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Отграничаване. 
Една година списание 

dВЕРСИЯ
 

Петър Добрев

Преди година започнахме списание dВЕРСИЯ, обединени от 
тревожността си за заобикалящата ни реалност и очевидната 
невъзможност да изградим справедливо и включващо общество -  
въпреки протестните вълни.

Днес тази тревожност може да бъде само по-силна. С 
почти нереална скорост, около нас се срутват повечето ни вече 
познати устои – така, както срутиха тютюневите складове 
в Пловдив и морските бани във Варна. В годината откакто 
издаваме dВЕРСИЯ, българската държава, иначе предпоследна 
по процент от бюджета, отделен за образование в целия Евро-
пейски съюз, реши да финансира от същия този бюджет и 
частните училища. В същото време деца от малките населени 
места са принудени да ходят на училище до други градове в 
багажника на коли, поради липса на достатъчно училищни авто-
буси. В Софийския университет някои от таксите за обучениe 
бяха вдигнати двойно, превръщайки определени специалности 
в практически недостъпни за огромната част от желаещите 
да влязат студенти. Здравната система беше реформирана 
по такъв начин, че и без това неравният достъп на бедни и 
богати до нея бе институционализиран и напълно узаконен. За 
водещ принцип беше признато не здравето на пациентите, 
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Чрез идеите си се разделяме категорично и от десните 
граждански медии, иначе наглед опозиционни на властта. Ние 
отказваме да екзотизираме и “балканизираме” България и не 
можем да приемем както тях, че “нашият манталитет” или 
наследството на комунизма са причините за ситуацията в 
страната. Особено при положение, че протести срещу комер-
сиализацията на образованието има в цяла Европа, английската 
здравна система е подложена на същите неолиберални атаки 
като нашата, а в момента на писането на този текст Фран-
ция е разтърсвана от гигантски протести в защита на тру-
довото законодателство. При това положение ние няма как 
да възприемаме системата като съвършена, но просто подко-
пана на местно ниво от “тежко наследство” или от конкретни 
“аморални“ личности.

Ние отказваме да водим “надполитични“ борби в морал-
ното поле и да демонизираме личности или цели групи, защото 
не са достатъчно “европейски“ и “предприемчиви“ – ромите, 
бедните, селяните, чалгаджиите. С какво Делян Пеевски се раз-
личава от стотиците едри западни капиталисти, чиито имена 
изплуваха в “Досиетата от Панама“? Пеевски не е грешка, 
която спира системата, Пеевски го има заради системата.

Затова ние няма как да имаме каквато и да е идентифи-
кация с БСП, АБВ или с гравитиращите около тях “леви“ жур-
налисти – както защото са част от системата, с въвежда-
нето на “плоския данък“ например, така и заради расистките 
им и националистически политики, видими в анти-ромските 
социални реформи на Ивайло Калфин или в безкритичната им 
соц-носталгия, подкрепяща престъпления като “възродителния 
процес”. Да не говорим за отношението им към бежанците или 
за сексизма и хомофобията, станали толкова очебийни в кампа-
нията на кандидата за кмет на София от БСП Михаил Мирчев.  
Не можем да приемем и наивната им вяра, че друг герой на 
“Досиетата от Панама“, Владимир Путин, може да бъде 
някаква алтернатива на западния капитализъм.

а финансовата печалба на болниците. Трудовото законода-
телство беше така променено, че да облагодетелства изцяло 
работодателя за сметка на рaботника, позволявайки например 
еднодневни договори.

Всички тези срутвания се случват при толкова слаба 
възможност за ответна реакция, че примирението е логична 
последица. Безбройните “граждански медии“ същевременно или  
одобряват случващото се, или се вълнуват от далеч по-важни 
за тях неща – паметника на Съветската армия, поредния нов 
десен проект и т.н.

dВЕРСИЯ не желае да влезе в този мълчалив консенсус. 
Обратно на станалите модерни призиви за република, в която 
“няма дясно, няма ляво“, ние смятаме, че представяните за 
експертни и “естествени” политики, довели до споменатите 
катастрофи, имат много ясна дясна политическа окраска. 
Срещу тази окраска ние искаме да заявим лява алтернатива, 
която да се опита да разнообрази монотонния обществен дис-
курс. Вземайки назаем от Ален Бадиу, ние смятаме, че истин-
ската идея е тази, която прокарва различия. За това и медията 
трябва съзнателено, целенасочено и политизиращо да разделя. С 
написаното досега смятаме, че доста категорично разграничи-
хме нашата позиция както от имплицитното или експлицитно 
дясно, така и от най-често възприеманите за леви у нас –  
БСП и кръга около сп. А-specto.

Надяваме се да продължим да издълбаваме тази раздели-
телна линия колкото може по-ясно.

Разделяне от дясното – защото не можем да приемем 
политиките на управляващите, водещи до загуба на основни 
права като достъпа до образование и здравеопазване. Няма как 
да се примирим и с властовия расизъм, говорещ от най-високо 
място за циганите като “скотове“ и официално легитимиращ 
“гражданските“ патрули, които издевателстват над бежанци 
по границата.
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хората“, така и близки, но еднакво толкова непознати – както 
в статията “Да носиш общността в себе си“, опитваща да 
говори за алевиите в България без да ги ориентализира. Могат 
да бъдат и много популярни, но по тази причина маргинализи-
рани и осмивани – по начина, по който текстът “Чалгата е 
педерастки момент в живота на селяндура“ се противопос-
тавя на демофобията, маркираща българския интелектуален 
потрес от чалгата.

Лявото на dВЕРСИЯ не е националистическо, не спо-
деля и страховете на много либерали от исляма и бежанците. 
То търси тъмните полета в българската история – както в 
текста от края на XIX в. “Помашки сълзи“, описващ едно от 
многото изселвания на мюсюлмани от нашите земи, станало 
след Освобождението. Този не-национализъм е удържан дори 
при темата Македония, иначе препъникамък на българското 
ляво още от 20-те години на ХХ век. Статията „Овладяване 
на Македопърничавата“ деконструира по същество колониал-
ния поглед на българските елити спрямо Македония, без значе-
ние дали те са от консервативния или либералния политически 
спектър.

Нашето ляво не е и сексистко. Преводният текст на 
Магпай Корвид “Марксизъм за курви“ говори за секс-работата 
отвъд снизходителното отношение на либералния феминизъм 
и твърди, че вместо безплодни опити за забрана, жените в 
професията имат нужда от профсъюзи и мрежи за подкрепа. 
Статията на Маргарита Габровска “Кога яйцеклетките ни са 
най-красиви?“ проблематизира новите биополитики за замразя-
ване на яйцеклетки, които, освен че комерсиализират една пър-
воначално медицинска практика, представят “пълноценната 
жена“ единствено като грижеща се за кариерата си майка.

Ние смятаме, че образованието е право, а не привиле-
гия, и опитахме да станем трибуна на алтернативни мнения 
относно случващата се образователна реформа. Такова мнение 

Чрез списанието си ние правим опит да “отклоним“ хеге-
монния дискурс и да създадем пространство, в което да има 
една различна версия на лявото. Затова в настоящия сборник 
сме събрали излезлите за една година текстове, които най-
добре показват това наше разбиране за ляво.

Те са допълнени от излизащия за пръв път на българ-
ски текст от 1991 г. на известния историк Робърт Бренер 
“Съветският съюз и Източна Европа – корените на кризата“. 
Смятаме това есе за важна рамка на нашето ляво, защото то 
едновременно безмилостно показва бюрократизацията и заду-
шаващата атмосфера на реално случилия се социализъм, но и 
още по-мрачните перспективи, които шоковото преминаване 
към капитализъм ще донесе (и вече е донесло).

Друг историк, гръцкият професор Спирос Маркетос казва 
в интервю за нас вече през 2015 г., че най-мрачните прогнози са 
факт и системата вече няма как да бъде реформирана. Нало-
жените след края на Студената война на Източна Европа нео-
либерални реформи вече застигнаха и Гърция, за да поставят 
дори лявата Сириза на колене пред финансовия императив. И 
ако днес европейската периферия се задушава заради “остери-
тета“, то същите мерки чакат и капиталистическото “ядро“ –  
за да заживеем всички в “ерата на “Фукушима-капитализма“, 
в който човешкият живот няма стойност, съпоставен с 
капитала“.

И ако системата на “Фукушима-капитализма“ е същ-
ността на проблема, лявото на dВЕРСИЯ опитва да представи 
някаква нейна алтернатива по няколко начина. Противно на 
честите националистически отговори на всяка криза, обвиня-
ващи “различния”, “другия” и видими толкова ясно в сегашната 
реакция срещу бежанците, ние опитваме да откроим пътища 
в прегръщането и “позволяването“ на идентичности, раз-
лични от доминантните. Те могат да бъдат далечни – както 
в анти-колониалния текст на Ивайло Динев “Колумб срещу 
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ността от добилата популярност опозиция “про-западни диси-
денти/ официална власт“. 

За да стигнем и до нашите съвременни опити за създаване 
на пространства и общности, които са по-справедливи и соли-
дарни: dВЕРСИЯ проследи два такива “джоба автономност“ 
в интервютата с членове на софийските социални центрове 
“Аделанте“ и “Хаспел“. В “Политика на фикцията – изложбата 
Socio-fiction на Збинег Баладран в София“ Неда Генова пък пише 
за формите на съвременно изкуство като политически жест, 
който осмисля отношението между миналото и бъдещето и 
отнема от твореца привилегированата позиция на разполагащ 
с единствения правилен “ключ“ за разчитането на творбата. За 
да завършим с текста “Кюрдистан без Кюрдистан“ – най-дра-
матичният съвременен опит за алтернативно хоризонтално 
общество, което кюрдите в областта Рожава в северна Сирия 
опитват да изградят под двойния обстрел на войските на все 
по-авторитарния Ердоган и на Ислямска държава.  

 
В първия си брой dВЕРСИЯ заяви претенция за незави-

сим и критически ляв изказ, който да търси и обговаря нови 
проекти за живот заедно. Една година по-късно ние успяхме да 
издадем този сборник с дарения от наши читатели, на които 
сме безкрайно благодарни. Това ни дава надежда, че поне час-
тично сме удържали на обещанието си и сме успели да създадем 
общност, с която да продължаваме да мислим, да пишем, да 
говорим, да се борим... в опит за по-добър провал!

бе статията на Валентина Георгиева “За достъпа до знание 
и бъдещите неравенства“, която се застъпва за един бъдещ 
автономен университет и безплатно образование. Станислав 
Додов пък анализира реформитe в началното и средното обра-
зование в “Новият училищен закон: Разумно е да бъдем българи 
и граждани на ЕС“, противопоставяйки на безалтернативния 
национализъм и евроцентризъм едно желание за критично и 
радикално образование. Ивайло Динев проследява историята на 
Студентски град, за да обясни днешната ситуация в квартала 
и за да заяви, че промяна може да има само ако глас се даде на 
самите студенти.

dВЕРСИЯ не е пространство за соц-носталгия, но съще-
временно страни от представянето на историята в опро-
стени черно-бели краски. „Бодливият експонат“ на Чавдар 
Цветков анализира тъкмо захаросаната и комерсиализирана 
носталгия по годините на социализма, видима във варненския 
частен “Ретро музей“. На историята се гледа в цялата є слож-
ност – като в текста “Димитровград – от утопията към 
неудобното наследство“, който отразява разочарованието от 
комунистическата утопия в “града на младежта“ в края на 
социализма и нейното изненадващо съживяване в наше време. 
На други места “лявата памет“ няма такава съдба; текстът 
“Спектакъл и забрава – кой има право на история?“ показва 
как паметта за Самоковската комуна днес до голяма степен 
е изтрита на официално ниво за сметка на новия комерсиа-
лен акцент върху античната история и „възстановената“ кре-
пост Цари Мали Град. Още по-брутално е изтрито лявото от 
живота на поета Гео Милев в постановката “Гео“ на Народния 
театър, анализирана в текста “Обезличеният Гео“.

