да съобразиш
своето поведение с официално декларираните европейски ценности? Ако успеем с второто и се опитаме да разберем „другия“,
„непознатия“, търсещия убежище, то светът (или поне Европа) би
се променил към малко по-добър и по-хуманен.
Библиография 
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ко математиката не ви е сила, не се притеснявайте. С
простата сметка от заглавието свършва почти всичката
математика в статията. Това обаче не означава, че няма
политически сметки в международната политическа сфера на Централна Европа. Точно обратното. С представянето на „Бялата
книга за бъдещето на Европа“ [1] през март 2017 г. спекулациите
за бъдещото властово групиране в ЕС започнаха да се зараждат.
В моята страна, Словения, се обсъждаха три сценария. Казано
по-грубо и с голяма доза сарказъм – или ще скочим на работливия
„Германо-френски локомотив“ и ще изпълним надеждите на либералите; или ще се присъединим към Вишеградската група и ще се
борим срещу „европейските ценности“ и традиции, които нашите
прадеди браниха и които сегашните консерватори възприеха; или
ще бъдем забравени от историята, бидейки част от Балканите.
Интересни и примамливи предложения. Ако нито едно не ви се нрави, дали поне някое от тях не ви плаши? Ако се определяте като
прогресивни, Европейската интеграция ви харесва или, още по-бунтарски, уважавате правата на човека, тогава може би членство
във Вишеградската група е малко вероятен избор.
Терминът Вишеградска група [2] все по-често се използва в европейското политическо пространство като синоним на крепост
на консервативната политика. Дали ще е заради ксенофобските
позиции спрямо бежанците, защитаването на полските съдебни
реформи, които заплашват върховенството на закона, или зачестилите крайнодесни протести в Централна Европа, настояващи
за „Бяла Европа“, очевидно политиката в региона залита все повече
и повече надясно. Последното правителство, което се присъедини
към консервативния влак, е това на Австрия, където австрийската
народна партия на Курц (ÖVP) и крайно-дясната Свободна партия
(FPÖ) сформираха коалиция. [3] Лидерът на FPÖ (която е всъщност
създадена от бивши членове на Нацистката партия след Втората
световна война [4]) Хайнц-Кристиан Щрахе успя да получи голямо
парче от тортата в оглавяваното от Курц правителство. FPÖ (или
номинирани от тях независими кандидати) управляват министерството на въшните работи, отбраната, вътрешните работи и
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правосъдието. Хер Щрахе, [5] който държи почти всички държавнотворчески министерства в правителството, беше пределно
ясен относно Вишеградската група в предизборната кампания: „Ще
засилим контакта си с Вишеградските страни и ще бъде добре, ако
може би дори станем членове на Вишеградската група.“ Въпреки че
има противоречиви настроения в самата партия, думите му поне
отразяват неговите намерения.
Ситуацията в Словения е малко по-различна, тъй като изборите чукат на вратата и са планирани за тази година. Не е имало дясно правителство от 2013 г., като десетото правителство,
начело с Янец Янша, удържа малко повече от година. Дори всичко
да изглежда възможно в днешните избирателни кампании, има малка вероятност тринадесетото словенско правителство да бъде
консервативно, тъй като всяка парламентарна партия се зарича да
не участва в управлението със Словенската демократична партия
(СДП), най-голямата дясна партия в Словения.
В миналото е имало няколко възможности Словения да стане
член на Вишеградската група. Първата беше точно след създаването ѝ, но тогава мнозинството от словенския политически елит
беше убеден, че ще бъде по-изгодно за икономически по-добре развитата Словения да не се асоциира с такава група. Когато гъвкавите сили на Вишеградската група проличаха с присъединяването
на Полша, Чехия, Словакия и Унгария към НАТО пет години преди
Словения, разказите, че тези страни ще я засенчат започнаха, бързо подети от партиите в десния спектър. Наскоро преизбраният
президент на Чехия Милош Земан, емблема на чешката социалдемократическа партия, дори открито покани Словения да се присъедини към Вишеградската група, но не получи очаквания отговор
нито от Словения, нито от тогавашния словашки президент Иван
Гашпарович. Последният препотвърди, [6] че Вишеградската група
е регионален съюз на четири държави, който обаче е отворен към
други страни с общи интереси. Надеждите на словенското дясно
все още остават. Както се изрази най-младият словенски депутат
Андрей Чуш, който наскоро напусна СДП и стана независим, „Ние
трябва да бъдем част от В4 заедно с Австрия.“ [7]
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Добрата стара, нова Австро-Унгарска империя?
Когато се вземе предвид контекстът в ЕС с възможността за Европа на много скорости, съюзи в самия ЕС добиват смисъл. Само че
съюзите трябва да са предимно основани на държавните интереси,
а не на партийни линии или на амбициите на отделни личности. Също
така, последният път, когато повечето от тези държави работиха в унисон, беше по време на Австро-Унгарската империя под
централното ръководство на Кайзер.* Различията между въпросните държави по времето на двойната монархия обаче не бяха дори
близо до това, което са днес. Трудно можем да си представим, че
Австрия и Словения не биха имали затруднения да намерят общо поле
с останалите Вишеградски членове. Всички страни във В4 са нетни
приемници в ЕС, три от тях не са членове на еврозоната и когато
става въпрос за политика, и Словения, и Австрия се обръщат към
Запада за насоки. И двете държави изразиха опасенията си за ограничаването на върховенството на закона и свободата на пресата
в Полша и Унгария, и докато Словения може да се впише в общата
картина на В4 и отговора им към бежанската криза, Австрия прие
повече бежанци [8] на глава от населението дори от Германия. [8]
Има и още различия, ако дори само анализираме как Австрия би се

* Поне що се отнася до външната политика, отбраната и финансовата политика.
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вписала във Вишеградската група. Нейната военна неутралност
вероятно би била несполучливо попадение за про-НАТО-настроените В4 страни. Австрия систематично отрича ядрената енергия, докато В4 я виждат като алтернатива на своята енергийна
зависимост от Русия. По време на службата си като министър на
външните работи Курц беше първият, казал „Не!“ на присъединяването на Турция към ЕС, докато полският президент Дуда само
преди няколко месеца изрази надеждите си да види Турция като част
от ЕС един ден. [9] Това са само очевидните проблеми, които биха
настъпили, ако Словения и Австрия се присъединят към Вишеградската група, с която имат традиционно добри отношения, особено
когато става въпрос за търговия.

По-малко от В4?
Въпреки че много се говори за разширяването на Вишеградската
група в Словения и Австрия, дори хипотетичното присъединяване не е на политическия дневен ред в нито една от двете държави.
Зад засилващата се популистка и националистическа риторика ЕС
не е нищо повече от правна и политическа рамка за изпълнението
на общите интереси на гражданите, включително и тези на всички
гореизброени държави.
Защо не би било възможно да се промотират общите идеи и
интереси на Вишеградската група и потенциално на Австрия и Словения в рамките на ЕС? Като за начало Вишеградската група не е
толкова хомогенна, колкото изглежда. Чехия и Словакия не споделят
интереса на Унгария и Полша да се представят като националисти и изолационалисти. И двете държави заявиха, че са склонни да
се присъединят към идеята за „ядро Европа“, [10] което е и политически приоритет на Словения и Австрия, водени от Германия и
Франция. [10, 11].
Изглежда, че поне в близкото бъдеще Вишеградската група ще
остане четири държави с понякога плюс 1, 2, 3 или 4 по различни
теми, ако успеят да постигнат съгласие помежду си. Спомняте ли
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си другите три опции пред страните от Централна Европа, които бяха отграничени като възможни в Европа на много скорости?
Докато все още има надежда, че може би един ден светлите умове
днес или утре ще успеят да открият алтернативи, които да бъдат
приети и в Централна Европа, и в ЕС, трите избора са това, с което
разполагаме днес. Та чувствайте се поканени на германо-френския
влак или се подгответе да бъдете забравени в историята като
микроизолационалистка страна или като част от Балканите, все
така вкопчени в национализма със случайни пристъпи на внимание
и никакви реални решения.
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онцепцията, която Етиен Балибар* разглежда за гражданството и неговото историческо развитие в контекста на
националните държави, е в пряка връзка с текущата проблематика на транснационалнато гражданство в Европейския съюз.
[2] Той се занимава с противоречието, което се намира в центъра
на историческото формиране на съвременния гражданин. Според
Балибар най-важният документ на Френската революция, Декларацията за правата на човека и гражданина от 1789, съдържа основното противоречие на модерността [2] [3], а именно тълкуването
на прокламацията свобода, равенство, братство. Участниците в
революцията са несъвместими по интереси: от една страна е буржоазията, а от друг санкюлотите – революционно настроените
бедни парижани, борещи се за социално и икономическо равенство.
Затова Декларацията на Френската революция е различна от
буржоазната идея за свобода и равенство, която английският
философ Джон Лок обвързва с частната собственост. В основата
на философията на Лок стои противопоставяне между общото
и частното, при това със силни расистки конотации. След като,
„дивият индианец“ не може да се възползва от общите блага, то
частникът е в правото си да ги вземе. Трудът на частника служи да
оправдае акта на заграбване на общото от примитивния и нецивилизован дивак. Така че логиката на Лок е не само основа на либералната буржоазна идеология, но и служи за идеологическо оправдание
на колониализма. [10]
Добавянето на собственост към свобода и равенство е в основата на класовото разделение. Както пише Карл Маркс, свободата
на работниците да продават труда си е в действителност експлоатация на труда. Първите исторически процеси на изключване в
модерната държава се базират на класово разделение – тези, които имат свободата да продават труда си, са изключени от тези,
които притежават средствата за производство.
Противоречието, заложено в Декларацията, се състои в това
как ще се тълкува свободата и равенството – дали близо до Лок,

* Френски философ, който разглежда проблематиката за националната държава, във връзка с
класови и расови антагонизми.
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както го тълкуват либералите или
близо до санкюлотите като изразители на радикална промяна. Оттук
произлизат и две крайно различни политически тълкувания. Ако в
единия случай имаме абстрактно
равенство пред закона, то в другия
равенството изхожда от братството на трудещите се, а държавата го гарантира като преразпределя благата.
Историческото значение на
Декларацията като първия документ, който определя граждан- Карикатура от 1789 показваща как аристоство, се крие във факта, че нейните крацията и църквата яздят френския народ.
постулати отварят политическо
пространство за борби за включване на изключените – жени, работници, колонизирани, малцинства, бежанци. [2] Както Балибар посочва,
гражданството и националната идентичност са свързани помежду си чрез модерната държава. [1] Един от ключовите механизми,
които възпитават в гражданство, са държавните образователни
и културни институции, както и институциите на гражданското
общество (пак там). Но това са и местата на изключване на тези,
които не принадлежат към нацията и нейните общи интереси. И
все пак, зад идеята за нация стои и идеята за общото благо, което е
право на националната общност (пак там). Но общото благо е винаги под угрозата на частните икономически интереси. В основата
на абстракцията свобода-равенство е връзката общност-държава-пазар. От това дали държавата ще е посредник на общността,
подчинявайки пазара на общността чрез регулация или обратно,
посредник на пазара, прокарвайки политики с цел подчиняване общността на пазара, зависи от развоя на борбите за включване на
изключените .
При разглеждане на проблематиката за гражданството в ЕС и как
тя се отнася за новите членове от Източна и Югоизточна Европа,
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е необходимо да се приеме исторически подход, чрез който може да
се илюстрира противоречието, свързано с идеята за универсално
гражданство. Балибар ни напомня, че развитието на универсалното гражданството в историческата си форма е свързано с колониализма. Дискурсът на универсализма се развива първо през налагане на християнството в колонизираните земи и след това през
секуларизма на Просвещението. [3] С други думи, историческата
форма на универсализма е свързана с асимилационни имперски политики. Процесът на присъединяване към Европейския съюз поставя
въпроси, свързани с колонизаторски импулс от по-ранни исторически времена. В Декларацията на Шуман от 1950 г., която води
до създаване на Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС),
се настоява да се продължи експлоатацията на Африка. По своята
същност ЕОВС е основа на европейската икономическа интеграция,
която по-късно води до сформирането на ЕС. Така че вместо да се
бори с колониализма, ЕС стъпва на него.