Интервюто с руския историк Алексей Юрчак, което 
поместваме в превод на Ирина Самоковска, се фокусира върху 
съветската история, за да покаже колко по-сложна е била реал-
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All of these disintegrations are taking place against the backdrop 
of such a negligible possibility for response that resignation is a logical 
consequence. In the meantime, the numerous “civic media outlets” 
either approve of what is going on, or are too busy with other topics, 
which they somehow find more urgent – for instance, the Monument 
to the Soviet Army, the latest right-wing project, etc.

dVERSIA does not want to join this silent consensus. Contrary 
to the trending calls for a republic “free of the left-right division,” we 
believe that the policies, which led to the above-mentioned catastrophes, 
are clearly of a right-wing hue, regardless of the fact that they were 
passed off as “expert” and “natural”. We want to state a left-wing 
alternative to counter this hue and to diversify the monotonous public 
discourse. Borrowing from Alain Badiou, we believe that the true idea 
is an idea which creates divisions. This is why a media outlet should 
knowingly and willfully divide in a politicizing manner. We believe that 
what we have written so far suffices to clearly distinguish our stance 
from what belongs, be it implicitly or explicitly, to the Right, as well 
as from the Bulgarian Socialist Party and the circle of supporters of 
A-specto magazine, which are commonly held to be left-wing.

We hope that we shall keep carving this division line in order to 
make it as clear as possible.

We insist on distinguishing ourselves from the Right because we 
cannot accept the government policies leading to a loss of basic rights 
such as access to education and healthcare. We also refuse to put up 
with the institutional racism which refers to gypsies as “brutes” from 
the top and officially legitimizes “civic” patrols that abuse refugees 
along the border.

Through our ideas we also want to firmly differentiate ourselves 
from allegedly oppositional right-wing civic media. We refuse to 
exoticize and to “balkanize” Bulgaria and to assume, as they do, that 
“our mentality” or the legacy of communism are to blame for the 
current situation in the country.

  

On Delimitation.  
dVERSIA Celebrates  
its First Anniversary

Petar Dobrev, 
Translation: Irina Samokovska

One year ago we launched dVERSIA magazine, united by our anxiety 
about the reality that surrounds us and the obvious impossibility of 
building a just and inclusive society despite the protest waves.

This anxiety is even more acutely felt today. The foundations to 
which we have grown accustomed have been collapsing at an almost 
unreal pace – just like the tobacco warehouses in Plovdiv and the 
sea baths in Varna. During our first year of publication we witnessed 
the Bulgarian government deciding to start financing private schools, 
drawing on a meager educational budget – actually the second-lowest 
educational budget in the EU. At the same time, children from small 
towns and villages have no other option but to travel in car trunks 
to the nearest school due to the insufficient number of school buses. 
Meanwhile, the fees for some programmes at the Sofia University 
“St. Kliment Ohridski” doubled, thereby rendering a number of 
degrees inaccessible for a large part of the students seeking admission 
to a university. Unequal access to healthcare was legalized and 
institutionalized thanks to reforms in the sector. It was not patients’ 
health but the financial gain of hospitals that was recognized as a 
guiding principle. Labor legislation was amended solely for the benefit 
of employers, at the expense of workers, thus paving the way for 
practices such as one-day employment contracts.
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Party’s candidate for Mayor of Sofia. We also cannot suffer their naive 
belief that Vladimir Putin, yet another “hero” in the Panama Papers 
case, can be some sort of alternative to Western capitalism. 

Through our magazine we are trying to divert the hegemonic 
discourse and to create a space that offers  a different version of the 
Left. The current volume contains a selection of articles published 
throughout the past year which most fittingly reflect our understanding 
of what constitutes the Left. They are supplemented by an article of 
renowned historian Robert Brenner from 1991, “The Soviet Union 
and Eastern Europe – The Roots of The Crisis,” whose Bulgarian 
translation is published here for the first time. We believe that this 
essay provides an important framework for our notion of the Left 
because it is a merciless portrayal of the bureaucratization and the 
stifling atmosphere of real existing socialism. At the same time, it also 
unveils even darker prospects that were to be brought about by the 
shock transition to capitalism – and today they have already been 
realised.

Another historian, Greek professor Spyros Marketos, said in 
a 2015 interview for our magazine that the bleakest forecasts are 
already reality and that the system no longer lends itself to reform. 
The neoliberal reforms imposed on Eastern Europe after the end of 
the Cold War have already reached Greece and have even succeeded 
in making left-wing party Syriza kneel down before the financial 
imperative. As Europe’s periphery is struggling to breathe on account 
of austerity, the same set of measures is also in store for the capitalist 
“core,” so that we can all switch to the “era of Fukushima-capitalism” 
under which human life has no value relative to capital.

Since the “Fukushima-capitalist” system itself is the essence 
of the problem, dVERSIA’s Left tries to envision some sort of an 
alternative to it in several ways. Contrary to the common nationalistic 
responses of blaming “the Other,” for each and every crisis, -  so clearly 
recognizable in the current stance towards refugees - we are trying 
to outline paths ahead through embracing and “permitting” identities 

Our dissent is even stronger in view of the fact that protests 
against the commercialization of education are taking place all over 
Europe, the British healthcare system is being subjected to the same 
neoliberal attacks as ours, and - as this text is being written – France 
is shaken by protests of gigantic proportions in defense of labor 
legislation. Given this situation, we find it impossible to assume that 
the system is perfect in its entirety, yet partially undermined on a 
local level by the “heavy legacy” of communism or by specific amoral 
individuals.

We refuse to lead supra-political battles in the moral field or to 
demonize individuals or entire groups because they are not “European” 
enough or “entrepreneurial” enough – for instance the Roma, the 
poor, the peasants, the fans of Chalga music. How is Delyan Peevski, 
a controversial Bulgarian politician and media mogul, different from 
the hundreds of large-scale Western capitalists whose names surfaced 
in the Panama Papers? Peevski is not a mistake which impedes the 
system – he exists because of the system itself.

This is why we cannot identify in any way whatsoever with 
the nominally left-wing Bulgarian Socialist Party, the Alternative for 
Bulgarian Revival, or with the “left-wing” journalists gravitating around 
them. This is not possible for a number of reasons, including the fact 
that they are part of a system which is to blame for the introduction 
of the flat tax, but also because of their racist and nationalistic 
policies. These can be observed in the anti-Roma social reforms of 
Ivaylo Kalfin, Minister of Labor and Social Policy, or their uncritical 
nostalgia for the socialist times that goes as far as to support crimes 
such as the “Revival Process*”. Not to mention their attitude towards 
refugees,  their sexism and homophobia - all of which became flagrant 
in the election campaign of Mihail Mirchev, the Bulgarian Socialist 

* The Revival Process is the official name of the forceful assimilation of Bulgaria‘s 
Muslim minority (900,000 people or 10% of the population) through compulsory 
replacement of their Turkish and Arabic names with Bulgarian names. It was 
enacted between 1984 and 1989 under the communist government of Todor 
Zhivkov. Those who refused were exiled to Turkey.
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the educational reform which is currently being  carried through in 
Bulgaria. “On Access to Knowledge and Future Inequalities,” an article 
by Valentina Georgieva that advocates a future autonomous university 
and free education, is a case in point. Stanislav Dodov analyzes 
reforms in primary and secondary education in “The New Educational 
Law: It Is Reasonable To Be Bulgarians and EU Citizens,” in which 
he counters the ineluctable nationalism and Eurocentrism with a will 
to a critical and radical education. Ivaylo Dinev follows the history 
of Sofia’s urban district Studentski Grad (Students’ Town) to explain 
the current situation in the neighborhood and to declare that change 
is possible only through giving a voice in the matter to the students 
themselves.

dVERSIA is not a space for post-socialist nostalgia and its 
collective is also careful to avoid presenting history in simplistic terms. 
“The Prickly Exhibit,” an article by Chavdar Tsvetkov, examines the 
sugar-coated and commercialized nostalgia for the socialist years, as 
witnessed in the private Varna-based “Retro-Museum”. The history of 
the Left in Bulgaria is reviewed in its complexity, as demonstrated 
by my article “Dimitrovgrad – From Utopia to the Inconvenient 
Heritage”. The piece of writing reflects the disappointment from the 
communist utopia in “the town of youth” at the end of socialism, as 
well as its surprising revival today. However, there are places where 
“left memory” has a different fate. Ivaylo Dinev’s article “Spectacle 
and Oblivion: Who Has the Right to History?” shows how the memory 
of the Samokov Commune has largely been erased on an official level 
at the expense of the recent commercial emphasis on antiquity and 
the “restored” fortress Tsari Mali Grad. An even more brutal erasure 
of the Left from the life of Bulgarian poet Geo Milev has taken place 
in the performance of “Geo” on the stage of the National Theatre 
“Ivan Vazov,” as illustrated by another article by the same author - 
“Geo Depersonalized”. 

The interview with Russian historian Alexei Yurchak, translated 
into Bulgarian by Irina Samokovska, focuses on Soviet history in order 
to demonstrate the complexity of the reality in USSR times and to 

that are different from the dominant ones. They may be remote 
ones, such as those described in the anti-colonial article by Ivaylo 
Dinev entitled “Columbus vs. the People,” or adjacent ones, which 
are nevertheless equally unfamiliar, like in the article entitled “The 
Community You Carry Within” which attempts to speak of Alevites 
in Bulgaria without orientalizing them. These identities may also be 
very popular ones which have become marginalized and ridiculed 
precisely for this purpose, as the article by the title “Chalga Music is 
a Faggot Moment in the Life of a Redneck” demonstrates, seeking to 
oppose the demophobia characterizing Bulgarians’ intellectual stupor 
in regards to chalga music.

dVERSIA’s Left is not nationalistic and it does not share the 
fears of many liberals concerning Islam and refugees. It seeks the dark 
spots in Bulgaria’s history, as demonstrated by the late 19th century 
article entitled “Pomak tears” which describes one of the numerous 
cases of expatriation of Muslims from our territory after the 1878 
Liberation. The non-nationalistic stance remains in place even on 
the topic of Macedonia, an occasional stumbling block for Bulgaria’s 
Left since the 20s of the XX century. The article “The Taming of the 
Macedonian Shrew” deconstructs the essentially colonial stance of 
Bulgarian elites towards Macedonia – shared by conservatives and 
liberals alike.

Our Left is not sexist either. The article of Magpie Corvid entitled 
“Marxism for Whores,” translated into Bulgarian by Neda Genova, 
speaks about sex-work beyond the condescending attitude of liberal 
feminism and claims that, instead of fruitless attempts at introducing 
a ban, the women in this job need trade unions and support networks. 
The article by Margarita Gabrovska entitled “When Are Our Egg Cells 
at Their Most Beautiful?” tackles new developments in biopolitics on 
the issue of freezing egg cells that  – not only  commercialize an 
initially medical practice, but also suggest that a fully realized woman 
cannot be anything other than a career-oriented mother.

We believe that education is a right and not a privilege, which 
is why we tried to provide a platform for alternative opinions on 
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elucidate why it could not be reduced to the widespread “pro-western 
dissidents vs. official authority.”

As regards the recent attempts to create those spaces and 
communities, which are characterized by a greater degree of fairness 
and solidarity, dVERSIA tracks two examples of such “pockets of 
autonomy” in the interviews with the members of the Sofia-based 
social centers “Adelante” and “Xaspel”. In her article “Politics of 
Fiction – Zbyněk Baladrán’s Exhibition Socio-fiction  in Sofia” Neda 
Genova dwells on forms of contemporary art as a political gesture 
that reflects on the relationship between past and future and deprives 
the artist of the privileged position of the holder of the only key 
for decoding the artwork. The closing article by the same author, 
“Kurdistan without Kurdistan?”, sheds light on the most dramatic 
recent attempt at creating an alternative horizontal society, undertaken 
by the Kurds in Rojava, Northern Syria - and this under the double 
siege by the troops of an increasingly authoritarian Erdogan as well 
as the Islamic State.

In its first issue dVERSIA laid claim to an independent and 
critical left discourse which seeks out and discusses new projects for 
living together. One year later we managed to publish this volume 
thanks to donations from our readers, to whom we are immensely 
grateful. This gives us hope that we have at least partially kept our 
promise and managed to create a community with which we can keep 
thinking, writing, speaking, fighting… in an attempt at failing better!

Убеден съм, че сегашната 
система не може да бъде 

реформирана

Интервю на Петър Добрев с проф. Спирос Маркетос
от първи брой на dВЕРСИЯ, 9 май 2015 г.



2322

Спирос Маркетос е завършил право и история. От 2001 г. 
насам преподава история на идеите в училището по полити-
чески науки на Университета “Аристотел” в Солун. Сред пуб-
ликуваните му книги са “Александър Папанастасиу и неговата 
епоха: противоречията на реформисткия социализъм” (1998), 
“’Как целунах Мусолини’: Първите стъпки на гръцкия фаши-
зъм” (2006).

Със своя статия от 2008 Маркетос започва обществена 
дискусия относно отхвърлянето на гръцкия дълг. Неговите про-
учвания са фокусирани в епохата на Просвещението и Роман-
тизма, историята на радикалните и крайнодесните движе-
ния, съветския и постсъветския музикален авангард и джендър 
историята. Последният му труд е превод и редакция на споме-
ните на протоанархиста Едуард Джон Трилоуни (Edward John 
Trelawny), участник в Гръцката революция. Идвал е няколко 
пъти в България, за да изнася лекции в Социален център „Хас-
пел“, „Червената къща“ и „Аделанте“.
 
Петър Добрев: Проф. Маркетос, има различни пътища, по 
които можем да се опитаме да дадем историческа перспек-
тива на случващото се в момента в Гърция, но може би най-до-
брата отправна точка е 1974 г. с падането на военната хунта 
и основаването на политическите партии, които все още по 
един или друг начин доминират гръцкия политически живот. 
Ако говорим за случващото се в левия спектър (не само за 
СИРИЗА), по какъв начин събитията от 1973 – 1974 г. и оку-
пацията на Атинската политехника са свързани със сегаш-
ните политически идентичности и протестни мобилизации?
 
Спирос Маркетос: Бих дал нюансиран отговор. Окупацията 
бе началото на серия от протести, които стигат до ден 
днешен. 80-те и 90-те години като цяло бяха маркирани от 

големи протести от страна на работническата класа и на 
студентите. Разбира се, през 2008 г. имахме и декемврийския 
бунт на младите. Всичко това даде политически технологии 
на радикалната левица, но и на дори не толкова политизира-
ната младеж. Даде им митологията, образите, които подпо-
магат радикализацията. От друга страна, обикновено се случва 
така, че причините за даден бунт могат да бъдат открити 
повече в съвременните политически конфликти и избори, 
които противопоставящите се политици правят, отколкото 
в по-стари исторически събития. През 70-те Португалия има 
много по-силна народна радикализация от Гърция, но днес това 
не води до някакъв нов радикализъм в борбата срещу Трой-
ката. Ако се върнем към Френската революция, преди нея няма 
някакви значими прецеденти – по-големи въстания във Фран-
ция, да кажем, които да стоят в хорската памет. Но въпреки 
това френският народ вдига революция.

От друга страна, преди руската революция от 1917 г. 
имаме революцията от 1905 г. Това показва, че някои бунтове 
могат да бъдат потушени, но ако управляващата класа не си 
вземе правилните поуки и продължи с поляризиращите поли-
тики, резултатът може да бъде истинска и успешна рево-
люция. В този смисъл гръцките бунтове от 1973 г. са важен 
фактор, но още по-важни са политическите избори в наши 
дни, направени от Тройката и от консервативните кръ-
гове в Гърция, които управляваха страната до тази година. 
 
ПД: Вероятно можем да потърсим и корените на гръцката 
икономическа криза в политиките от 70-те. Те са марки-
рани от политическа стабилност и от изграждане на някои 
аспекти на социалната държава (дотогава липсващи в Гър-
ция), което дава повод на повечето медийни анализатори 
да се фокусират върху прословутото гръцко разточител-
ство и корупция. Но в същото време се забравя, че в про-
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цеса на европейската интеграция Гърция е принудена да пре-
мине през строги мерки на ограничаване на разходите още 
през 1986 – 1987 г., когато ПАСОК обезценява драхмата с 
15%, замразява заплатите и пенсиите и орязва държавните 
харчове. Подобни събития има и през 90-те, когато прави-
телството на Мицотакис се опитва да изпълни критериите 
от Маастрихт. Като че ли „остеритетът“ има по-дълга 
история в Гърция отколкото обикновено се предполага? 
 
СМ: Да, това е точно така и може много ясно да се наблюдава. 
Самият аз помня различни вълни на „остеритет“ по времето 
на военната диктатура, както и по време на консолидацията 
на републиката през 70-те. Тези политики на бюджетни съкра-
щения бяха прекъснати само за четири години, между 1981 и 
1985 г., и после ПАСОК отново въведе мерки на остеритет. 
През 90-те политиките продължиха, за да изпълним критериите 
от Маастрихт, а след това покрай критериите за приемане на 
еврото. Резултатът е, че през всичките тези години на т.нар. 
“демократично стабилизиране“ от 70-те години насам се получи 
огромна социална поляризация. Средната класа получи част от 
пая, но много малка част. В същото време управляващата 
класа се подсили многократно повече, както в абсолютна, така 
и в сравнителна степен. Това подготви почвата за тоталната 
атака срещу жизнения стандарт на масите и демократичните 
институции, която се случи след 2010 г. – разбира се, под напът-
ствието на Европейския съюз (ЕС) и Международния валутен 
фонд (МВФ). Но, разбира се, политиките бяха наложени от 
гръцките консерватори, като в това число, естествено, включ-
ваме лявоцентристката ПАСОК. Дори определени хора, които 
напуснаха партията, основаха така наречената „Демократична 
левица“ и сега са приети като част от СИРИЗА, за да дадат 
политическа легитимност на партия и в политическия център. 
 

ПД: Бихте ли се съгласили с Костас Лапавицас, професор по ико-
номика в SOAS, който смята, че гръцкият път към разрухата 
е бил предопределен от членството  в еврозоната – подобно на 
други периферни страни като Португалия, Ирландия и Испания? 
 
СМ: Напълно подкрепям това мнение. Той го доказва много 
аргументирано в книгите си. Бих препоръчал на всеки, инте-
ресуващ се от положението на периферните страни в еврозо-
ната, да прочете докладите за пари и финанси, публикувани от 
Лапавицас и колегите му. Те обясняват много ясно как еврозо-
ната е така структурирана, че неизменно води до поляризация 
между център и периферия. Тук включвам и страни като Бъл-
гария и Румъния, които са свързани с еврото, но не са пред-
ставени в Световната банка по начина, по който и Гърция, и 
Португалия са представени. На практика това се оказва без 
значение. Представителството на Гърция във Франкфурт не є 
помогна изобщо в кризата. Така че не бива да се смята, че пози-
цията на България е по-лоша в това отношение в сравнение с 
Гърция. Стратегическият избор да се обвърже левът с еврото 
води до сегашното икономическо положение на България. 
 
ПД: В същото време, президентът на Европейската комисия 
Жан-Клод Юнкер казва, че “не може да има демократичен 
избор, който да противоречи на европейските договорености. 
Не може да се излезе от еврото, без да се излезе и от ЕС“. 
 
СМ: Съгласен съм с Юнкер, не можеш да напуснеш еврото, без 
да напуснеш и ЕС. Разбира се, има страни в ЕС, които не са 
част от еврозоната, но разликата с евентуалния сценарий за 
Гърция е, че те никога не са били част от еврозоната и впо-
следствие да са я напуснали. Докато Гърция е поставена под 
диктатурата на ЕЦБ и евентуален изход ще означава сблъсък 
с устойчиви принципи на ЕС, част от Пакта за стабилност 
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и растеж. Друг е въпросът, че този пакт не дава стабилност, 
още по-малко растеж, ами той осигурява перманентност на 
неолибералните политики и експлоатация на работническата 
класа. Същевременно пактът е неприложим, повечето евро-
пейски страни не отговарят на неговите произволни и дес-
труктивни критерии. Единствените страни, които покриват 
критериите, са скандинавските и прибалтийските, Германия, 
данъчният рай Люксембург, плюс България и Унгария! Всички 
останали страни не покриват критериите, защото те са нере-
алистичен пример за финансов садизъм. Нямат общо с реал-
ните нужди на икономиката и подсигуряват единствено печал-
бите на банките, същевременно унищожавайки работническата 
класа в страните от ЕС. Така че наистина логичната последица 
от скъсването с еврото е и скъсване с ЕС, от което можем 
само да бъдем доволни. ЕС обеща стабилност и просперитет 
на Гърция, а сега нямаме нито едно от двете. Същевременно 
беше ерозирана продуктивната база на гръцката икономика, 
същото се случи, разбира се, с България и другите страни от 
периферията. Обещана беше конвергенция със Запада, а се случи 
обратното. Вместо да се извинят за това, отговорните поли-
тически фактори продължават с обвиненията към народите 
от периферията, подсигурявайки по този начин възраждането 
на расистки, националистически и в крайна сметка фашистки 
и нацистки идеологии. Не е съвпадение, че годините на въвеж-
дане на еврото в Съюза съвпадат с годините на възход на раз-
лични профашистки организации, особено в страните, следващи 
стриктно политиките на ЕЦБ – без значение дали са част от 
еврозоната или не.

ПД:  Но дори да оставим Юнкер настрана, влиятелни предста-
вители на академичните среди като Антонио Негри също смя-
тат, че се нуждаем от ЕЦБ и общата европейска валута, за да 
не паднем в капана на глобалния финансов капитал и на полити-

ките, диктувани от САЩ и другите континентални гиганти. 
В този смисъл Негри пише, че трябва да спечелим обратно 
Франкфурт за демокрацията. Дали това е възможно според Вас? 
 