Демонизиране на санкюлотите в английската преса.
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Ако, както твърди Балибар, братството в Декларацията изразява националната общност и държаватa се явява неин посредник,
то тогава как се изразява общността в сегашната наднационална
форма на Европейския съюз? Въпросът е на какво се явява посредник
ЕС – на общността или на пазара? И каква свобода защитава – на
личността, на общността или на пазара? Американският философ
Шейла Бенхабиб пише, че Копенхагенските критерии за членство в
ЕС от 1993 г., определят условията за присъединяване към съюза в
много широк смисъл. [4] Главните от тях са: първо, демонстрация
на ангажираност към „функциониращи демократични институции, правата на човека, върховенството на закона и зачитането и
защитата на малцинствата; второ, конкурентна пазарна икономика, както и способност да се справи с конкурентния натиск; трето, способността да се изпълняват задълженията на членството,
както и придържане към целите на политическия, икономическия
и паричен съюз (пак там).
Тук отново има противоречие между заявката на ЕС за градеж
на демократично европейско общество, на базата на общо гражданство и политиките, които неговите институции прокарват. За
да се разбере смисъла на това противоречие, е нужно да погледнем
какво води процеса на интеграция. В сегашния си вид Европейският
съюз функционира като наднационална структура по логиката на
капиталистическия обмен. Политиките на Европейската комисия
(ЕК) са водени от идеята за единен пазар и на практика спазването на демократичните принципи на гражданство, които водят до
отворено участие на гражданското общество, са в пречка на интерсите на големия бизнес, чиито политически изразител е висшата
транснационална класа.
Противоречията на форма и съдържание в рамките на ЕС се
проявяват по отношение на критериите за членство. Вторият
критерий, по-специално способността за справяне с конкурентния
натиск, в контекста на политиките на ЕС трябва да се чете като
условие за отваряне на малките държавни икономики и ресурси към
общия пазар на ЕС. Това води до навлизане на силни външни икономически играчи, предопределящи евтин труд при длъжниците, защо-
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то една периферна държава като България е желана за инвестиции
единствено заради условията на работа в ущърб на трудещите
се и в полза на бизнеса. Третият критерий, от друга страна, подчертава значението на лоялността към политиките на ЕС, които
отново биха могли да бъдат в конфликт с националните интереси на дадена държава. Например задължаване на дадена страна за
участие във военни конфликти, тъй като всички нови членки на ЕС
са пряко обвързани със структурите на НАТО. Или пък ако се приеме решението за прилагане на споразумението ТПТИ (по-долу се
занимавам с него), то то ще служи като принудителен механизъм.
Под сегашната си форма ЕС се превръща в политическо-икономическа наднационална структура, която се управлява от институции,
прокарващи неолиберални политики.
Един по-близък поглед върху политиките на институциите на ЕС
осветлява противоречието, съдържащо се във формата. Налице е
несъответствие между исканията на мнозинството в общността
и политиките на Европейската комисия. Пресен пример за това е
опитът за прокарване на Трансатлантическото партньорство за
търговия и инвестиции (TПТИ) между ЕС и САЩ, което, ако беше
успешно, щеше да се отрази на ЕС на наднационално ниво в съответствие с изискванията на глобалния капитализъм, но в ущърб на
мнозинството от общността. След серия от протести в ЕС споразуменитето е замразено, но остава да се види дали преговорите
ще се възобновят. Тези преговори се водеха в пълна секретност, но
изтеклите подробности около тях надигнаха общественото недоволство в редица страни от ЕС. Особено тревожна в споразумението е клаузата, която позволява на корпорации да съдят държави
в транснационални трибунали. На практика ТПТИ дава превес на
транснационални корпорации над националите законодателства
на държавите от ЕС. Подписване на споразумението ще доведе до
невъзможност на държавите от съюза да регулират интересите
на корпорации в областта на околната среда, финансовата, земеделската, хранително-вкусовата, фармацевтичната и редица други
индустрии. Това не само застрашава малкия и средния собственик,
но и е директна заплаха за здравето и правата на всеки европейски
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Протест срещу ТПТИ в ЕС.

гражданин. Едно директно последствие ще е отпадане на забраните в някои държави от ЕС за фракинг и за производство на ГМО
продукти. [12] [8] Вторият пример е свързан с поведението на ЕС
след кризата от 2007 – 2008 г. Верни на неолибералната си форма
и в противоречие с исканията на своите граждани, ЕК предприе
курс към тежък режим на остеритет към задлъжнелите страни.
Както Иван Кръстев твърди, сегашното положение в ЕС очертава
една ситуация на длъжници и кредитори. Но още след падането на
Берлинската стена България е една от държавите от Източния
блок, която зае положението на длъжник. През последните години Гърция се превърна в главния пример, определящ отношенията
кредитор-длъжник, но България е в капана на строги политики на
остеритет от 1997 г. насам. Странната е във валутен борд наложен
от МВФ, който служи за механизъм за налагане на такива политики.
България има най-ниско платен труд в ЕС, с най-голямо разминаване
между продуктивност на труда и заплащане и почти пълна липса
на синдикална защита. Същевременно, въпреки задлъжнялостта си,
Гърция продължава да провежда социална политика подпомагаща
най-уязвимите си граждани, за разлика от България. [7] [5]
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Kак точно вторият и третият критерий за членство в ЕС противоречат на първия? Как може да мислим за отношенията между универсалните човешки права и универсалните пазари? И как
човешките права се отнасят до правата за политическо участие
в неолиберална социо-икономическа и културна среда?
Балибар е критично настроен към идеята за универсални човешки права, без внимателно разглеждане на конкретни институционални политики и политически практики. [3] Какво точно означава
това провъзгласяване на човешки права и как се разбира от тези,
които го провъзгласяват? Балибар започва с предпоставката, че
съвременното гражданство се характеризира с универсализация
на статуса си, т.е. от привилегия става универсално право. То е
не само политическо право на гласуване в избори, но и на участие в
политическите решения. В Западна Европа след Втората световна
война, социално-икономически права стават от основно значение.
Така се създава т.нар. социална държава или welfare state. Освен това
Балибар посочва, че съвременният принцип на гражданството и
националната идентичност са свързани помежду си чрез държавата. Държавата е полето, на което се водят политически борби за
включване към общото благо. И все пак, точно когато принципът
на гражданство става универсален, сме свидетели на промяна в
разбирането за гражданство. Тази промяна е свързана с преструктурирането на държавата по неолиберален модел. Такъв модел
директно засяга социалните и икономическите права.
Американският политолог Уенди Браун улавя същността на неолибералния рационализъм, който възлага много специфична роля на
държавата. [6] Тя пише, че функцията на неолибералната държава е
да разпространява пазарните стойности във всички институции и
социални дейности дори когато пазарните отношения не съществуват. Неолиберализмът изчиства несъответствията между икономическо и морално поведение, защото всяко действие, доколкото е продиктувано от икономически стимули, става допустимо.
Докато в традиционния либерален политически модел гражданинът е законен субект на държавата, то при неолибералния модел
субектите отговарят на икономически сигнали, мислейки за себе
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си най-вече като икономически агенти. Ето защо неолибералната
държава насърчава личния интерес за сметка на общото благо. Неолибералната държава прокарва политики и насърчава политическа
култура, които третират гражданите изключително като рационални икономически субекти във всички сфери на живота.
Словенският културен критик и философ Славой Жижек въвежда термина авто-колонизация, с който описва преминаването от
държава, която в някаква степен гарантира социално-икономически
права, към държaва, следваща пазарна логика и пазарни ценности.
[13] Трансграничната корпорация „скъсва своята пъпна връв със
своята майка-нация и се отнася към своята страна на произход
просто като към друга територия, която да колонизира“. Пример за
такава авто-колонизация е случая с френската корпорация Веолия,
която се опита да приватизира водата на Париж. [9] Това е пример
как авто-колонизацията е процес, който се случва в развити капиталистически държави. Дори Франция – родината на концепцията
за гражданство и правата на гражданите бе под заплаха да загуби
публичните си ресурси. И все пак гражданите на Париж доказаха
чрез политическа мобилизация, че духът на Декларацията е все още
жив. В същото време, докато примера на Париж е поседван и в други
градове, които връщат публичното притежание на водата, то в
България Веолия притежава водата на София до 2025 г. чрез новия
Протест срещу приватизирането на водата в Ирландия.
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механизъм за заграбване на публични ресурси – концесията. [9] [11]
Неолиберални политки се провеждат в глобален мащаб, водата и
други доскоро общи ресурси се превръщат в стоки, т.е. държавата
се оттегля от отговорността си към общото благо.
Балибар определя тази промяна във функцията на държавата
като изчезването на народа както като символична легитимация, така и като реален контрол при вземането на политически
решения. [3] Балибар визира двете значения на думата народ като
етнос – идентичност, общ исторически и културен характер и като
демос – егалитарно участие във властта. Изчезването на народа
предполага загуба на смисъла за гражданство, като резултатът
е политическа апатия и трансформиране на политически активни
граждани в пасивни консуматори. Тази трансфомация е свързана
и с процес, при който поемането на политическите решения е все
повече в ръцете на технократи. Исторически погледнато суверенитет се установява, когато държавата подчинява религиозни и
икономически интереси и конституира субекта като гражданин.
Балибар обянсява, че на практика ние сме в период след края на
националния суверенитет (не на националните идентичности) и
преди началото на пост-националния суверенитет. Изглежда, че
процесът, описан от Браун, при който държавата следва пазарни
логики и подчинява социалното общо благо на частните икономически интереси, също води до нарастване на религиозни и етнически разделения. В предишният период на welfare state националната държава се съобразява с исканията на нисшите класи, които
са извоювали социално-икономически права. Но днес националната
държава не е в състояние да тушира класови и расови разделения
чрез общото благо, което е все повече в ръцете на финансови и
икономически корпорации. Жижек говори за етнизация на националното, при която се подновява търсенето на етнически корени.
[13] Възраждането на етнически национализъм е именно реакция на
огромната пропаст между бедни и богати.
В такъв политико-икономически и идеологически климат прилагането на практика на принципа на универсалните права на човека
се превръща в празна реторика. Остава въпросът как ще се проя-
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вяват борбите за включване на изключените в ерата на пост-националния суверенитет, където отново имаме класово изключване,
проявяващо се в различни форми и взаимосвързано с изключването
на етически, расов и религиозен принцип. Където в САЩ някой, който не е с бял цвят на кожата, но с привилегирован икономически
статут, може да олицетворява омразния либерален елит, докато
бедният бял расист е потърпевшият работник от неолибералните
политики на държавата. А в България бежанецът се конкурира с
традиционно изключения от общността, ром. Когато общото благо
е ограничено и дори изчезващо, тези, които претендират, че имат
историческо право към него, са изправени пред вътрешна война .
В сегашната си форма ЕС не е способен да разреши противоречието, съдържащо се в концепциите за човешки и граждански права. Изглежда, че концепцията на Лок за граждански права е не само
надделяла, но либералният капитализъм, който в късната си форма
следва логиката на глобални неолиберални политики все повече изостря конфликта общност – пазар. Жижек твърди, че решението на
всички главни проблеми на късния капитализъм – екологична катастрофа, биотехнологии, класови, расови, етнически конфликти и
войни е политическо. Следвайки тази теза, ЕС като наднационална
структура може да промени формата си по пътя на организираната
лява политика със силна заявка да гарантира социално-икономически права за цялата общност.
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Интервю на Станислав Додов
с Юлия Владимирова
и Пламена Попова
Заглавно изображение:
Кадър от срещата за откриването на
DiEM-Великобритания на 28 януари 2017 г.
в Лондон