СМ: Антонио Негри, разбира се, е многоуважаван учен, но в 
случая мнението му е много проблематично. Както споменах, 
точно политиките на ЕЦБ и въвеждането на еврото дове-
доха до възраждането на национализма, расизма и фашизма. Не 
доведоха до никакво сближаване между европейските народи, 
а само засилиха националистическите стереотипи. Подобни 
стереотипи могат да бъдат експлоатирани и от ляво, и от 
дясно. Факт е също така, че досегашните политики на ЕЦБ 
не защитиха европейците  от политиките на глобалния финан-
сов капитал – точно обратното – облекчиха по всякакъв начин 
позицията на този капитал в желанието му да подчини Европа. 
Европейските политики по никакъв начин не са в противовес 
на тези, диктувани от САЩ. Нека само да видим какво става с 
ГМО “храните“, или по-скоро “Франкенщайн-храните“. Полити-
ките на американския гигант “Монсанто“ и на подобни евро-
пейски компании минават без проблем през Брюксел. Европей-
ските политики не дават никаква индикация, че ще защитят 
гражданите на Съюза от глобалния капитал. Случва се точно 
обратното – политиките на ЕЦБ и Европейската комисия 
(ЕК) първо опитват да разрушат страните от периферията 
като Унгария, Латвия, Румъния и България, Гърция и Испания. 
След тях, и след това, ако всичко е минало успешно – ще използ-
ват тези победени народи, за да победят работническата класа 
в ядрото на Съюза. Това е много прозрачен план и не разбирам 
как хора, които претендират да са леви, се преструват, че не 
го виждат и същевременно говорят за “Европа на хората“ и 
подобни благоверни глупости. За жалост, много такива хора 
срещаме и в гръцката левица. Ако Негри иска да “спечели обра-
тно“ Франкфурт за демокрацията, той трябва също така да 
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даде някакво предписание как смята, че това може да стане. 
Не съм виждал такова предписание, което да може да претен-
дира и за най-малка степен на сериозност. Очевидно е, че ЕЦБ 
не може да бъде реформирана, може само да бъде разрушена. 
Това все трябва да започне от някоя определена страна и се 
надявам, че Гърция ще е тази страна. Но ще съм също толкова 
щастлив, ако се случи в друга страна, стига да бъде по иници-
атива на левицата. Защото стои огромната опасност леви-
цата да изпусне този исторически шанс и крайната десница 
да го прегърне. Какво би станало, ако Марин Льо Пен стане 
президент през 2017 г. и разруши еврозоната? Това несъмнено 
ще насочи политиката на редица европейски държави към 
крайнодясното. Ще излезе, че крайната неонацистка десница 
е поела ролята на носител на надеждите на хората. Левицата 
трябва да разруши еврото, преди нещо такова да се е случило. 
 
ПД: На пръв поглед парадоксално за човек с ляво мислене, 
Статис Кувелакис (член на СИРИЗА и преподавател по поли-
тическа теория в King’s College London) говори за “нацио-
налното“ като дискурсивен инструмент, който левицата 
трябва да използва – в демократичен, популистки, не-на-
ционалистически смисъл, за “националното“, отворено към 
външния свят. Бихте ли се съгласили с такава концепция? 
 
СМ: Вярно е, че политическото ниво, на което можем да изис-
кваме определени решения, да изискваме народно участие и 
демокрация, все още е нивото на националната държава. Аз 
съм убеден антинационалист,  възпитан съм в анархистична 
политическа традиция, която е силно антинационалистична. 
Но това не означава, че трябва да имаме погрешно разбиране 
за  сегашната ситуация, в която истинската власт е в Атина, 
Берлин, София и т.н. Нашите желания може да са други, да 
имаме визия за наднационални идентичности, но реалността е 

все още силно базирана на националната държава. Ние можем 
да влияем по някакъв начин на политиките в Атина и София, 
но не и на тези в Брюксел и Франкфурт.  Ако се бунтуваме 
в Атина и София срещу политиките, наложени от Брюксел и 
Франкфурт, може би утре германците и французите също ще 
се противопоставят на политиките на своите национални пра-
вителства. Не трябва да се страхуваме да използваме инстру-
ментите на борбата на национално ниво, както и тези на 
регионално и периферно ниво – със знанието, че важни решения 
все още се вземат на национално ниво. Това не означава, че сме 
станали националисти. Ако правим нещо в Гърция на нацио-
нално ниво, това е, защото се надяваме, че утре народите от 
останалата част от Европа ще последват гръцкия пример. Не 
го правим срещу другите европейски народи, а в тяхна услуга и 
с надеждата, че те ще направят същото нещо утре.

ПД: Във вашата лекция през февруари в София изразихте 
мнението, че Гърция може и ще остане отворена иконо-
мика, но не задължително отворена за капитализма. Това 
напомня за една теза на Фернан Бродел, който пише за раз-
ликата между капитализъм и пазарна икономика. Смятате 
ли, че можем да имаме пазарна икономика, но без вредите 
от капитализма – перфектното общество по мнението на 
Бродел, въпреки осъзнаването му, че подобна концепция е 
нямала много поддръжници в годините на Студената война? 
 
СМ: Да, аз съм напълно съгласен с Бродел. Пазарът като инсти-
туция съществува много по-рано от капитализма. Пазарите 
съществуват от хиляди години, докато капиталистическата 
система се появява преди 500 години – ако следваме теорията 
на Емануил Валерщайн, който, както знаете, е силно повлиян 
от Бродел и с когото е имал много плодотворна интелек-
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туална връзка. Надявам се, че ще можем да постигнем нещо 
подобно в Гърция. Ясно ми е, че няма да успеем веднага да изва-
дим Гърция от световната капиталистическа система. Това 
не е било възможно дори за Съветския съюз, няма да бъде 
възможно и за Гърция. Капитализмът е световна система, не 
просто производствен способ, който да може да бъде сменен 
на локално равнище. Дори да си представим, че в голяма страна 
като Китай се случва революция и разпределението на стоки 
започне да става по не-капиталистически пътища, дори тогава 
Китай ще е част от световната капиталистическа система 
и ще остане свързан със закона за стойността (по Маркс) и 
с военните аспекти на системата. В този смисъл не може 
да се “излезе“ от капитализма от днес за утре, но би било 
много добър старт в световната борба срещу този капита-
лизъм. Валерщайн дава прогноза, че от подобно нещо ни делят 
няколко десетилетия и аз мога да се съглася с него. Мисля, че 
след няколко десетилетия ще имаме различна система и това 
е в нашите ръце. Зависи от нашите борби дали тази система 
ще е такава, която комбинира лоши аспекти от капиталисти-
ческата система, робовладелските общества и феодализма, или 
система, която ще бъде посткапиталистическа и ще е насо-
чена към свобода и равенство. Аз не казвам нищо оригинално 
тук, подобни тези са изказани много по-добре от редица марк-
систи през последните 40 години, но това са тези, които си 
струва да бъдат повтаряни. Това също дава надежда.

ПД: В София също споменахте, че днес имаме разделено на три 
общество – свръхбогатите над закона, средната класа, и “под-
човеците“ – емигранти, цигани, които са принудени да живеят 
под законовите граници. Това очевидно напомня на ситуаци-
ята преди Френската революция. Можем ли в този смисъл 
да очакваме обществени вълнения с такава сила в бъдещето? 

СМ: Мисля, че наистина сме тръгнали в такава посока, освен 
ако не намерим начин да спрем капитализма. Преди време про-
четох отлична статия по темата от Дейвид Малоун, автор 
на блога Golem XIV. Силно препоръчвам този автор, стати-
ите му са наистина задълбочени и често са за проблеми, които 
рядко биват забелязвани от левицата. Твърдо съм убеден, че 
сегашната система не може да бъде реформирана. Вече сме 
свидетели на големи социални вълнения, но все още само в 
периферията. Предстои да се случат и в центъра. Да, това е 
период, който по много аспекти напомня на този преди Френс-
ката революция. И ако сега не се случи революция, ще се сблъск-
ваме с истинското капиталистическо варварство. Живеем в 
ерата на “Фукушима-капитализма“, в който човешкият живот 
няма стойност, съпоставен с капитала. Аз, вие, хората от 
богатите страни, не струваме нищо за капитализма, подобно 
на емигрантите, които се давят в Средиземно море вслед-
ствие на европейските политики.
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Колумб срещу хората

Ивайло Динев
от трети брой на dВЕРСИЯ, 23 ноември 2015

Хенри Кисинджър пише, че „Историята е паметта на държа-
вите, а не на хората“. Защото е истински джентълмен, показва 
как това се прави. Описва историята на ХІХ век в първата си 
книга „Възстановеният свят” (1954) през погледа на полити-
ческите лидери, оставяйки милионите парчета микро-истории 
настрана. 

Ако погледнем вече не толкова скучните учебници по 
история, помагала или лекционни курсове, ще се убедим, че 
историята все така стъпва здраво върху един център – за 
отскок. Изписаното минало води до смущаващи ситуации, в 
които убийци се помнят като герои, тирани – като велики 
държавници, а робовладелци – като добри предприемачи. Имат 
ли значение хората? Имат. Но точно определени хора, онези, 
за които флорентинецът Макиавели пише книги. По поръчка, 
разбира се. 

Историите на семейството, на махалата, на племето, 
на селяните, на живеещите в гетата имат ли значение? Засега 
само в малки специализирани курсове в някои университети. 
Мнозинството учи за историята на малцинството, написана 
от малцина учени на базата на книгите, творени през вековете 
от малцинството. Кръгът се затваря. 

Историята на Колумб е показателна за започнатия тук 
дебат. Всеки втори понеделник от октомври светът празнува 
в негова чест. Децата маршируват, тананикат песнички за 
него и го помнят като герой.

Когато Колумб достига островите на Хаити, той не 
попада на обезлюдена суша, а на непознати за него племена и 
култури. Местните хора, араваки и таино, са там от поне 
осем века. Още преди да има испанско кралство. Как тогава 
може да говорим все още и пишем за „откриването“ на Аме-
рика? Откриване на какво и от кого? Глаголите са важна част 
на речта. Някой открил нови сто метра от магистрала, които 
до вчера не съществували. Но да откриеш цял континент и 
милиони хора?
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Ако погледнем Витгенщайн и неговото „Границите на 
моя език означават границите на моя свят“, можем да пораз-
съждаваме как виждаме казуса с Америките. Какъв е светът? 
Европейски и тук-там неразвити (разбирай „други”), екзотични 
и неприятни, общности, които трябва да бъдат „открити“ 
и впоследствие „развити“ от нашите герои. The Great Age 
of Exploration, страхотна епоха. Но защо не The Age of Great 
Invasion? Или нашественици могат да бъдат само приижда-
щите към Европа?

„Новият“ свят е непознат за европейците, но европей-
ците са непознати за местните, а светът навярно си знае кон-
тинентите. Местните индианци не остават писмен източник 
за срещата с европейците, но ако можеха, едва ли щяха да ги 
описват със суперлативи от типа на „Великият Колумб дойде 
и сложи край на мъките ни!“. Няма мазохистични народи, има 
завоевателни и мирни.