Н

емалко са значимите национални и наднационални субекти,
които не пестят сили за избавлението на Европа. У нас и
най-върлите националисти, [1] и най напредничавите десни
„демократи“ [2] се обявяват „За!“ Европа. В България лявото, от друга
страна, е слабо, но европейското ляво е сред най-активните поборници за спасението на Европа от самата нея. Mоже би най-яркият
и актуален такъв пример е DiEM25 – Democracy in Europe Movement
2025 (Движение за демокрация в Европа 2025, а също и „ден“, „днес“,
„момент“ на латински).
„Българският Google“ се оказва пределно лаконичен за тази организация. Движението – а също мрежа и платформа, – създадено около идеята за демократизация на тежко бюрократизирания
и финансиализиран Европейски съюз и за политизация на унилия
„Стар континент“ е сякаш в голяма степен непознато в България.
Въпреки лица като Джулиян Асанж, Ноам Чомски, Янис Варуфакис,
Славой Жижек и други световноизвестни академични и политически фигури, които са негови публични лица и двигатели, и въпреки
смелия слоган „Европа ще се демократизира. Или ще се разпадне!“,
и въпреки над 64 000-те си официални членове, все още много има
да бъде казано и разгласено за явлението DiEM25 у нас. В dВЕРСИЯ
се стараем да поправяме такива пропуски, а и визията на DiEM25 за
Европа е твърде провокативна, за да я оставим встрани от фокуса
на настоящия брой. Затова се зарадвах на готовността на Юлия
Владимирова и Пламена Попова, които координират DiEM25 за България, да се срещнем и да поговорим за организацията, за Европа,
за съществуващото и за възможното според едно паневропейско
движение, борещо се за демокрация в едни все по-изоставящи демокрацията времена.
Запознавайки се по-подробно с DiEM25, упорито ме преследваше
мисълта, че, когато те говорят за „разпад“ и често за авторитаризъм, всъщност предупреждават за наближаването на заплаха, много подобна на процесите, които в периода между двете световни
войни довеждат до някои от най-големите трагедии в човешката
история. Ако можем да се абстрахираме от особеностите на една
цялостно военизирана политика и травмите от Първата световна
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война, то икономическата криза, загубата на доверие в либералния ред и възходът на консервативните и фашистки тенденции
са белези на европейската ситуация и през трийсетте години на
миналия век, и сега. „Продуктивна ли е тази аналогия?“ „Интересен паралел и да, има връзка,“ каза Юлия. „В момента почти не се
виждат партии, които да не адаптират дори и либералните си послания към политическата рамка на крайната десница. Ето пресен
случай – представител на Християнсоциалния съюз наскоро каза,
че на Германия ѝ е нужна нова консервативна революция, защото
германците са десни и консервативни хора; че немските бюргери
се нуждаят от нови консервативни правила и че те трябва да се
надигнат за бъдещето на Европа и т.н. DiEM25 казва именно да не
чакаме да дойде тази революция, за да започнем после отново отначало. Стигнали сме дотук, има много проблеми, но е по-добре да се
промени инфраструктурата.“
„Като говорим за опита да се избегне нова консервативна революция, няма ли противоречие, че DiEM25 борави с някаква идея за
Европа като за нещо идеално и по природа демократично, сега разваляно от едни лоши сили. Такава идея не подтиква ли сама по себе
си към консерватизъм?“ Юлия не е на това мнение: „Движението е
паневропейско и DiEM25 говори за обща европейска конституция.
Харесва ми, че като такова то се обръща към гражданите на Европа не като към сърби, българи, унгарци и т.н., а като към европейци. Което означава, че те искат равни права за всички европейци,
вместо тези от Източна Европа да живеят по един начин, а тези
в Брюксел – по друг. За мен по-важно е, че визията на движението
отива отвъд националните държави.“
DiEM25 споделят известния аргумент, че ЕС е икономически съюз,
който трябва да стане истински политически, ако търси надежда
за себе си. Много изследователи са на мнение, че Съюзът е нелегитимен в основата си, като тези гласове се чуха особено отчетливо във връзка с трагично завършилия референдум за дълговата
криза в Гърция. Тогава Франко Берарди (Бифо) например призоваваше: „Да заличим името на Европа от нашите умове и сърца“. [3]
Така че нямаше как да не отправя провокацията: „DiEM25 цели да
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поправи нещо поправимо или да съживи нещо неживо?“ Юлия не се
поколеба: „Идеята на DiEM25 е точно поправка и реконструкция на
нещата, които в момента е ясно, че не функционират – еврозоната,
фискалната политика, това, че страните задлъжняват все повече,
докато хората стават все по-бедни и неравенството се изостря.
Това е всъщност по Маркс – капиталистите са гробокопачите на
капитализма, а ние се борим за спасяването на капитализма от
самия него. Защото, ако капитализмът не стане във вида си от
шейсетте години по време на социалдемокрацията...“, „Или поне не
се появят отново комунисти, които да действат в реформистки
режим,“ прекъснах я. „...Това ще е краят на света,“ довърши Юлия.
Докато се запознавах подробно с различни документи и комуникационни продукти на движението, ми направи впечатление,
че DiEM25 има много партизански подход – противопоставя „Ние,
гражданите“ на „Те, елитите“. Аз лично смятам, че това е най-малкото съвсем легитимен начин за правене на политика. Но от друга страна нямаше как и да не запитам събеседничките ми „дали
няма опасност DiEM25 да бъдат наречени популисти и да не бъдат
допуснати изобщо до обсъждания на официално ниво?“ „Според Арал
Балкан,“ намеси се Пламена, „проблемът е не толкова, че DiEM25 е
движение на популисти, а напротив, че вътре самото движение е
много елитарно. Балкан казва, че има голямо разминаване между
това, което казват и това, което правят, че липсва възможност
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хората да дадат своето становище.“ Аз се запознах с финалната
критика на Арал Балкан, след като той напуска Координационния
комитет на DiEM25 и движението изобщо през декември миналата
година. [4] Като активист за дигитални права и изобщо компетентен в технологичната сфера Балкан усилено се застъпва за седми
стълб на Progressive Agenda for Europe (Прогресивна програма за
Европа – базовата програма на DiEM25) – „Интернет на хората“. И
успява да го прокара, но остава разочарован от недостатъчната
прозрачност и невинаги действително демократичните процедури вътре в DiEM25. „Той нарича движението,“ продължи Пламена,
„клуб от 60 000 души на Варуфакис.“
Реших да отвърна с искреност: „А може ли реално да се говори
за DiEM25, без да се говори за Варуфакис?“ „Мисля, че не,“ призна
Пламена. „Идеята зад DiEM25 дълго време можеше да се гледа като
нещо, което се е зародило от момента на гръцката дългова криза,
но сега вече може да се гледа и като нещо, което просто е събрало
силата му и после отзвучава.“ Юлия е още по-искрена: „Известно
време аз самата гледах по-скептично на това движение. То все пак
беше създадено вече от две години, а не се разви.“ Но продължава
оптимистично – и с основание! „В крайна сметка това се промени
през последните няколко месеца, когато DiEM25 чрез общо гласуване
на Спонтанните колективи (така се наричат мрежите от хора, които подкрепят движението, независимо дали фактически са членове
и са подписали манифеста) одобри и сега предлага нова европейска
програма. Това е т.нар. European New Deal (Нов европейски договор).
[5] Договорът надгражда базовата програма на DiEM25 и предвижда
една истински социална Европа, в която банките търпят по-сериозни регулации, натрупаните богатства се инвестират обратно в
публичния сектор, а демократичното взимане на решения намира
място и в макроикономическото управление, и на общностно ниво.
Договорът се застъпва още и за практически стъпки за стабилизиране на местните и националните икономики, т.е. за преодоляване
на разломите между страни с дефицит и излишък, за ребалансиране на Еврозоната и за постигане на по-добра координация между
Еврозоната и останалите икономики, които географски са в Европа
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Янис Варуфакис пред френските „Нощи накрак“ / „Будна нощ“ (Nuit Deboit)]

(Великобритания, Сърбия, Швейцария, Норвегия, Турция, Исландия). Тези стъпки според Янис Варуфакис могат да се предприемат
с наличните институционални споразумения.
Особено след като се запознах подробно с Новия европейски договор, се затвърди увереността ми, че все пак DiEM25 се опитва да
говори на левите хора или поне на прогресивните сили в Европа. Но,
ако сме реалисти и погледнем средносрочно, предизвикателството
е огромно. В момента е трудно да си представим, че левицата би
спечелила национални избори в някоя от страните-членки – особено
след тъжната метаморфоза на Сириза. Виждаме перипетиите на
Подемос, които и без това едва се разбират с управляващото мнозинство, особено във връзка с борбите на Каталуния. А за България
и фактическото ѝ лишение от леви партии да не говорим... Може
би единственото изключение е Португалия (сегашното им правителство е социалистическо, основано чрез коалиция между всички
леви сили), докато новият Лейбър на Джеръми Корбин е все още само
надежда. „Както нещата с партийната политика стоят на национално ниво, какъв е шансът за прогресивни политики в европейски
мащаб?“ Според Юлия „точно заради тази криза на левите партии
DiEM25 не правят стъпката да стане партия, а остават движение
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и работят чрез тази общоевропейска програма, картографирайки
доколко и какви хора ще се обединят около нея.“
Нямаше как да споря с такава разумна тактика. Нямаше обаче и как да пропусна да попитам събеседничките ми за една важна,
„по-българска“ перспектива. Изглежда ми, че имаше нещо парадоксално в онзи ден, в който се състоя откриването на Европредседателството и паралелно с това имаше девет протеста, от които
поне един доста голям. За мен те бяха израз на отчаяние от това,
че собственото ни правителство ни игнорира и не се вълнува от
нас. „Откъде тази надежда, че далечното квазиправителство ще
започне да се интересува от проблемите ни, ако направим това и
това? Какво бихте казали на протестиращите българи от позицията на DiEM25 в този смисъл?“ Според Юлия „наистина има символно значение това, че девет протеста се случиха в точно този ден.
Но самите европейски политики не се различават много от това,
което се случва тук. Аз съм много против тези хора, тези чиновници да се мислят като авторитети, и ми е много интересно как
журналисти, които уважавам, се кланят раболепно пред тях. Не
смятам, че те са много по-различни от хората, които ни управляват на национално ниво. Да не забравяме, че европейската власт
се бореше да приеме TTIP – договор, който убива демокрацията!“
Реших да завърша класически в духа на въпроса за бъдещите творчески планове: „Какво може да се очаква от DiEM25 в скоро време?“
„Това, върху което сега работим,“ сподели Юлия, „е да дадем повече
яснота на хората от DiEM25 в Западна Европа за това какво се случва
в Източна. Например аз писах материал за условията на работниците. Отделно, надяваме се скоро да организираме информационно
събитие, на което да представим нашия манифест и Новия европейски договор, за да могат повече хора да се присъединят. „А на
европейско ниво,“ допълни Пламена, „има опит да се въведе цялата
организация в единна платформа, на която членовете да могат да
си общуват по-близко един с друг.“ Което вероятно, помислих си,
има общо с работата и критиката на Арал Балкан, и казва нещо за
полезността на критиката изобщо.
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На път за вкъщи ми дойде на ум, че в призива за демокрация или разпад
сякаш ехти категоричната диагноза на Роза Люксембург, направена
в разгара на Първата световна война: „Буржоазното общество е
на кръстопът – или преход към социализъм, или връщане към варварството.“ [6] Съвременната ситуация обаче изглежда поставя за
някои дилемата по друг начин, който съвсем не касае само избора
на думи. Бъдещето на DiEM25 ще покаже дали да очакваме повече
резултати от този друг начин или ще се наложи да се върнем към
завета на Роза.*
Юлия Владимирова e бакалавър по Културология и магистър по Изкуства и съвременност (ХХ-ХХI в.). Работила в БНР като репортер
и водещ на културни и политически предавания, специализирала в
радиостанции в Берлин, работи в a-specto и публикува в различни
медии. В DiEM25 е от края на 2016 г. Интересува се от леви хоризонти, кино и независима музика.
Пламена Попова е завършила право в СУ и е юрист, който задълбава в цифровите права и цифровата свобода. Специализирала е в
Колумбийския университет в Ню Йорк и преподава Интелектуална
собственост в Унибит. В DiEM25 е от края на 2016 г.
Библиография 