Гордият мизантроп Шопенхауер пише* (1), че в отноше-
нията между народите и в политиката важи максимата „Как-
вото не искаш да ти сторят, това прави на другите!“ Такава 
е голяма част от европейската традиция. „Открий“, преди да 
те „открият“.   

Какво ни пречи да напишем с големи букви: „Европей-
ското нашествие в Америките“? 

Още по-объркващо от историографска гледна точка е, 
че екипажът на Колумб не е първият, достигнал Америките. 
Почти пет века по-рано викингите, водени от Лейф Ерик-
сон, по всяка вероятност създават колонии в днешна Канада, 
познати днес като Нюфаундленд. 

*В своите съчинения Шопенхауер използва тази сентенция, за да я разкри-
тикува след това: „Този макиавелистки принцип е бил винаги много по-по-
рядъчно прикритие на хищническия инстинкт, отколкото напълно прозрач-
ната дрипа на най-отявлените лъжи в президентските речи, някои от 
които стигат дори дотам, да разправят познатата история за зайчето, 
което сигурно е нападнало кучето. Всъщност всяка държава гледа на дру-
гите като на разбойническа шайка, готова да се нахвърли върху нея, щом 
се появи такава възможност.“

Може ли историята да бъде световна, без да принадлежи 
на етнос, нация, държава, цивилизация? В случването є има без-
брой парчета, а не бял, европеиден фокусник, който изведнъж 
скрива зайците и после показва златото. Колумб се появява на 
сцената, хоп – открива Америка. Щастлив финал на епизода. 

Френският моралист Монтен обръща посоката на света. 
Прогрес на цивилизацията означава регрес на нравствеността. 
Истинската добродетел се намира там, където още не е дошла 
цивилизацията. (2) Той нарича нравствени нецивилизованите. 
В неговия свят, най-общо, има добродетелни селяни и извра-
тени знаещи. Мореплавателите от ренесансова Европа докар-
ват лъжата в големи количества, робството в още по-големи, 
сребролюбието в три пъти по-големи. Добродетелно ли е? Да, 
защото е в името на правата вяра. Поне според тях. 

Но защо да не помислим, че т.нар. нецивилизовани са също 
цивилизовани по свой си специфичен начин (със своя култура, 
социална структура, йерархия на властта и ценностите) и 
сред тях съществуват безнравствени, както и нравствени?   

Какъв е моралът на мореплавателите? Получили са сред-
ства за пътуване и целят печалба, а целта, както знаем, доста 
често оправдава средствата. Моралът на завладените явно е 
бил съвсем друг – споделят, каквото имат. Прецакали се. После, 
осъзнали грешката си, се вдигнали на бунтове. Разбили ги. 

В средата на ХХ век католическата организация „Рица-
рите на Колумб“ лобира за това техният светец, разпрос-
транил християнската догма в други континенти, да получи  
празник в САЩ. Получила го.

Той бил доста вярващ, поне ако съдим по писмата му. В 
името на Светата троица изпраща роби на испанския крал. В 
името на Великия Господ Исус Христос смазва туземците. В 
името на Всемогъщия търси злато. Тук иде реч за голям хрис-
тиянин, Бог да го прости. Да го помним и споменаваме само 
с добро.
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Да оставим настрана пропагандата. Самата експедиция 
има много повече мирис на пари, отколкото на тамян. Колумб 
е тръгнал не за да учи местните на добрини, не си е подавал 
другата буза, нито е тичал от колиба на колиба да покръства. 
Испанците удрят първи, първи колят. Те са били там с цел. В 
ръцете си Колумб държал важен договор, според който той е 
собственик на 10% от всеки намерен от него ресурс в новите 
територии. Местните били задължени да събират злато. Всеки 
мъж над 14 години трябвало да се отчита всеки месец. Който 
не носи нищо – отрязват му ръцете. Религията влязла в ролята 
на прекрасно наметало, което да скрие интереса към златото. 

Пътуването към Индия е шансът на живота на едно 
момче от средната генуезка класа, търсещо път към аристо-
крацията и богатствата с мореплавания и предприемачество. 
Първо пробвал в Лисабон, където заедно с брат си започва 
работа по корабите. После плавал по търговски пътища,  
докато стигнал до желанието да търси нови подстъпи към 
Индия. Колумб отишъл пред португалския крал Жуан ІІ с план 
за достигане на Индия по море, но кралят отказал да суб-
сидира начинанието. В Кастилия ситуацията била по-сложна. 
Съветниците на Фердинанд ІІ и Изабела І Кастилска обявили, 
че планът няма да сполучи. Въпреки това, те решили да рис-
куват. Отделили на Колумб 12 хиляди маравиди за пътуването 
и подписали договор. Рискували и спечелили. После спечелила 
цяла мореплавателна Европа. Америките бивали източвани с 
екстремна жажда. Испания станала най-внушителната импе-
рия, както казвали тогава – „Слънцето в империята никога не 
залязвало.“

Когато през 1508 г. Бартоломе Лас Касас стъпва в Хаити, 
коренното население било стопено до 60 хиляди, „повече от 
три милиона загинали във война, робство или в мините. Кой 
занапред би повярвал в това?“ (3)

Колумб пише в дневника си колко са „наивни“ таино: „Те 
споделят с всички и когато поискаш нещо, никога не ти отказ-
ват“. (4) Те нямали оръжия, нямали частна собственост. Както 
известният британски историк Джон Робъртс пише в своята 
„История на света” за американските общества: тоталитарен 
комунизъм! Ужас. Добре, че дошли европейците да ги отърват.

Когато потънал един от корабите на испанците, арава-
ките се втурнали да спасяват хората и товара. Племената им 
не боравили с желязото, но имали нещо много по-опасно за тях, 
въпреки че не го осъзнавали – малки златни обици на ушите си. 
Блясъкът им побъркал Колумб. Съвсем дипломатично взел ара-
ваки за заложници, да го упътват за златните мини.

Заради сведенията на Колумб за наличието на злато, за 
втората си експедиция през 1493 г. той получил от краля 17 
кораба и повече от 1 200 хора екипаж. Целта била ясна: злато. 
Те обикаляли от остров на остров. Ако не намирали злато, 
взимали роби. Робът не струвал толкова скъпо, но се намирал 
по-лесно. Взели 1 500 мъже, жени и деца. Децата били особено 
важни – Колумб пише: „Има много търговци, които търсят 
момичета – най-вече такива на 9 – 10 години.” (5)

Някои колонисти лобирали пред испанския крал за премах-
ването на Колумб и през 1500 г. кралят го вкарал в затвора 
в обвинение за лошо управление и тирания. Мореплавателят 
робовладелец стареел с дни. Бил помилван след шест седмици. 
Било му позволено да започне четвърто пътуване, но този 
път не като вицекрал. Върнал се с екипажа си четири години 
по-късно. Скоро умрял в самота, изоставен и неизвестен. Васко 
да Гама вече бил открил пътя към истинската Индия, преми-
навайки през бреговете на Южна Африка. 

Колумб си отишъл, но дошли Кортес (завладял ацтеките 
през 1521 г.), Писаро (завладял инките през 1532 г.) и други 
авантюристи, развяващи кръста. Франциско Писаро пленил 
императора на инките с лъжа, а след това повторно успял 
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да го излъже и да го убие, въпреки че бил получил обещаното 
злато. Конкистадорите вярвали, че всяко убийство е оправ-
дано, защото е в името на християнството.

„...за славата Божия, защото тези мъже покориха и въве-
доха по Божие внушение в нашата свята католическа вяра 
огромен брой езичници.“ (6)

Смята се, че в резултат на нашествията между 80 и 95% (7)  
от местното население умират вследствие на зарази от евро-
пейците, убийства и измъчвания. Два континента били напълно 
изтощени. Местните племена и империи били смачкани, а при-
родните ресурси попаднали в ръцете на колониалните европей-
ски държави. Наличието на злато и сребро нараснало главо-
ломно в Европа, а около 4/5 от запасите идвали от Америка. 
Този период в историята съвпада с развитието на новата ико-
номика – капитализмът. Размяната на стоки се увеличила, купу-
ването и продаването обаче не били никак равностойни. Два 
практически изтребени континента осигурили силен старт на 
европейските сили.

Географът Джаред Деймънд обобщава, че „най-осеза-
телните демографски размествания през последните тринай-
сет хилядолетия са предизвикани в по-ново време от сблъсъка 
между обществата на Стария и Новия свят.“ (8)

Защо все още в учебниците „откриване“ не е в кавички, 
Колумб не е изобразен и с неговите отрицателни характерис-
тики, а нашествието на двата континента не е преразгледано? 

Добрите новини идват от САЩ, където  девет града 
вече са отменили празненствата в негова чест, а в множество 
училища се изучава историята на коренното население. Един 
начален старт за опознаването є в България може да бъде пре-
вод на класиката „Народна история на Съединените щати“ от 
американския историк Хауърд Зин.

„Чалгата е педерастки 
момент в живота на 

селяндура“

Петър Добрев
от трети брой на dВЕРСИЯ, 23 ноември 2015 г.



4140

Ежегодният зимен концерт на телевизия „Планета Пайнер“ 
през 2015 г. се оказа важен не само за феновете на чалгата. Съз-
даденото от организаторите Facebook събитие преживя гранди-
озна трол атака, предимно в стила на групата „KLETA MAJKA 
BALGARIQ”. Обект на шеги и подигравки стана не толкова 
самият концерт, колкото предполагаемата „чалга култура“. Над 
10 хиляди противници на чалгата като жанр и в момента се над-
преварват да напишат по-остроумен коментар на страницата 
на събитието – при вяла или почти никаква реакция от страна 
на организаторите или феновете на попфолка.

Настоящият текст няма намерение да коментира 
достойнствата или недостатъците на чалгата като музикален 
стил или пък да се спира на предполагаемото є общонационално 
културно значение. Най-малкото е очевидно, че чалгата трудно 
подлежи на обобщения – в момента тя е видимо различна от 
стила и посланията си през 90-те години, да кажем. В случая ще 
се направи опит за обръщане на перспективата и ще  бъдат 
анализирани обичайните анализатори – т.е. противниците на 
чалгата.

За целта ще ползваме трол атаката срещу декемврий-
ския концерт на „Пайнер“ като емпиричен материал, като ще 
очертаем основните тенденции в нея. Тези обобщения, разбира 
се, не следва да се приписват на всички, които по една или 
друга причина не харесват попфолк. Но при все това, упражне-
нието е полезно, защото чалгата вероятно е най-коментира-
ният и раждащ противоречия стил в страната – дотолкова, че 
настоящият радетел за пазарни реформи в Софийски универси-

тет Александър Кьосев да я обяви за причина за „провала на сто-

летния образователен проект и идеята за национална „висока“ 

култура“. (9)

Ако чалгата е толкова могъщ проект, то тогава какъв 
е контрапроектът? Ето няколко отговора от проследените 
коментари:

Демофобски: „PRODAVAM 200 kila Djibri za rakia - slivi, 
krushi i kot imashe po dvora! Barter za kazan eli orginalna kaseta 
na Slavi“

Основната част от коментарите във Facebook събити-
ето на „Пайнер“ са преки или косвени шеги със „селяните“. 
Предполага се, че почитателите на чалгата са основно хора с 
такъв произход и „манталитет“, които на концерта биха обме-
нили съвети за зимнина, джибри за домашна ракия, рецепти за 
„гурме пача“ и т.н. 