*Роза Люксембург и Карл Либкнехт са убити след тежки мъчения през 1919 г. по заповед на немските социалдемократи.
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Интервю на Калина Дренска
с Изабела Консолати
от Транснационална социална стачка
Заглавно изображение:
Стачкуващи в рамките на движението Будна нощ, борещо се срещу
реформите в трудовото законодателство във Франция.
Източник: http://www.sud-aka.com/class-war

Калина Дренска (КД): От финансовата криза през 2008 г. насам пазарът на труда в Европейския съюз става все по-прекаризиран* за
работещите хора – отслабени синдикати, срочни договори, неплатени стажове и редица други мерки бяха въведени, за да се осигури
„гъвкавост“ на трудовия пазар. След миналогодишните избори във
Франция, Германия и Австрия се видя, че както евроскептични партии като Алтернатива за Германия и Австрийската партия на
свободата, така и проевропейски такива като En Marche! на Макрон
подкрепят неолиберални мерки и политики спрямо трудовите права. Въпреки че има политици, които отбелязват, че се нуждаем от
„повече Европа“ и интеграция в рамките на Съюза, действията им
де факто отчуждават работническата класа. Това е контекстът,
в който преди три години възниква платформата Transnational
Social Strike или Транснационална социална стачка (ТСС), обединяваща работници, учащи, синдикати и други организации в Европа
и отвъд. Можеш ли да ни разкажеш повече за историята на ТСС и
причините платформата да бъде създадена?
Изабела Консолати (ИК): ТСС се роди по време на международните
срещи в рамките на движението Blockupy, насочено срещу мерките
на остеритет, което даде възможност на хора от различни страни да се срещнат, показвайки ни необходимостта от създаване на
социално движение на транснационално ниво. Започнахме да осъзнаваме нуждата да отидем отвъд тези опити, защото разбрахме,
че сме изправени пред ново предизвикателство, което изисква от
нас да адресираме утвърдилите се ефекти на икономическата криза. На първо място, фокусирайки се върху мерките на остеритет
и режима, наложен от „Тройката“, рискувахме да не разпознаем
структурния характер на случващото се, а именно: проблемът не
е толкова във временното суспендиране на демократични процедури, а в заличаването на всякаква демократична легитимация като
основен принцип на взаимоотношенията в ЕС и страните-членки в
името на това да се въведат закони и практики, които са в ущърб
* от „ прекаритет“ – живот, лишен от социална сигурност и предвидимост; „прекариат“ е названието за класата в това положение. – Бел. прев.
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на прекариата, работниците и мигрантите из цяла Европа. Много от нас виждаха как в Blockupy дискурса липсва идентифициране
на материалните измерения на това пренареждане, което засяга
живота на милиони мъже и жени. Концентрирайки се върху финансовия режим и шантажа с националните дългове, рискувахме не само
да пропуснем потенциални актьори, които да бъдат част от едно
голямо европейско движение, разчитайки така единствено на вече
съществуващи структури, леви партии, асоциации и колективи, но
също така се изложихме на риска да станем зависими от дневния
ред на ЕС, без да сме в състояние самостоятелно да налагаме свой
дневен ред. Освен това, поставянето на фокуса върху финансовия
център на ЕС, а именно Германия, което беше направено с идеята
да ударим „звяра в сърцето“, доведе до създаването на една свръх
опростена представа за географията на Европа, разделена между
богатия Север и бедния Юг, която не успя да надмогне логиката
на националните държави, като по този начин противопоставяше страни на страни и си остана съсредоточена върху Германия.
Желанието да се запази широка коалиция от много различни субекти
доведе до формулирането на неясни послания, което спомогна за
събирането на хиляди хора пред Европейската централна банка
през март 2015 г., но затрудни всякакви последващи общи действия.
Тези наблюдения бяха много важни за нас, за да стигнем до идеята
за ТСС като платформа, която да преодолее описаните трудности
и да направи крачка напред към транснационална организация. Това
изискваше дълбоко преосмисляне на онова, което разбираме като
европейско пространство. Изградихме визията за транснационално
движение, което полага принципите си върху борбите на мигранти,
прекаризирани и индустриални работници, мъже и жени, които се
опълчват на неолибералния ред в Европа като стачкуват и се противопоставят на условията, които спомагат за експлоатирането
им. ТСС за нас е олицетворение на това движение на неподчинение,
което надхвърля съществуващи организационни структури и националните граници и атакува материалните основи на неолибералния
ред. За известно време изглеждаше сякаш неолиберализмът, чрез
средства като крайната прекаризация, фрагментация и експлоа-
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Стачка в Лондон в подкрепа на мигрантите и срещу
Брекзит;
Източник: Фейсбук
страницата на ТСС