Тази „селяния“ имплицитно се противопоставя на градския 
начин на живот, доброто образование и високите технологии, 
чието притежание дава възможност събитието на „Пайнер“ 
да бъде овладяно без някаква контраатака. В сегашната поли-
тическа обстановка тези шеги опасно резонират с общата 
тенденция към недемократичност и опити за изключване 
именно на „селяните“ и малцинствата от политическия процес.  
Съвсем не отдавна бяхме свидетели на градското отвращение 
от появата на „селяни“ и малцинства в София на контрапро-
тестите от 2013 г., което стана причина дори да се заговори 
за образователен ценз и други начини тежестта на техния 
вот да бъде намалена. Неприязънта към „правещите туршии“ 
селяни (и роми) роди и конкретни политики на джентрификация 
в София, като „прочистването“ на Женския пазар (10), което 
пък стана водещ момент в предизборната кампания на канди-
дата за кмет от Реформаторския блок Вили Лилков. 

Идеята, че чалгата е най-популярният музикален жанр в 
страната, автоматично я обвързва с предполагаемото „селян-
дурско“ мнозинство, от което „модерният гражданин“ по вся-
какъв начин желае да се отграничи, често дори физически. Така 
това отграничаване всъщност става задължителна част от 
елитистката претенция за принадлежност към градската 
средна класа.
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Расистки: „As iskam da iskaza goliamoto si netarpenie ot 
predstoiastia koncert! Fiki nosi turskata kultura sas sebesi i as sim mu 
goliam fen iskam tuk da go pozdravia!“

Ако обект на атака е масата с нейното „неградско“ пове-
дение, то все пак отделни групи от тази маса са по-презрени 
от другите. Огромна част от шегите около концерта на „Пай-
нер“ са свързани с циганите, „циганията“ и турците. За това 
помага фактът, че много от най-популярните чалга изпълни-
тели са роми – Азис, Софи Маринова, Сашо Роман, а други са 
турци – Тони Стораро и синът му Фики.

Съответно се отправят подигравки към изцяло ромската 
предизборна листа на ПП „Обединени земеделци“ в Белоградчик, 
възмущение от участието на попфолк певици в предизборни 
концерти на ДПС, предложения за търговия с цветни метали 
на концерта, но най-вече възмущение към българите, почита-
тели на чалга звезди от малцинствата. 

Най-обсъждана фигура в тази насока е Фикрет „Фики“ 
Стораро, предполагаем идол на повечето тийнейджъри почита-
тели на чалгата, чийто статут на звезда явно е неприемлив – 
главно поради „турската“ му външност и произход.

Покрай цигани и турци, значително по-малко място остава 
за бежанците, но все пак и те са включени като предполагаеми 
почитатели на чалгата, възприета като „ориенталско“ удо-
волствие. Потребителят Настрадин Ходжа пише: “извинява 
мен но използва google translate.аз пише от ИДИЛ, иска каже 
на вас че ние идваме няколкото човек на концерта да слушаме 
наш брат Фикрет. уредили сме пътуването да стане до декем-
ври, но трафиканти много скъпо парите, но да се надяве все 
пак стане и ние дойдем на концерт.ние с вас много избухнем на 
това концерт! бум бум“

„Бум-бум“ шегите изобилстват, като обикновено връз-
ката е чалга-араби-бежанци-терористи. По този начин трол 

атаката срещу концерта на „Пайнер“ прави интересен принос 
към дебата за бежанците. Техните противници вече имат още 
една причина да не желаят идването им в България – това, че 
те биха се присъединили към армията „селяни“, които слушат 
чалга.

 
Хомофобски: „fiki pederas li e . Za edin preqtel pitam.“

Подобно на летните протести от 2013 г., когато Сергей 
Станишев беше редовно набеждаван за гей, така и сега хомоф-
обските шеги се показват като доста присъщи за „активната 
средна класа“. (11) Техен обект логично става Азис, който е 
двойно атакуван и заради ромския си произход, но и редица 
други хора, свързани с „Пайнер“.

Вече съвсем не на шега във Facebook страницата се 
задава и следният въпрос: „Преди малко гледахте ли хомо пал-
ката Мон Дьо който интервюираше другата хомо палка Галин 
(чалга певец, б.р.), а после говориха за спама в този EVENT, 
и конкретно как Мон Дьо нарече спамещите тук лицемери, 
защото те само в интернет мразели чалга, но иначе редовно 
ходили на чалга заведенията.“

Градската средна класа явно не обича „хомо палки“, осо-
бено ако слушат чалга.

Сексистки. „На концерта на „Планета“ ще има стой-
ностни момичета. Стойността им ще е между 10 и 30 лв.“

Макар наглед да атакуват патриархалния бит на „селя-
ните“, както и патриархалните отношения в много от чалга 
клиповете, коментарите в събитието на концерта на „Пайнер“ 
често се плъзгат точно в сексистка посока. Шегите с външния 
вид на певиците са редовни, но още по-чести са намеците, че 
те извършват платени услуги. Много често се предполага, че 
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тези услуги се извършват спрямо шефа на компанията Митко 
„Пайнера“, т.е. единственият начин на певиците да станат 
звезди, е, ако преспят с него, с някого от колегите си мъже или 
с известна мутра като Коко Динев. Възможност за самостоя-
телна женска кариера, несъпътствана от секс услуги, не се 
вижда като реална. (Предполагаемата задължителна връзка 
чалга-секс услуги, между другото, е експлицирана и в новия филм 
на Камен Калев „С лице надолу”). Певиците, както впрочем и 
фенките на музиката, са просто „кифли“.

Националистически. „Тролове нещаснииии!!!!! „Как не ви е 
срам бе, така да потъпквате всичко българско и родно!!! Чал-
гата е едно от малкото неща с които е останало да се гордеем, 
заедно с българското сирене, кисело мляко, локума, Крисия, баба 
Ванга и гроздовата ракия. Загубата на тези национални богат-
ства е стъпка към потурчването ни. ЗАСРАМЕТЕ СЕ!!!!!“

Типична за стила на фейсбук групата „KLETA MAJKA 
BALGARIQ” е закачката с патриотарщината в стил „Волен 
Сидеров“. Често обаче зад тази ирония стои идеята, че това 
не е автентичният национализъм, а всъщност има друг, град-
ски, прозападен, европейски – който е този, зад който трябва 
да застанем.

Това отношение е видно и в трол атаката, като чал-
гата се обвързва с „неавтентично-националистическото“, за 
да се противопостави имплицитно срещу нея една „истин-
ска“ модерна българщина, лишена от „ориенталщина“. Често 
подобни тези са самовиктимизиращ отглас на западния потрес 
от чалгата, издържан в най-добрите традиции на „балканизма“ 
(описан от Мария Тодорова (12)).

Така например проф. Клаус Рот, етнолог от универси-
тета в Мюнхен, пише, че чалгата е отговорна за корупцията в 
България: „Става дума за мрежи, които се подкрепят взаимно, 

дори в икономиката и политиката. Тук не важи толкова прин-
ципът на възнаграждение според възможностите на дадена лич-
ност, който е водещ в западните общества например. С други 
думи: чалга културата спомага за развитието на отношения, 
които често се определят като корупционни.“ (13)

Д-р Катерина Гел от същия университет е още по-смела 
в оценките си за чалгата: „В България тя е секси, на Запад 
я смятат за евтина, грозна и смешна (...) Това се дължи на 
ужаса, появил се в момента, в който Европа стана конкретна, 
когато България видя колко много я дели от нея, колко малко 
тази Европа я разбира и я понася. Разбира се, в такъв момент 
е нормално човек да се затвори в собственото, да търси това, 
което му е познато, и да се хване за него като удавник за 
сламка.“ (14)

Причина за корупцията, признак на „отдалечеността ни 
от Европа“, чалгата между другото е и  „съвременният кому-
низъм“, поне според джазмена Васил Спасов. (15) Логично дяс-
ната софийска средна класа да не може да понесе дори акорд 
от нея.

Както вече споменахме, този текст не се занимава с 
това какво Е чалгата. Дори тя да е сериозен обществен про-
блем, това, което се оформя като неин организиран отговор, 
изглежда не по-малко плашещо и проблематично.
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Помашки сълзи

Стою Шишков за Български преглед, ІІІ, 1896, кн.ІV
от трети брой на dВЕРСИЯ, 23 ноември 2015

Помаците са транснационална общност, населяваща шест дър-
жави: Турция, България, Гърция, Македония, Албания и Косово. 
Помашката общност е силно фрагментирана и нехомогенна. 
На различните места тя се самоназовава с различни етноними: 
помаци, ахряни, торбеши, аповци, дилсизи, мияци, горани и др. 
Във всяка от държавите, в които живеят, помаците са под-
лагани в различна степен на различни форми на дискримина-
ция и асимилация от страна на господстващите национали-
зми, всеки от които е изработвал собствена версия за техния 
произход и е налагал собствено наименование  на общността: 
българомохамедани или българи мюсюлмани, помашки турци, 
славяноезични елини мюсюлмани, македонци мюсюлмани, сърби 
мюсюлмани и т. н. През последните 137 години в България 
натискът върху помаците е постоянен и се изразява в опити 
за насилствена християнизация (1912-1913), смяна на имената 
(1937-1942, 1964 и 1970-1973), промяна на традиционното 
облекло  (1958) и други белези на идентичността,  икономиче-
ска дискриминация и принудително разселване (40-те години на 
ХХ век). Българският патриотичен дискурс не признава друго 
мнение освен това, че помаците са ислямизирани българи. Про-
пагандната машина не пести средства за поръчкови романи 
и “научни” трудове, с които да оправдае пред широката пуб-
ликата тази репресивна политика. Пропагандната концепция 
обаче съзнателно пропуска един много съществен детайл, а 
именно, че огромното мнозинство от помаците са напуснали 
принудително страната ни през последните 137 години и днес 
населяват югоизточната ни съседка.

Изселването на помаците в Турция е непрекъснат процес, 
който започва в хода на Руско-турската война и продължава 
почти до края на миналия век. Целите мащабите и насилстве-
ния характер на помашкото преселение ми дават основания 
да го определя като етническо прочистване. Изселването на 
помаци от балканските страни в Турция се осъществява на 
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три големи вълни, свързани с някои от големите демограф-
ски катаклизми на полуострова:  Руско-турската война (1877-
1878), Балканската война и паралелно протичащата насил-
ствена християнизация (1912-1913) и размяната на население 
между Гърция и Турция по силата на Лозанския договор от 1923 
г. Извън тези три големи вълни се наблюдава интензивен изсел-
нически процес и в мирно време. В резултат на това днес в Тур-
ция има около 250 помашки села и силно помашко присъствие 
в много градове. Значителна концентрация на помаци има в 
областите Одрин, Кърклърели, Текирдаг, Истанбул, Чанаккале, 
Балъкесир, Измир, Маниса, Бурса, Коджаели, Биледжик, Сакаря, 
Ескишехир, Самсун и други. Първите десетилетия след изселва-
нето са били изключително трудни за помаците в Турция, но 
днес те живеят пълноценен живот в новата си родина, инте-
грирани са успешно и повечето от тях са постигнали един 
сравнително добър жизнен стандарт. В много градове в Тракия 
и Западен Анадол помаците имат силни позиции в местната 
власт. Сред политическия и културен елит на Турция също има 
много помаци.

В резултат на демократичните промени след 1989 г. и 
особено вследствие на революцията в комуникациите сред 
помаците в отделните балкански страни започва процес на 
културна еманципация. Възникват множество помашки орга-
низации, помашки медии, помашки групи в социалните мрежи, 
започна интензивно общуване и културен обмен между пома-
ците в различните държави. Помаците в Турция като най-мно-
гобройни и най-добре интегрирани логично поеха водеща роля в 
тези процеси. Те създадоха няколко организации, най-голямата 
и най-активна от които е Федерацията на помашките дру-
жества (ПОДЕФ). През последните години Федерацията орга-
низира множество международни научни конференции, диску-
сии, фолклорни фестивали, курсове по майчин език, посещения 
в България, побратимяване между помашки села в България и 

Турция и т. н. Подобни организации и дейности се наблюдават 
и в другите балкански държави, както и сред помашката диас-
пора в Западна Европа и Америка.

До скоро никой в България не подозираше за същест-
вуването на помаци в Турция. По обясними причини българ-
ската историография и публицистика никога не са проявявали 
какъвто и да е интерес към тяхната съдба след изселването. 
Българската статистика дава възможност да се установят с 
приблизителна точност количествените параметри на изсел-
ническия процес, но историците предпочитат да заменят 
статистическите данни с произволни твърдения, тъй като 
първите не потвърждават техните патриотични внушения. 
Разказът на Стою Шишков „Помашки сълзи”, публикуван в 
списание „Български преглед” през 1896 г., е едно от малкото 
художествено-публицистични свидетелства за драматичната 
раздяла на помаците с родните им огнища. В него се описва 
изселването на помаците от село Орехово, община Чепеларе, 
през 1893 г., на което авторът, който тогава е учител в 
селото, е пряк свидетел. Стою Шишков (1865-1937) е родоп-
ски краевед, чийто живот и изследователска дейност са дъл-
боко свързани със съдбата на помаците, една противоречива 
личност, която се люшка между хуманизма и патриотизма. В 
разказа “Помашки сълзи”, обаче той успява да предаде траге-
дията на изселниците в цялата є дълбочина. Стою Шишков не 
се притеснява да посочи причините за изселването, да назове 
поименно виновниците и да изрази открито съпричастие към 
помаците.

Георги Зеленгора
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Помашки сълзи
(Чертица из съвременния живот  

на родопските помаци)

През 189… година мен поработи щастието да бъда учител 
в селото О., разположено в северните ребра на централните 
Родопи. Когато получих приказът за моето назначение, аз не 
можах да се побера от радост. Тя бе особена за мен от много 
страни, между които една бе и тая, че селото О. e в родните 
ми и гиздави планини, Родопите.

Аз бях чувал името на това село, ала само името, нищо 
повече. Заедно с първите мисли, които текнаха в ума ми, бе и 
желанието ми да науча, като какво ли ще бъде това село, което 
е удостоило между толкова други известни села в тая част на 
Родопите да бъде в него поставено едничкото в тая страна 
класно училище, па още и държавно. Питах някои от съселя-
ните си, ала нищо не можах да науча, защото никому не се е 
падало път през него. Любопитството ми стана нетърпимо, 
когато взех в ръце картата и видях где се намира. Чудех се и 
не можех да си отгатна дълбоката тайна на причините, които 
са повлияли да се оставят настрана толкова други големи, 
известни и в много отношения сгодни села, да се отхвърлят 
на заден план хилядите други духовни нужди и интереси на тол-
кова широките Родопи, та е тикнат в такова уединено и зле 
разположено село тоя малък светилник на науката.

Месец септември беше. Времето от два три дни бе мъг-
ляво и дъждовно. Есента тая година бе подранила в Родопите. 
Аз се стегнах, простих се с домашни, роднини, приятели и 
с родния си край и тръгнах. След два дни неусилен път най- 
после стигнах в селото О. Но какво разочарование, какво само-
залъгване и какво униние облада и вкова всичките ми чувства, 
когато очите ми зърнаха мнимото ми идеално село? Още при 
първата ми стъпка, при първия ми поглед и среща аз бях смазан 

духом, и като че нещо ми шушнеше да скоча от коня и да 
бягам оттук та що ще да става. Двамата ми другари, които 
бяха дошли няколко дена по-рано от мене и у които най-напред 
слязох и се запознах, захванаха да ме утешават. И те, нещаст-
ните, бяха изпитали същите първи минути, каквито и аз, ала 
неумолимостта на съдбата и нуждата от насъщния хляб ги 
бяха успокоили, поумирили вече.

Вечерта ме взема като гостеник едничкият първенец 
в това село, селският свещеник. Такова беше правилото за 
всеки странник, който пръв път дойдеше в О.: да се запоз-
нае най-напред с деда попа, да потърси неговата благосло-
вия и покровителство, ако желае да му бъде мирна главата,  
особено в тогавашните обстоятелства. Тоя свещеник беше 
необикновено нещо тук помежду две три простички селца. Той 
беше причината – така казваха всички – да бъде училището в  
неговото село, па и на още много други български чудеса, с 
каквито изобилстват потайностите на такива затънтени 
кътчета.

На другия ден ние трябваше да позаобиколим селото и да 
се запознаем с него. Трябваше да видим с очите си що за стока е 
това прочуто между помаците в тая околия село, което щеше 
да прави исторически преврат в широките Родопи: да прибере 
(затова ни се похвали дядо поп още при първото запознаване, 
а отпосле ние научихме от самите помаци много работи) в 
лоното на старата им прадедовска християнска вяра помоха-
меданчените наши братя, помаците. Дедо поп тук готвеше 
големия къпалник, и сам си бе възложил тежката мисия, да 
омие, окъпе и покръсти помашкия свят. А догде се постигне 
прикритата цел, в това бяха повярвали и мнозина по вън наши 
хора.

Цяло село обиколихме и не можахме да си намерим квар-
тири за живеене. Представете си тясна клисура, с ниска долина, 
гола, канариста и стръмна. В единия бряг, наведен стръмно 



5352

като пезул, с накапани, разхвърляни, опушени от дим, полуи-
згнили къщи и обори, на които да се чудиш: жилища на хора ли 
са тези грозни и мръсни дупки, или свърталища на някакви зли 
духове. Едни от тях са полупокрити, други съвършенно отво-
рени, без прозорци, някои и без подове, а повечето без тавани. 
И в тях, и под тях, и около тях купища тор, открити и про-
текли заходи, нечистотии, прахове, дим и какво ли още не. 
Никаква гостилница, или хан, или дюкян, за да намери човек 
хляб, та макар бил той и от овес. Цели месеци минават не, 
ами години и ти не можеш да видиш вънкашен човек тук. По 
улиците и по къщите се мяркат мъже, жени и деца с почернели, 
прегорели и безкръвни лица, не омивани никога и не счесвани, с 
разчорлена и кирлива коса, ленив и болнав ход, отвратителна 
физиономия, грубо и лениво облечени – сякаш парцали, нафър-
лени по тялото. И това бяха петдесетте български семей-
ства, които имаха претенции за първенство в цялата околия? 
Но за това да благодарят на дядо поп. Ние нямаме в Родопите 
друго село с население и обстановка, като селото О. Как се е 
затикало това село толкова надире в цяла страна, мъчно е да 
се отгатне. А как е станало, за да се предпочете то за седа-
лище на едно класно училище, това вече всички са научили, и 
всеки, който е чул и видял селото О., справедливо е помислил, 
че с това училище е нанесена жестока подигравка на целите 
Родопи.

Ние считаме за голяма невежливост да описваме начина 
на нашия нов живот тук. Той беше толкова горчив, толкова 
отровен, щото и най-немилостивият човек не би пожелал на 
един тежък престъпник да претърпи наказанието си в това 
село.

Но въпреки всички тия неудобства, ние имаше да бла-
годарим за премного добрини на помаците, които тогава все 
още си бяха в О., но вече се готвеха за изселване. Добрините 
на тези великодушни, състрадателни и услужливи наши братя, 

които толкова зле са уплашили някои наши интелигентни с 
мнимия си мохамедански фанатизъм, ние никога няма да забра-
вим. Ако в други отношения мохамедовият коран и да не бе 
успял в няколко века да измести националните основи в племен-
ния характер на братята ни помаци, то той сигурно бе спо-
лучил в едно: да им вдъхве чувство на милост и щедрост към 
благотворителни цели, които, смесени с прочутото славянско 
гостоприемство, са светъл брилянт в помашкия характер и 
патриархалните им нрави. У тях ние само намирахме що-годе 
чисто приготвен хляб, месо, яйца и други; те ни донасяха и от 
Пловдив едно друго, което тук липсваше, те ни услужваха във 
всички нужди.

При такъв живот ние с нетърпение чакахме коледната 
ваканция, за да поизлезем за малко време от това мрачно миро-
възрение, от тая дивота в това злочесто село. Всички другари 
с изключение на деда попа и още един бяхме решили, макар и 
камъни да валят от небето, да излезем от О. и да прекараме 
малкото дни за почивка вън от О., негде в Пловдив или Ста-
нимака, за да посъвземем своите нравствени и физически сили.

Щом разпуснахме учениците на 23 декември, и ние, без да 
гледаме лошото зимно време, студ, сняг, виелица, особено пък 
каквато е в планините, упътихме се тримата другари-колеги за 
Пловдив, а четвъртият по някои причини си остана. Тоя ден се 
случи та тръгваха за Анадола първите 45 до 50 помашки семей-
ства, които напущаха родното си село О. и отиваха да търсят 
спокоен живот вън от България. Пътят им бе от Пловдив за 
Цариград и от там за новите им жилища. Ние бяхме с коне и 
догдето си поприготвим едно друго, закъсняхме, та чак на 11 
часа преди обед излязохме от О. и подзехме пътя през близкия  
връх, като най-пряк, ала и най-лош зимно време. Помаците 
имаха деца, жени, натоварени коне; почти всички възрастни 
от тях бяха пеш, поради това те бяха тръгнали още в зори.

Тоя ден имаше силна веявица със сняг. Вятърът беше 
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северен, духаше право срещу нас и обсипваше лицата ни със  
замръзнал сняг. Студът беше толкова лют, че пронизваше 
всички кости на човека.

От селото О. до града Пловдив е осем часа път. Едва 
изминахме за два часа каменистия трап от село О. и се изка-
чихме на билото на първия връх, гледаме: пред нас превалят 
през голямата преспа – половин час надалече – наточени една 
върволица коне, жени, деца и мъже; нижат се из пътеката един 
до друг и се борят с лютия студ, сняг и вятър. Облаците бързо 
се движеха по небето и в един промеждутък от слънчеви зари, 
блеснали мигновено, успяхме да ги видим на такова разстояние.

– Това са нашите О-ци помаци, извика другарят ни, който 
вървеше най-напред. Горките, от сутра насам где са успели да 
стигнат за пет и повече часа път.

Ние шибнахме конете да вървят по-силно, тъй като тук 
вече пътят е прав, без трапища, па и те достатъчно бяха 
отъпкали дирята. Тъкмо при студената чешма сполучихме да 
ги стигнем.