тация на мигрантския труд, е успял да прекърши възможността
за радикална съпротива срещу подчинението и възможността за
стачкуването като политическо оръжие. Но това време отмина и
е необходимо да разберем актуалната ситуация.
КД: Вярвате ли, че ЕС е в състояние да работи в интерес на работническата класа и изобщо, каква Европа си представяте?
ИК: В ТСС смятаме, че противопоставянето на ширещата се
понастоящем прекаризация на труда и живота не може да бъде
мислена или организирана на друго ниво, освен на транснационално.
Това не означава, че се борим за по-добър ЕС или че имаме каквато и
да било вяра в това, че Съюзът би могъл да защити работниците.
Фактите сочат обратното. Както отбелязваш, все по-често от
кризата през 2008 г. насам се сблъскваме с нарастваща несигурност на работното място, ограничения на социалните придобивки и затягане на правилата за мобилност. Има разлики по страни,
но отчитаме показателни сходни тенденции в тази посока. Това,
което изглеждаше като временни остеритетни мерки за борба с
кризата, бързо се разкри като средство за цялостно пренареждане
на трудовия пазар и на политическите условия, позволяващи експлоатацията. За нас Европа е минималното поле за действие и борба.
Нямаме алтернативна Европа, която да предложим, и не вярваме,
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че сегашната Европа може да се оправи с дребни реформи или да
се демократизира по какъвто и да е начин – дори да не се фокусираме върху Европа като институционално пространство, а като
такова, кръстосано от движения на неподчинение, индивидуални
и колективни, които към момента са изолирани и търсещи повече
(взаимо)свързаност, за да станат по-силни. ТСС цели да предостави политическа инфраструктура, която да даде възможност на
различните проявления на неподчинение от страна на прекаризираните, мигрантите и индустриалните работници да започнат да
комуникират помежду си, да се изградят мостове, да се насочат
усилията към общи борби и политически инициативи. В този смисъл разбираме Европа не като институционално пространство, а
като поле на битки, движения и процеси, които са в същината си
транснационални. Не сме и модерно интернационалистко движение
именно защото не гледаме на себе си като на коалиция от държави и
техните представители. Целим да отидем отвъд обсега на националното, започвайки от транснационалния момент и материалното му измерение на всяко място в Европа. Това далеч не означава,
че гледаме на Европа като на хомогенно пространство. Има локални специфики – Европа е съставена от различни региони, в които
действат различни производствени структури, правни системи
и административни практики. Вярваме, че докато не адресираме
механизмите, които произвеждат тези разлики между страните,
няма да успеем да изградим общо силно движение. Поради тази причина не мислим в географски рамки, заключени в противопоставянето на Изток и Запад, Север и Юг.
КД: И все пак, както отбелязваш, различия има и Европа не е хомогенна. Какви линии на деление виждате, при положение че се опитвате да надскочите регионалния и чисто географски контекст на
националните държави, в който сме свикнали да мислим Съюза?
ИК: Предизвикателството се състои в това, че има много повече
разделения между региони, работни сектори, елементи в транснационалната производствена верига, които трябва да познаваме
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и адресираме. Както отбелязваш, прекаризацията е повсеместна:
всички онези, които имат безсрочни трудови договори, са заплашени
от безработица и от влошаване на условията на труд. И така, от
една страна споделяме едно общо глобално положение: това, което
наричаме западна привилегия в смисъла на баланс между капитализъм
и социални права, вече е разрушено, което поставя европейците
по-близо до работниците, прекаризираните и мигрантите от други
точки на света. От друга страна, това общо положение е характеризирано – и това е от ключово значение – от разделения, били
те географски, юридически или социални. На едно и също работно
място договорът на мой колега е различен от моя, тя или той има
различно право на достъп до социални услуги, може да се случи, че
тя или той трябва и да подновява разрешителното си за пребиваване в страната, или пък има семейство, за което да се грижи. Не
гледаме на тази фрагментация като на обективна необходимост
поради техническите изменения в производството и спецификата
на работата. Съзираме в това политически механизъм, който цели
да попречи на мигранти, прекаризираните и индустриални работници да изградят общ фронт. Това изолирано положение, като ни
прави напълно и винаги на разположение за работа, независимо от
условията, ни отслабва и противопоставя едни на други като групи
работници в рамките на държавите, но и на международно ниво. ТСС
се опитва да създаде дискурс и стратегия, които
да преобърнат фрагментацията и изолацията.
Това означава да се разберат и открият средствата, чрез които тази
неолиберална стратегия
бива налагана. Поради
това се фокусираме не
само върху трансформациите, случващи се на
Среща на ТСС през ноември 2017 г. в Берлин;
работното място, но и
Източник: Фейсбук страницата на ТСС
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върху различни политически решения и условия – със силно подчертано влияние на разрешителните за пребиваване и регулациите в
областта на социалните услуги, – чрез които институциите прокарват тази фрагментация и изолация, създавайки нови властови
дисбаланси.
Изхождайки от тези допускания, през последните три години пътувахме из Европа, опитвайки се парче по парче да съставим общо
разбиране за конфигурациите, за нашето транснационално поле на
борба в неговата комплексност, за съмишлениците, които трябва
да открием, и за враговете, срещу които трябва да се борим. Започнахме със среща в Познан, Полша, защото считаме, че едно истински транснационално движение не може да не обърне внимание на
начина, по който неолибералният експеримент се осъществява в
Източна Европа – една своеобразна индустриална област, която не
е в периферията, а в центъра на настоящите преструктурирания.
Подкрепихме борбите срещу loi travail* във Франция и организирахме голяма среща в Париж, за да поставим въпроса как да накараме това силно движение срещу политиките на органичаване на
работническите права да надхвърли френските граници, посочвайки
приликите между loi travail и сходни мерки, въведени на други места
в Европа. След това имахме среща в Лондон непосредствено след
Брекзит в навечерието на мигрантска стачка, планувана в отговор
на расисткия завой в политиките на Великобритания и ЕС. През май
миналата година достигнахме Любляна, където множество бежанци
и групи, активни по т.нар. Балкански маршрут от 2015 г., описваха цялостно нарастване на нелегални практики и злоупотреби на
гърба на новопристигащите мигранти, с които бе съпътствано
затварянето на маршрута. Изтласквания обратно към границата,
арести, спорни административни практики поставят под заплаха
живота и възможността за достъп до достоен живот на стотици
хиляди хора. Изхождайки от приликите, които установихме между
* Реформи в трудовото законодателство, започнати от правителството на Оланд, прекъснати
от движението Будна нощ, и накрая въведени от правителството на Макрон, които ограничават
правата на работниците и синдикалната дейност – Бел. прев.
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практиките на различни места – от Швеция до Италия, от Великобритания до Сърбия, от Гърция до Германия, – заявихме необходимостта тази ситуация да бъде адресирана отвъд логиката на
извънредното положение. Балканите показват присъщата свързаност между насилствения мениджмънт на миграцията и прекаризацията на условията на труд и живот, които са общоевропейски
тенденции. На този фон Балканите не се явяват като периферия
или изключение. По-скоро са именно в центъра на Европа.
И последно се срещнахме в Берлин през ноември миналата година,
което ни даде възможност да се върнем обратно към центъра и
да поставим под въпрос изключителността на немския модел. Вече
знаем, че Германия не е изключение от транснационалния процес
на прекаризация: всъщност страната се яви един от стожерите
на подобни мерки и не е случайност, че въпреки представата за
конфликтни приоритети между Германия и Франция, дори Макрон
взима за пример неолибералните реформи на пазара на труда в
Бундесрепубликата. Гъвкавост на практика означава по-интензивно натоварване на работното място, намаляване на заплатите,
възникване на неформална заетост и в Германия. Системата за
приемане на мигранти и търсещи убежище съдържа институционален расизъм и експлоатация на мигрантския труд и в Германия.
Правителственият контрол върху дълга означава приватизация
и демонтиране на социални системи и в Германия. Ако Германия
действително беше неразклатен модел за стабилност, нямаше
да има нужда от приемането на стачно законодателство, целящо
да лиши работниците от правото им на събрания; нямаше да има
нужда да се засилят репресивните действия срещу активисти, мигранти и работници, целящи да добавят и политическа контрол на
нарастващото насилие, предизвикано от бедност и несигурност.
На тази среща решихме в следващите месеци да се фокусираме върху две основни и взаимосвързани области – миграция и логистика.
КД: Вече многократно спомена свързаността на темата за трудовите права с тази за свободата на движение и миграция, която
е уж гарантирана от ЕС. По време на т.нар. бежанска криза наблю-
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давахме засилени страхове за положението на европейския пазар
на труда, свързани с навлизането на много нови хора на него. Как
тази „криза“ се отрази на условията на труд в ЕС?
ИК: От самото си начало ТСС е възприела движението и борбите
на мигрантите като основна точка в своята транснационална
политическа инициатива, започвайки от централността на техните движения и режима на мобилност в постоянно променящата
се Европа. Днес Европа е пространство на международна работна
сила, за което са характерни стабилният поток на мигранти, прекаритета като основно правило и режима на мобилност с общи тенденции. „Вълната от мигранти“, въпреки че временно е отшумяла,
не е спряла. Т.нар. мигрантска криза е една от тези „извънредности“, произвели дълготрайни ефекти върху това как мигрантите
са или ще бъдат интегрирани в европейските общества. Лятото
на мигрантите произведе разриви между ЕС и държавите членки,
разриви, които са частично преформулирани в изнасянето на границите – с последващо разширяване на европейското пространство
извън граници – и драстичното ограничаване на възможността за
достъп до територията на Европа, както и на възможността на
мигрантите да избират сами къде да отидат и какво да правят. И
въпреки всичко, ние сме изправени пред факта, че през последните
две години поне два милиона мъже и жени дойдоха в Европа. Ситуацията е противоречива: докато има мигранти, които успяват,
макар и трудно, да получат разрешително за престой и много от
тях да са преживели силни колективни борби по време на пътя си
и в страните, от които тръгват, един милион са в ситуация на
свободно падане, докато чакат, опитвайки се да открият пролуки
в Дъблинския регламент и депортациите. Нови мигранти и бежанци идват по вода, въпреки насилието, което срещат по пътя си
и когато пристигнат. Нови поколения мигранти преструктурират Европа: Европа е в движение, въпреки новите рестрикции на
граничните режими. Мигрантите се борят всеки ден да получат
документи и подслон, да не бъдат в несигурност, да са заедно със
семействата си, да избягат от механизмите за регистрация; борят
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се срещу мерките, които се опитват да ги върнат или, обратно,
да ги закотвят за постоянно на едно място. Залогът днес са различните, но свързани условия, в които стотици мигранти, мъже и
жени, са принудени да възпроизвеждат съществуването си. Вълната от мигранти и институционалният расизъм, който се опитва
да я контролира, произведоха много инициативи на солидарност
в Европа, противопоставящи се на войната срещу мигрантите.
Тази солидарност е основополагаща, както и опитът да се организират протести и стачки срещу неприемливите условия на живот.
Въпреки това се намираме в ситуация, в която индивидуалните
преживявания остават изолирани и произвеждат случайни сливания. В ТСС ние вярваме, че за да станат тези сливания по-стабилни
и решителни, трябва да намерим общ език, да настояваме за някои
общи точки, да вървим в същата посока на транснационално ниво.
Нашата хипотеза е, че фокусирайки се върху условията, в които
мигрантите сега са принудени да работят, и върху начина, по който
мобилността оспорва тази принуда, се предоставя възможността
да се идентифицира централна политическа ос, около която можем
да засилим неподчинението пред режима на мобилност. Интересуваме се как институционалните интервенции, свързани с европейското управление на мобилността, функционират така, че да
създадат средата за мигрантите да бъдат принудени да работят
при по-неблагоприятни условия, с по-ниски заплати, допълнително
подкопавайки дори и с открито репресивни намеси възможността
за организиране на общ фронт. Струва ни се, че трудностите при
придобиването на право на пребиваване и разходите за жилище,
ограничаването на социалните права, несигурността за придобиване на документи или невъзможността на достъп до какъвто
и да било правен статут трябва да бъдат разглеждани в своята
свързаност с поставянето на мигрантите в определена позиция
на европейския трудов пазар. Струва ни се важно, че докато икономическата миграция е предимно демонизирана като неприемлива, ЕС и държавите членки са съгласни на стриктно икономическа
оценка: как можем ефикасно да експлоатираме мигрантите, за да
максимизираме печалбите и минимализираме безпокойствието,
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което причиняват? Да разберем тази перспектива означава, преди всичко, да поставим под въпрос разликата между икономически
мигранти и бежанци, което е в сърцето на обществения дебат и
законодателството. Ако вземем примера за дебата в Германия за
наемане на бежанците на заплати под минималната или ако се сетим
за начина, по който бюрата по труда се намесват, за да гарантират, че бежанците не са заети на добре платени работи, ще видим
как самата система за прием включва подценяването на труда на
мигрантите. Нещо повече, за много мигранти в Европа няма никаква възможност за получаване на документи: те са изключени от
ползването на много права, но са включени в неформалния трудов
пазар. Дотук експулсациите не са били масови в никоя европейска
страна. Освен това, ограничението на достъп до някакъв траен
правен статут за новодошлите мигранти върви ръка за ръка с
тенденцията разрешенията за престой на мигранти, живеещи в
Европа от години, да стават несигурни. Имаме доказателство за
това в Мюнхен, където българските мигранти, които живеят по
улиците, чакат всеки ден на повикване да бъдат взети на строежи
от някоя фирма, която ги купува като стока, докато те дори не
могат да си позволят да наемат стая. Резултатът е стратификация* и фрагментация на мигрантския труд, което кореспондира
на неговата политическа изолация, възпроизведена от институционалния расизъм: различни правни статути, различни критерии
за достъп до социални права (сред гражданите, европейските мигранти, неевропейските мигранти, бежанците), различна регулация
на правото на престой. Освен опита да се постигне подобрение на
тежки местни ситуации, въпросът, който задаваме, е как да спечелим възможността за мобилност, свободна от институционални
пречки и от обезценяването на труда, което те създават. Институционалната регулация на мобилността довежда до разделения
вътре и извън работните места до такава степен, че политическият проблем на изваждане наяве на тази фрагментация става
належащ също и за работници, които не са мигранти, но са прити* Йерархично структуриране на обществото, дължащо се на различни обществени неравенства
– Бел. прев.
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снати от растяща несигурност от години. Как можем да подкрепим мигрантските движения, без да възпроизвеждаме разделяща и
продиктувана от извънредност динамика? Как можем да свържем
борбите на новодошлите мигранти с тези на мигрантите, които
са тук от години и всеки ден губят властта, която са извоювали
от предишни борби? Как можем да обсъждаме заедно, за да създадем дълготрайно, всеобхватно транснационално движение, което
да ни позволи да имаме власт там, където се борим всеки ден, пред
полицейските участъци, приемните центрове или множеството
погранични места между мигранти и тяхната свобода? По време
на демонстрация срещу робството в Либия жена-мигрант заяви
„Не искаме да бъдем добре дошли, искаме да бъдем свободни!“ Тя
имаше предвид конкретно начина, по който институции помагат
на жените, станали жертви на изнасилване или насилие по време
на пътуването си към Италия: те ги затварят по групи в подслони, където плащат за защитата си с невъзможността да решават
сами своето бъдеще. Струва ни се, че това твърдение има по-широко значение, което има толкова общо със системата за прием,
колкото с инициативите на солидарност.
През последните години
видяхме, че системата
за прием е клетка, в
която мигрантите са
затворени и която им
пречи сами да ръководят
живота си. В тази клетка, освен че са оставени с
месеци и дори години, са
принуждавани да работят. Много от тези ми
гранти, които се озовават в различни джунгли
из Европа, доброволно
са напуснали приемните
Седяща стачка на афганистански мигранти в
центрове не само зараШвеция; Източник: Фейсбук страницата на ТСС
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ди отвратителните условия на живот, често изпълнени с насилие,
но и защото ги смятат за непоносимо ограничение. Как можем да
разграничим проявленията на солидарност от инициативите на
хора и асоциации, които допринасят дори и само с информация до
центровете за работа и така подклаждат идеята, че приемът
трябва да бъде заплатен със задължителна, лоша и несигурна работа? Как можем да намерим общи твърдения, за да ги използваме на
европейско ниво, които да не бъдат използвани от тези, които зад
маската на солидарност и прием произвеждат условията за екплоатация на мигрантксия труд? На предишни срещи обсъждахме и
се опитахме да превърнем тези ситуации на спешност в искане за
безусловно европейско разрешение за престой, имайки предвид, че
притежаването на документи е първото нещо, което позволява
на мигрантите да прекосят границите, докато днес е основното
препятствие пред добър живот. Искане, което може да работи на
европейско ниво, може да помогне за създаването на общ фронт
срещу разграничаването между имащи и нямащи право да дойдат,
между сигурни и несигурни държави, между бежанци и икономически
мигранти. Европейско разрешение за престой без ограничение във
времето, независещо от трудовия договор или друго условие, да
бъде дадено от местни, национални или европейски институции: ние
вярваме, че подобно искане може да сработи като отправна точка
на много местни борби, инициативи и проекти, които поставят
свободата на движение на мигрантите като тяхна основна цел.
КД: ТСС твърди, че е транснационална платформа, и въпреки това
изглежда повече с паневропейски мащаб. Опитвате ли се да се свържете с организации извън Европа?
ИК: Да, казваме, че Европа е минималното ни поле на интервенция,
а не, че европейските граници са ни ограничител per se, нито пък че
процесите и трансформациите, които виждаме, са само европейски феномен. Виждаме това особено ясно с текущите опити да се
спрат мигрантите от стъпване в Европа чрез намеса в страните
в Сахара и на юг от нея: идеята е не толкова да се изнесат грани-
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ците, колкото да се разшири европейският трудов пазар далеч над
институционалните граници. В перспектива бихме могли да превъзмогнем границите изобщо. Първото истински глобално събитие,
което организирахме, е участието ни в международната женска
стачка на 8 март 2017, което предстои и тази година. Стачката в
над 55 държави имаше капацитетът да осъди една истински глобална ситуация, сексуалното и социално насилие над жени, което е
със сигурност прилагано и от държавни институции, но не е просто
национален проблем. В момента съставяме журнал за следващата
стачка на 8 март, за който ще имаме принос от САЩ и от Аржентина, но планираме да увеличим капацитета ни географски.
КД: Вече спомена, че след срещата ви в Берлин през ноември 2017 г.
сте решили да се концентрирате върху темата логистика в рамките на бъдещите си действия. Защо?
ИК: Действия против логистиката се увеличиха през последните
години. От пристанища до складове, от фабрики, част от глобалната верига за доставки, до компании от т.нар. гиг-икономика*, от
проблеми с околната среда до движения срещу инфраструктурни
проекти, в целия свят виждаме надигане на борбите, които имат
пряко действие върху логистиката. Тези борби и различните форми
на стачки, които успяхме да разпалим, хвърлят светлина върху един
свят на трудови отношения, които за известно време бяха смятани
от социалните движения като остарели и политически остатъчни.
Те също така показват, че широкообхватността на логистиката
отива далеч отвъд конкретен сектор и отвъд областта на обращение. Едно е ясно и това е, че има нужда да усилим разбирането си
за логистиката като по-сложна, за да поставим под въпрос някои
прости презумпции и точни разграничения като тази между обращението и производството, несигурните и нормалните работници, материално и нематериално производство, политически и
* Развитие в съвременната икономика, в рамките на което възникват множество краткосрочни
работни места, а работници на свободна практика биват наемани само за изпълнението на конкретни проекти и договори – Бел. прев.
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икономически измерения, местното и глобалното, труд и социални
борби. Тези разграничения, използвани от логистиката и нейните
покровители, за да скрият реалността на експлоатация, са често
безкритично приети и от тези, които се борят срещу тях. Тези
борби, свързани с логистиката, показват, че единственото нещо,
което е било споделено в целия свят, е оплитането на всяко национално или местно условие вътре в матрица от инфраструктури,
комуникации, производствени вериги, алгоритми, финансови обмени
и мобилност на труд и капитал. Логистиката ни представя транснационалното измерение на съвременните отношения, диктувани от капитала. Когато местни печалби могат да се превърнат в
загуби за други, упражнението по проследяване на цялата верига за
доставки става необходима стъпка. И въпреки всичко, отвъд това
е важно да се признае, че докато свързва, логистиката раздробява
и създава разделения чрез взаимодействието на множество играчи,
включително местни, национални и супранационални институции,
за да засили контрола над труда. Въпросът е не само да се разбере
как производството и обращението са организирани на транснационално ниво, но и как логиката на логистистиката структурира
цялото управление и контрол на живия труд в и извън работното

Склад на Amazon; Източник: Jacobin
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място. Това със сигурност изисква трансгранично организиране, но
и още нещо: изисква изграждането на политически връзки, които да
могат да адресират и обърнат политическите условия, чрез които
това раздробяване е създадено и пресъздадено.
От тази перспектива, условията на мигрантите ни помагат
да осветлим широкообхватността на логиката на логистиката.
Мигрантите са не само изключително много заети в логистични
центрове като прекариат, но и всяка борба в и срещу логистиката
трябва да се мисли и осъществи на транснационално ниво. Те са
също тези, чиято мобилност се използва чрез логистична рационалност, която се стреми към регулиране, селектиране, организиране
на тяхното движение към и в Европа. Видяно от гледната точка
на мигрантите, логистиката е съвкупност от властови отношения, наложени от фирми, корпорации, държави и публични и частни
агенции. За да бъде създадена, логистичната система има нужда от
политически средства като националната държава и нейния контрол върху движението на живия труд чрез изнудване – несигурно
разрешително за престой и ограничен достъп до социални услуги.
Насилието на пограничния режим е друго измерение на раздробяването, което е необходимо, за да задоволи нуждите на капитала
и да отслаби потенциала за недоволство. Но докато мигрантите
позволяват да се видят политическите измерения на логистиката,
те са също така протагонисти в силно движение, което всеки ден
поставя на изпитание логистичната реалност, атакувайки границите. Мигрантите показват, че проектът да се нападне логистиката и нуждата да се организираме транснационално, са едно и
също нещо. Както заявяваме в нашето издание Логистика и Транснационалната социална стачка и обсъдихме по време на срещата в
Берлин, логистиката е логиката под експлоатацията и социалното
възпроизводство на различни нива и затова изисква цял куп от нови
тактики и стратегии, за да се борим срещу нея. Ще организираме
транснационална среща с фокус върху това, което се разбира като
плод на колективен труд, вече започнат в някои ключови места
като Гьотеборг, Неапол и Копер, за да обедини силите.

170

Глобална стачка на жените на 8 март 2017 г.; Източник: Фейсбук страницата на ТСС

КД: Платформата на ТСС също напомня, че е необходима обща
инфраструктура, за да се борят политическите и социалните условия, които пресъздават капитала и неолибералната система. Какво по-конкретно визирате, говорейки за такава инфраструктура?
ИК: На първо място, нямаме предвид формална структура, която изисква членство или нещо подобно. От началото казахме, че
нашето обединение е основано на нашия общ проект: не коалиция от групи, а колективни усилия с общи и ясни приоритети. От
това базово разбиране излиза идеята за инфраструктура, която
е нещо повече от мрежа, свързваща отделни точки, а е по-скоро
нещо, което създаваме заедно и което е работещо на местно и
транснационално ниво. Идята за инфраструктура се дължи и на
факта, че това, което виждаме като задача на ТСС, е да увеличи
капацитета на текущите борби и да насочи разпръснатата енергия към общи цели в полето на режима на заплащането, социалните
услуги и свобода на движение. Това не е просто техническа необходимост, затова не споделяме инструменталното разбиране на
термина инфраструктура. Ние не сме просто средство, предос-
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тавящо подкрепа при стачки или предлагащо уебсайт за споделяне
на информация, свързващо хората. Не споделяме също така широко
разпространената идея в дебата за логистиката, че имаме нужда
от контра-логистика като техническо обръщане на логистиката.
Затова държим на факта, че ТСС е политическа инфраструктура
с намерението да превъзмогнем непродуктивното разграничение
между практическия момент на организиране и производството на
споделена стратегическа визия. Смятаме да развием заедно колективна стратегическа визия, за да насочим борбите към общи цели
и така да отключим целия им потенциал.
Изабела Консолати е част от платформата на Транснационална
социална стачка от създаването ѝ преди 3 години. Активист е също
към инициативите Migrant Coordination и Precarious Disconnections
в Болоня.

172

Росица Кратункова
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173

Участници в броя

Редактори на броя:

Ивайло Динев
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да шие книги на ръка и да чете за соционика.

174

Боянка Рошлева
Студент по фотография с душа на пътешестващ танцьор.
Гей. Рошава.
Божин Трайков
Докторант по Социология в Университета на Алберта, Канада;
изследва процесите на трансформация на българската държава и
общество след падането на Берлинската стена, фокусирайки се
върху форми на национализъм и неолиберализъм.
Жана Цонева
Член на Колектив за обществени интервенции.
Урбан Шпитал
Роден в Словения ентусиаст в сферата на международните отношения. Изучавал ги е в Университета в Любляна, а областите
му на експертиза са европейската интеграция, международното управление, Западните Балкани и международно право върху
околната среда.
Счита, че да бъде наричан „другар“ е комплимент и има една мечта:
един ден хората да спрат да бъдат задници едни с други.
Павел Янчев
Архитект и урбанист. Автор на статии на градска тематика.

175

Библиография

Стабилност и разклащания:
10 години България в
Европейския съюз Þ

[11] Лесенски М. (2015) Ползите от членството в Европейския съюз / capital.
bg. Извлечено от http://bit.ly/2FCKNhB
(28.01.2018)

[1] Фуко М., Що е критика? (прев. Антоанета Колева). В: Мишел Фуко, Просвещение и критика. Критика и хуманизъм, С.,
1997, с. 25.
[2] Standard Eurobarometer 67
[3] Standard Eurobarometer 88
[4] Институт „Отворено общество“
(2017). Демокрация и гражданско участие.
Обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2016 г., стр. 13

[12] Център за либерални стратегии (2017).
Доклад: 10 години България в ЕС, стр. 7
[13] Андреев Ал. (2017). България днес –
през очите на хора, които я познават /
dw.bg. Извлечено от http://bit.ly/2nEJlUs
(03.02.2018)
[14] Център за либерални стратегии (2017).
Доклад: 10 години България в ЕС, стр. 4
[15] пак там, стр. 6
[16] Eurostat – (tespm151) – Inequality of
income distribution
[17] Институт за пазарна икономика (2017).
Регионални профили: показатели за развитие 2017, стр. 8

[5] Special Eurobarometer 73.1
[6] В България икономическото доверие
се влошава, в ЕС расте (2018) / Expert.
bg. Извлечено от http://bit.ly/2FHtfAK
(03.02.2018)
[7] Press Conference of the President of the
European Court of Human Rights 2018, echr.
coe.int
[8] Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките
(2017). Годишен доклад 2017: Икономическо
развитие и политики в България: оценка
и очаквания. Тема на фокус: „Пътят към
Европейския съюз и равносметка от първите десет години“, стр. 145
[9] Български манифест за Европа
[10] Комунизмът според учебник за X клас
–
по-лош от oсманското владичество?
(2018) / btvnovinite.bg. Извлечено от http://
bit.ly/2FIzxQV (28.01.2018)

176

[18] Световна банка (2017). Оценка на
жилищния сектор: окончателен доклад,
стр. 12
[19] Графика на деня: Българите са първи в
ЕС по невъзможност да поддържат домовете си топли през зимата (2018). capital.
bg / извлечено от http://bit.ly/2nztR5b
(31.01.2018)
[20] Откриха мъртви майка и дъщеря в
Благоевград (2017). mediapool.bg / извлечено от http://bit.ly/2nE50fG (31.01.2018)
[21] Първанов К. (2016) КОЙ уби семейство
Дишеви? Извлечено от http://a-specto.bg/
koi-ubi-semeystvo-dishevi/ (31.01.2018)
[22] Убиха възрастна жена в дома й в Провадия (2017) / nova.bg. Извлечено от http://
bit.ly/2s4Gbih (31.01.2018)
[23] The gap between poor and rich regions

in Europe is widening (2016) / economist.
com extracted from http://econ.st/2BKyYrY
(04.02.2018)
[24] НСИ, Население по населени места и
пол
[25] НСИ, Учащи в общообразователни и
специални училища по пол, групи класове, статистически зони, статистически
райони, области и общини
[26] НСИ, Детски градини по статистички зони, статистически райони, области и
общини
[27] НСИ, БВП и БДС по икономически сектори и райони

marica.bg, извлечено от http://bit.ly/2GIjSSQ
(02.02.2018)
[36] Алмуня: България посреща кризата
стабилна икономически (2009) / dariknews.
bg, извлечено от http://bit.ly/2Ec27gl
(03.02.2018)
[37] България – остров на стабилността край границите на Шенген (2012)
/ dw.bg, извлечено от http://bit.ly/2DYrrqQ
(03.02.2018)
[38] Ангелов Кр. (2017), Радев ни видя като
остров на стабилността на Балканите /
dnes.bg, извлечено от http://bit.ly/2EB0Htz
(03.02.2018)

[28] НСИ, Заети и наети лица в България по [39] Бибиновска Б и Д. Станева (2017), България се утвърди като остров на стабилрайони
ността (графики) / novini.bg, извлечено от
[29] НСИ, Население по области, възраст,
http://bit.ly/2GJfcw5 (03.02.2018)
местоживеене и пол
[40] Константинов Ж. (2015) Кметът на
[30] Институт за икономически изследсело Чавдар: Всичко става с мерак / nova.
вания при Българска академия на науките
bg, извлечено от http://bit.ly/2s24BZP
(2017). Годишен доклад 2017: Икономическо
(03.02.2018)
развитие и политики в България: оценка
[41] Данните за проектното финансиране
и очаквания. Тема на фокус: „Пътят към
на общините са извлечени от съответниЕвропейския съюз и равносметка от пърте секции на сайтовете им.
вите десет години“, стр. 154
[42] Първанов К. (2015) Село край стадион.
[31] НСИ (2017), Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранител- Извлечено от http://a-specto.bg/selo-kraystadion/ (03.02.2018)
ни стоки от домакинствата за периода
2005 – 2016 година, стр. 17
[32] Иванова М. (2013), България е сред
лидерите по социално неравенство /
capital.bg, извлечено от http://bit.ly/2s1uJUJ
(1.02.2018)

[43] Цветанова К. (2017) В село с пенсионери няма канализация, фитнес?! / dnes.
bg, извлечено от http://bit.ly/2DZUJRJ
(03.02.2018)

[44] Богданова Р. (2017) Сграда за мили[33] Александрова В. (2018), ЕК: Дълг, дефи- они в село, в което живеят на вересия /
цит – България е на добър път! А корупци- nova.bg, извлечено от http://bit.ly/2FDYJI0
(03.02.2018)
ята като другаде! / dnes.bg, извлечено от
http://bit.ly/2FCNmjJ (01.02.2018)
[45] Николов В. (2017) С аплодисменти за
ремонта на „Дондуков“ премина шестви[34] Предадоха на съд Иван Тотев със
ето за оставката на Фандъкова / dnevnik.
зам.-кмета на Пловдив и кмета на район
„Западен“ (2017) / 24chasa.bg, извлечено от bg, извлечено от http://bit.ly/2GG62Ax
(03.02.2018)
http://bit.ly/2BRCiwI (01.02.2018)
[35] Йеремиева В. (2014) „Иван Тотев: ние
сме остров на стабилността) / arhiv.

177

Липсващата зала.
Посткомунистическа разходка из
Музея на София Þ

тел на тикви в ЕС. dariknews.bg. Извлечено
от http://bit.ly/2H3UeYN (10.02.2018)
[2] Българската тиква - най-голямата тиква в Европа (2017, 30.10.). offnews.
bg. Извлечено от http://bit.ly/2nWJkvb
(10.02.2018)

[1] Hirt, Sonia. Planning the Post-communist
City. Experiences from Sofia. International
Planning Studies. 10 (3-4), 2005. с. 219 – 240.

[3] Субсидиите изстреляха България до
№1 производител на тикви и кратуни в
ЕС (2017, 30.10.). capital.bg. Извлечено от
http://bit.ly/2EgHe4l (10.02.2018)

[2] Борисов, Борислав. Адолф Мусман и
общественото мнение. Култура, Брой
25 (2034), 26.06.1998. < http://www.kultura.
bg/media/my_html/2034/x_brisv.htm >
(26.01.2018)
[3] Буден, Борис. Зона на преход. За края на
посткомунизма. Прев. Светла Маринова.
София: Критика и Хуманизъм, 2016.
[4] Христов, Момчил. Планът „Мусман“.
Годишник на студентите по социология,
т. 1. София: Асоциация на студентите
по Социология в СУ, катедра Социология,
Философски факултет СУ „Св. Климент
Охридски“, 2005.

Новите градски
метроцентрове Þ

[4] „Стига вече!“ 12: Селско стопанство
(2017, 26.05.). Българска стопанска камара. Извлечено от http://bit.ly/2skiNNX
(10.02.2018)
[5] Вносът на зеленчуци е 7,1 пъти по-голям от износа, на плодове - 6,2 пъти (2017,
16.03). agroplovdiv.bg. Извлечено от http://
bit.ly/2EUP5lo (10.02.2018)
[6] Бочева Н., Маринова Ев. (2016, 02.08).
investor.bg. Извлечено от http://bit.
ly/2nQ6UL6 (10.02.2018)
[7] Груев, М. Преорани слогове. Колективизация и социална промяна в Българския
северозапад 40-те и 50-те години на ХХ
век. – София, 2009. – с. 27

[8] Канева, Л., Мизов, М., Кандиларов, Ев.
[1] Генчев, Хр. (2009) Метронощта след
Изследвания по история на социализма в
1989 година. kultura.bg. Извлечено от http:// България, Преходът – II. – София, 2013. – с.
bit.ly/2snNJwM (11.02.2018)
61
[2] Метроденят 7 септември 2009
(2009). Kultura.bg. Извлечено от http://bit.
ly/2H2bFZU (11.02.2018)

[9] Lampe, J. The Bulgarian Economy in the
Twentieth Century. – London and Sidney,
1986, – p. 169

[3] Янчев, П. (2016) Инфраструктурните бариери – случаят с квартал „Христо
Ботев“ в София. dversia.net. Извлечено от
http://bit.ly/2BSDvIH (11.02.2018)

[10] Михайлов, В. Аграрната политика на
правителството на Филип Димитров //
Минало, бр. 3. – София, 2006

Tиквата и феодализмът –
из болестите по българското
земеделие Þ
[1] Гинева, Ал. (2017, 30.10.). Първи в Европа: България е най-големият производи-

[11] Марчева, Ил. Аграрната реформа в България 1991-2001 през погледа на историка.
– в: Толерантният националист. Паметен
сборник от приятелите на Стайко Трифонов, ред. И. Баева. – София, 2009, – с. 375376
[12] Канева, Л., Мизов, М., Кандиларов, Ев.
Цит. съч, – с. 70

178

[13] Марчева, Ил. Цит. съч., – с. 376

[25] Всяко десето село пред изчезване
(2014, 24.08.) moreto.net. Извлечено от
http://bit.ly/2G3rwX1 (10.02.2018)

[14] Делото „САПАРД“ премина границата
на абсурда с експертизите (2016, 15.02.).
mediapool.bg. Извлечено от http://bit.
ly/2BO0Knr (10.02.2018)

[26] Bulgaria: Poor not just by EU standards
(2010, 04.05.) euroactiv.com. Извлечено от
[15] Неков, М. (2017, 16.05), Заграбването на http://bit.ly/2ET9Y06 (10.02.2018)
земята новият аграрен капитализъм. в-к
[27] Дарджонов, Тр. (2013, 31.10.) Вместо
„Дума“ брой 93 (7690)
фермерско земеделие създадохме латифундии. fermera.bg. Извлечено от http://bit.
[16] Иванова, М., Ватева Д. (2013, 26.02)
ly/2BRaGMM (10.02.2018)
Владетелите на субсидиите. capital.
bg. Извлечено от http://bit.ly/2Evv5b5
(10.02.2018)

[28] Танчева, Ж. (2017, 27.09.) Променят два закона за земеделската земя до 1
октомври. bnr.bg. Извлечено от http://bit.
ly/2H3nfnF (10.02.2018)

[17] Николов, Др., Божидаров, Д. (2007,
16.07) Кои са най-големите земевладелци в
България? sega.bg. Извлечено от http://bit.
ly/2G4Wq19 (10.02.2018)

Кризата на ЕС е криза на
империята Þ

[18] Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките
(2017). Годишен доклад 2017: Икономическо
развитие и политики в България: оценка
и очаквания. Тема на фокус: „Пътят към
Европейския съюз и равносметка от първите десет години”, стр. 148

[1] Кой ще остане прав в ситуация на криза? Лекция на Иван Кръстев. В-к Култура,
бр 44 (2924), 22.12.2017
[2] Пак там.

[19] Екологично сдружение „За Земята“
(2016). zazemiata.org

[3] Ivan Krastev, What‘s a Bigger Threat,
‚Normalisation‘ or Alarmism? NYT, Dec. 3, 2017

[20] Достъпна от сайта на Министерство на земеделието, храните и горите на
http://bit.ly/2EULmnE

Европа на полярностите Þ

[21] Парламентът прие нова процедура за
споразуменията за пасища, мери и ливади
(2017, 26.01.). econ.bg. Извлечено от http://
bit.ly/2BPXaJm (10.02.2018)
[22] МЗХ, Отдел „агростатистика”,
Структура на земеделските стопанства.
2014. Бюлетин № 273. Достъпно на: http://
bit.ly/2nVYUaA
[23] Земята в България е най-концентрирана в малко стопанства (2017,
12.05.) dnevnik.bg. Извлечено от http://bit.
ly/2H2hbLY (10.02.2018)
[24] Кайзер-Брил, Н., Джамбазов, Д. (2017,
17.03.) capital.bg. Извлечено от http://bit.
ly/2EwIbVr (10.02.2018)

[1] Ясперс, К. (2012) За произхода и целта на
историята. (Димитър Зашев, преводач),
София: Анубис, с. 241 (курсив мой).
[2] Пак там, с. 240.
[3] Пак там. Период от около 500 г., в
който живеят Лао Дзъ, Конфуций, Мо
Ди, Чжуан Дзъ, Ле Дзъ в Китай; в Индия
възникват всички течения, противопоставящи се на
ортодоксалната догма; в
Иран се ражда Зороастризмът; в Палестина – пророците Илия, Исаия и Иеремия; в
Гърция – философията такава, каквато я
познаваме. Това е време, в което „мисленето се насочило към мисленето“ и в което се обособяват всички категории, кои-

179

то употребяваме и до днес.
[4] Ортега-и-Гасет, Х. (2014) Идеи и вярвания във „Фантазиращото животно“,
София: Изток-Запад

Отново за бежанците
и европейските ценности Þ
[1] Eurostat (2017, 12.12.) Asylum quarterly
report. Extracted from http://bit.ly/1A4Ljx8
(24.01.2018)
[2] Belouziyeh, John M. B. (2016) Hope and
a Future: The Story of Syrian Refugees. Time
Books, p. 26.
[3] Бежанец убит на българо-турската
граница. Борисов лети спешно от Брюксел
(2015, 16.10.). news.bg. Извлечено от http://
bit.ly/2Bn3neT (10.02.2018). Турски военни
убиха 11 бежанци на сирийската граница
(2016, 20.06.). news.bg. Извлечено от http://
bit.ly/2Cb9sHV (10.02.2018). Убиха пакистански бежанец на гръцко-македонската
граница (2016, 25.01.). pik.bg. Излвечено от
http://bit.ly/2CdZplC (10.02.2018)
[4] Попов, Д. (2009) Древен Рим: История и
култура. София, с. 26.
[5] ЕС и миграционната криза (юли
2017). Достъпно на http://bit.ly/2CbTVYl
(10.02.2018)

[9] Kopytowska, Monika, Lukasz Grabowski.
European security under threat: mediating the
crisis and constructing the other – In: National
identity and Europe in times of crisis: Doing
and Undoing Europe / ed. Karner, Christian,
Monika Kopytowska. Bingley. 2017, p. 99.
[10] В някои сайтове дори бежанците бяха
наречени „новите варвари”.
[12] Paris attacks: What happened on the night
(2015, 09.12.). bbc.com. Extracted from http://
bbc.in/1Qnpt26 (10.02.2018)
[13] Brussels explosions: What we know about
airport and metro attacks (2016, 09.04.). bbc.
com. Extracted from http://bbc.in/1RhX2im
(10.02.2018)

[6] Moreno-Lax, V., Papastavridis, Ef. (2017)
Tracing the Bases of an Integrated Paradigm
for Maritime Security and Human Rights at Sea
– In: “Boat Refugees” and Migrants at Sea: A
Comprehensive Approach. Leiden. p. 4.
[7] De Cleen, B., Zienkowski, J., Smets, K.,
Dekie, Af., Vandevoordt, R. (2017) Constructing
the “Refugee Crisis” in Flanders. Continuities
and Adaptations of Discourses on Asylum and
Migration – In: The Migrant Crisis: European
Perspectives and National Discourses / ed.
Barlai, Melani, Birte Fahnrich, Christina
Griessler, Markus Rhomberg. Zurich, p. 68.
[8] Нечовешко: Бежанци насилват малки

момчета в нелегалния лагер Джунглата
край Кале (2016, 05.03.). kanal3.bg. Извлечено от http://bit.ly/2EVZQDY (10.02.2018).
Зверство в Хамбург: Петима бежанци
изнасилиха 7-годишно момиче (2016, 21.03.).
plovdivskinovini.com. Извлечено от http://
bit.ly/2H3WEXu (10.02.2018). Джамбазов, Д.
(2017, 23.02.) Бежанци брутално изнасилили учителка във Виена. fakti.bg. Извлечено от http://bit.ly/2skrvvD (10.02.2018).
Игнатова, Игл., Йоана М. (2016, 27.12.)
Бежанци запалиха бездомник в Берлин
(ВИДЕО). dariknews.bg. Извлечено от
http://bit.ly/2sqz8kq (10.02.2018). Попова, В.
(2016, 11.08.) Бежанци нападнаха оперната певица Веселина Кацарова в Инсбрук.
bnr.bg. Извлечено от http://bit.ly/2ETmz3x
(10.02.2018)

[14] De Cleen, B., Zienkowski, J., Smets, K.,
Dekie, Af., Vandevoordt, R. (2017) Constructing
the “Refugee Crisis” in Flanders. Continuities
and Adaptations of Discourses on Asylum and
Migration – In: The Migrant Crisis: European
Perspectives and National Discourses / ed.
Barlai, Melani, Birte Fahnrich, Christina
Griessler, Markus Rhomberg. Zurich, p. 69.
[15] ВМРО с ултиматум: Да се екстрадират нелегалните имигранти от България
(2013, 3.11.). bnr.bg. Извлечено от http://bit.
ly/2EhquWA (10.02.2018)

180

[16] Няма сигурни доказателства, че терористи влизат с бежанците в Европа (2017,
11.04.). news.bg. Извлечено от http://bit.
ly/2EgxOpz (10.02.2018)
[17] В София, Варна и Ямбол излизат на
протест срещу бежанците (2016, 21.10.).
btvnovinite.bg. Извлечено от http://bit.
ly/2Bn53Fd (10.02.2018)
[18] Белдичану, Ир. (1999) Началото: Осман
и Орхан – В: История на Османската империя / ред. Мантран, Робер. София., с. 32.
[19] Тодорова, Т. Еврокомисар критикува отказа да се приемат бежанци (2018,
24.01.). dnes.dir.bg. Извлечено от http://bit.
ly/2H5PC4K (10.02.2018).

[1] Европейска комисия. Бяла книга за бъдещето на Европа – Мисли и сценарии за ЕС27
за 2025. Извлечено от http://bit.ly/2oarh7x
(23.01.2018).
[2] Повече за историята на Вишеградската група на visegradgroup.eu, както и:
Neuman, M. (2017). The Visegrád Group as
a Vehicle for Promoting National Interests in
the European Union: The Case of the Czech
Republic. Retrieved from http://bit.ly/2EhIvUI
(28.01.2018).
[3] Bundeskanzleramt Ősterreich. (2018).
Bundeskanzleramt Organisation. Retrieved
from http://bit.ly/2EjtohR (28.01.2018).
[4] Wodak, R., A. Pelinka eds. (2009). The
Haider phenomenon in Austria. New Brunswick
and London, Transaction Publishers.

[6] Slovaška ne mara Slovenije (2013). delo.si.
http://bit.ly/2H1t2df (28.01.2018).
[7] We did not raise our children so that
they would contribute to other countries

[8] Migrant Crisis: Migration to Europe
explained in seven charts (2016) bbc.com.
Retrieved from http://bbc.in/1N7F6YJ
(28.01.2018). The latest recorded Eurostat data
is from 2015, but shows the same trend.
[9] Polish President Duda says hopes Turkey
will join EU (2017). reuters.com. Retrieved from
http://reut.rs/2CaXfD7 (28 January 2018).
[10] Gardner, A. (2014). Czechs aim to join
‘core’ Europe. Politico.eu. Retrieved from
http://politi.co/2G4bHPK (1.02.2018).
[11] Jancarikova, T. (2017). Slovakia’s future is
with core EU, not eurosceptic eastern nations.
reuters.com. Retrieved from http://reut.
rs/2EAeRO3 (1.02.2018).

Вишеградската група ≠ В4? Þ

[5] Far right wants Austria to join group of
anti-immigrant states (2017). reuters.com.
Retrieved from http://reut.rs/2EhJOmA
(28.01.2018).

GDP (2017). Retrieved from http://bit.
ly/2EVoB31(28.01.2018).

Гражданството и ЕС: Противоречие на форма и съдържание Þ
[1] Balibar, E. (1991). Is There a “Neo-racism”?;
Racism and Nationalism; The Nation Form:
History and Ideology. In Étienne Balibar &
Immanuel, Wallerstein, Race, nation, class:
ambiguous identities (pp. 17 – 29; 37 – 69; 86 –
107). London [England]; New York: Verso.
[2] Balibar, E. (1994).“Rights of man” and the
“rights of the citizen”: The modern dialectic
of equality and freedom. In Masses, classes,
ideas : studies on politics and philosophy
before and after Marx (39 – 61). New York :
Routledge.
[3] Balibar, E. (2004). We, the people
of Europe?: reflections on transnational
citizenship. Princeton, N.J.: Princeton
University Press.
[4] Benhabib, S. (2002). In search of Europe’s
borders: The politics of migration in the
European Union. Dissent, 49.4.
[5] Борисов: България е в тройката с
най-нисък външен дълг в Европа, бюджетът ни е на излишък. (2017). Епицентър

181

Retrieved from: http://epicenter.bg/article/
Borisov--Balgariya-e-v-troykata-s-nay-nisakvanshen-dalg-v-Evropa--byudzhetat-ni-e-naizlishak--Obzor-/133106/2/0
[6] Brown, W. (2003). Neo-liberalism and the
End of Liberal Democracy. Theory & Event,7(1).
[7] Василева, Е. (2017). Един милион гърци получават бонуси за Коледа – по €1000. Retrieved from: https://
www.dnes.bg/balkani/2017/11/02/edinmilion-gyrci-poluchavat-bonusi-za-koledapo-1000.358059

Демокрация или разпад – това ли
е въпросът? Þ
[1] Йончев, Вл., (2017, 13.03.) Ангел Джамбазки: Аз съм български националист. Европа е моят избор. offnews.bg. Извлечено от
http://bit.ly/2skdI8v (10.02.2018)
[2] Български манифест за Европа. Достъпно на https://dabulgaria.bg (10.02.2018)
[3] Berardi, Fr. (2015, 17.07.) Bifo: “Let’s cancel
the name of Europe in our minds and in our
hearts”. versobooks.com. Retrieved from
http://bit.ly/2CQmvk8 (10.02.2018)

[8] Corporate Europe Observatory (2014).
TTIP: covert attacks on democracy.
Retrieved from:https://corporateeurope.org/
international-trade/2014/12/ttip-covertattacks-democracy-and-regulation
[9] De Clercq (2014). Paris’s return to public
water supplies makes waves beyond France.
Reuters. Retrieved from: https://www.reuters.
com/article/water-utilities-paris/pariss-returnto-public-water-supplies-makes-wavesbeyond-france-idUSL6N0PE57220140708

[4] Balkan, Ar. (2017, 29.12.) Farewell, not
goodbye: leaving DiEM25 (or “We need to talk
about democracy, transparency, feminism, and
Assange.”). ar.al. Retrieved from http://bit.
ly/2lhn8f2 (10.02.2018)
[5] Available at https://diem25.org/end/
[6] Luxemburg, R. (1915) The Junius Pamphlet.
Available at marxists.org.

[10] Losurdo, D. (2014). Liberalism as a
counterhistory (31-32). London: Verso.
[11] Манолова, М. (2018). София предоговаря отношенията си с концесионера
на „Софийска вода“. Капитал. Retrieved
from: https://www.capital.bg/politika_i_
ikonomika/bulgaria/2018/01/16/3113432_
sofiia_predogovaria_otnosheniiata_si_s_
koncesionera_na/
[12] Събев, Д. (2014). Кръстоностният
поход на търговското НАТО, сп Тема.
Солидарна България Retrieved from: http://
solidbul.eu/?p=2084
[13] Zizek, S. (1997). Multiculturalism, or, the
cultural logic of multinational capitalism. New
Left Review.

182