– Орларолсун, комшулар, хайде Аллах да ви помага, извиках 
ме и тримата един по един.

– Хо-о-о, алларазъолсун, и вам орларолсун, даскале ефенди. 
Къде сте се напънали сега в това време, та си не гледате 
барем вие рахатя, – изведнъж се отзоваха три-четири гласа, а 
подир тях и други, които бяха по-близо.

От станалата глъгка всички се извърнаха та ни видяха и 
познаха. Младите помакини наведоха лицата си, прекъснаха крес 
ливите си гласове и поизправиха яшмаците си, бели като снега, 
за да се скрият не толкова от съзнание да спазят строгите 
мохамедови правила, отколкото да задоволят ревността на 
мъжете си, или поне да се покажат уж изпълнителки на харем-
ния живот. Това е така, защото в село ние ги срещахме много 
често по улиците, и щом няма наоколо мъж помак, те никак 
не желаеха да скриват светлите си и хубави лица от нас. При 

всичката им предпазливост ние все пак можехме сегиз-тогиз да 
надникнем из някое нарочно може би открито кътче на яшма-
ците, за да откраднем по един нежен поглед, често пъти съпро-
воден с по някоя бисерна сълза от тъга. Старите пък бяха 
свободни пред нас. Много от тях познавахме и ни познаваха, 
па и обичаха, защото не веднъж бяхме купували от тях яйца, 
кокошки, мед и други работи за ядене. У някои бяхме ходили и 
на гости в домовете им. Аз особено се ползвах с повече дове-
рие у тях, защото едно че бях от Турция, порасъл в тяхната 
среда, а главно, защото им пригаждах до крайност, само и 
само да вникна в техния живот и нрави, тъй като О-ци ни ги 
препоръчаха за големи фанатици и лоши люде, като съседи на 
Тъмръшци. И моята прикрита цел не ме излъга. В разстояние 
на едногодишното ми стоене в О., догдето помаците не бяха 
се изселили всички, аз сполучих да изуча много работи за тях, 
ала много си оставаха и скрити, просто от страха на съсе-
ляните им българи. Мен ми бе много приятно, че можех да се 
възползвам сега при напущането им на селото О. и да изскубна 
още нещо за причините, поради които те напущат веднъж за  
всякога своите родни огнища в гиздавите планини.

– Аго, Селиха бе, защо си не седехте в село барем до 
пролет, а сте завели тия дечица сега в такива студове да 
теглят по път, се обърнах аз към един мой познайник, 60- 
годишен помак, който се имаше помежду всички за искрен и 
справедлив човек.

– Кина да правим да седим, ефенди? Ние сме вече сторили 
нает да излезем от тая земя, та колкото по-напред, толкова 
по-добре. В Аллахови сме ръки, където и да сме, кинато е 
писано да минова, ще се минова.

– Оти ли питаш барем ти, ефенди! Барем ти знаеш 
нашето бално кина е. Ние сме вече артък стока, а на артък 
стока мястото е на купището, и днес, и утре, подзе друг 
помак, Мустафа, начетен и разсъдлив О-нин.
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– За кина думаш тъй, аго Мустафа, възразих аз. Какво 
е това артък стока? На кой баща става артък някое дете, 
което е негово? И вие сте както всички миллети тука, па и 
нещо повече. Плащате си давнината, покорявате се на зако-
ните, мирно си живеете, гледате си гечинмека, никому нищо 
лошо не правите, а такива люде артък стока могат ли да 
бъдат? Те са макмул всекъде и всекъде ги драговат.

– Хане да е тъй, ефенди, ала иди кажи тъй и на нашите 
комшие българе, да видиш кина ще ти рекът.

– Та белки до толкова са лоши те, до толкова ли сте 
излезли из очи едни други, та в такова време сте тръгнали да 
се наказвате по път?

В това време, като се заведе такъв разговор, се струпаха 
около нас повече от десетина помаци, да вървят по-близо и да 
слушат. Няколко млади жени подкараха заднината коне и кра-
дешком отправяха сегиз-тогиз своите нежни погледи, които не 
бяха лишени от любознателност, интерес и удоволствие. Това 
показваше, че те се съгласяваха с нашето мнение, но тяхното 
женско положение не им е дало да надделеят над твърдото 
решение на мъжете им да не остават в О.

– Ние сме тръгнали още лани, когато ни накараха да про-
дадем стоката, ала нашите комшии ни държаха до сега, за да 
ни изпъдят всред зима. Та и сега, как сме тръгнали, как сме се 
откопчили, ние си знаем, поведе разговор старецът дядо Селим.

– Че как така ще ви пъдат, питах аз, или ви сте додевали 
инак нещо?

– Ние не сме вече в О. и вие си сте наши. Ако е рекъл 
Аллах, нает назад немаме за връщане на живот, барем да си 
ви поприкажем, ако не бързате, та да ни олекне на сърцето, 
за да видите нашето тегло има ли и става ли другаде. Вие 
сте слушали и знаете от кина бегаме. Нейсе, сторихме веднъж 
нает и продадохме кой кинато имаше. Проданта бе лесна: ако 
струваше имотът някому двадесет, даде го за десет. Моя 

имот продадох за 150 лири, ала взех само 50. Цялата планина 
“Черният връх” отиде с него, пък преди пет години един кехая, 
българин от Турско, ми даваше само за планината 700 лири, ала 
пуста глава, не дадох му я, защото тогава никому и на ум не 
дохождаше, че ще дойде време да ги башладисваме. Пазарлъкът 
бе пешин пари. Дадохме им продавателно и ха днес да ни платят, 
ха утре, та цяла година ни развъртаха. Ние останахме без 
нищо и ядехме готово, без да можем да се оплачем някому. 
Най-сетне видяхме, че техният нает е друг, та се хванахме на 
втори пазарлък. Отстъпихме им кой половината от предния 
пазарлък, кой повече, кой по-малко, само и само да се куртули-
саме. Хубаво, подбрахме се на две на три, ама тогава друго 
зло: трябват пашпорти, пък за да ги вземем, трябваше всеки 
от нас да ходи и да изкара свидетелства от град, от банка, 
от земледелческа каса, от прокурор, от горски инспектор, от 
съдия, от бирник, че нямаме борч и че не сме дадени под съд 
за нещо. Цял месец се лутахме, правихме масариф и изкарахме 
свидетелства. Ха бакалъм сега и кметът трябва да ни даде 
друго свидетелство от общината, че нямаме данък за даване. 
Днес го моли, утре го моли, все си има работа, все за друг ден 
го оставя. Дните се нижат един по един и ние се чудим кина да 
правим: да се оплачем на хюкюмата, сетне къде да идем, в село 
трябва да не влизаме. Ходжата рече да ги посплаши, че ще даде 
прошение за вакофските ни пари, които бяха ни ги взели, та 
щеше да си изпати човекът: нагодили бяха люде да го затрият.

Най-сетне се сетихме къде върви работата, та всеки с 
молба и с даване, кой колкото можеше, един пчели, друг пари, 
трети овце, хеле се свърши работа. Имахме още за вземане 
някои, ала на отиване изпокриха ни се. Знаеш ли, че кмета 
лани, кога стана кмет, нямаше ни шумка, сиромах беше, ала 
сега видиш ли го, и къща си има, и волове, и мюлк, и 150 овце 
направи. Тъй са всичките наши комшие. Та Аллах дали ще ги 
остави да прокопсат с факирски сълзи! Шукюр, ние сега не сме 
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в О., ала ни оставиха ей-тъй, както ни гледате. Сега ще идем 
в Анадол, та кинато Аллах ни е отрекъл, такова ще е.

– Ех, ефенди, ние не зная кина лошо сторихме Аллаху, та 
толкова претеглихме. Сполай му, сега отиваме, и ние не знаем 
къде и за кина. Никой от нас не искаше тъй да е, ала нашите 
комшие ни докараха до тоя хал, повтори Мустафа.

В това време една стара помакиня извади една кърпица 
от пазухата, развърза от нея малко пръстчица и със сълзи на 
очите я целуна, обърна се към нас и занарежда:

– Ех миличките, Аллах дене да ви дава и берекет. Земя е, 
много е мила, тук съм си взела пръстчица от тая земя, гдето 
сме се родили, и ще я нося да ми я сипят на очите там, дето 
Аллах ще ми скрати денете. Ей тук, тук на сърцето рана 
имам, като си спомена кина имахме, какво хубаво видеха от 
нас нашите комшие, че кина сториха с нас. Ама попът, попът, 
видиш ли го с онова черно джюбе, кина знае той? Той разтури 
наше село, той ги учеше на всичко и…

Насълзената баба не довърши думите си, защото я пре-
къснаха два три гласа изведнъж и не и дадоха да продължава за 
деда попа. И твърде обяснимо бе това, като си припомняме 
какви слухове се носят тук-там из селото тайната за деда попа 
и как той ги бе уплашил. Ала за него ние не можехме да чуем 
повече нищо от нашите спътници, защото беха още в наша 
територия. Езикът им щеше да проговори без страх, само като 
минеха границата. Жалко бе, че ние не можехме да ги придру-
жим дотам. Бабата завърза внимателно свещеният си спомен 
в кърпицата, скри я в пазвата си и, наведена към земята, про-
дължаваше стъпките си, без да отвори втори път устата си.

– Ех джанъм ефенди, ние ако имахме в наше село едничък 
българин, като О-ци, щяхме да оставим всичко без пари и да ни 
няма тук. Ала шукюр, че Аллах ни е чувал и нам си е добре, каза 
натъртено един средня вързаст помак от чисто помашкото 
село З., който изпращаше до Пловдив свои роднини, помаци 
О-ци.

Ние нямаше, или по-скоро не смеехме да възразяваме нищо 
на тая чистосърдечна и вярна помашка изповед, погледвахме 
се един друг мълчешката и се червяхме от тия девствени и с 
нищо не повинни наши братя, които съдбата е оставила тол-
кова беззащитни.

Разговорът ни следва до Юрук-алан, гдето ние се отде-
лихме за село Марково, а те подзеха пътя за помашкото село 
Еникьой, гдето щеха да пренощуват вечерта и се видят с род-
нините си, а на утрето да дойдат в града. Студът, снегът 
и виелицата като че се бяха надумали и те да измъчат тези 
хорица и да притурят нещо повече и на така окаяното им поло-
жение. Лицата им бяха посинели от студ, особено на жените 
и децата. Едно дете там плаче, друго тука вика “мамо, бабо”, 
трето, примряло от студ, лежи на ръцете на насълзената си 
майка – всичко това представяше такава картина, която бе в 
състояние да трогне и най-каменното човешко сърце.

На втория ден ние дойдохме на станцията, за да кажем 
сбогом и да видим още един път тия наши братя, които вече 
нямаше да видим и да имаме у нас. Тяхната немилостива съдба 
бе решена: измирането им в Анадола от непоносимия за тях 
климат и условия на живота и съвършеното потурчване на 
останалите.

Ръкувахме се поред с всички и всички поред със сълзи ни 
поискаха прошка и “халал на сай и на друга дюня”. Дадохме по 
някое симидче на някои от дечицата, чиито лица и погледи 
показваха неизвестност. След половин час тренът изпищя и 
тръгна, като откъсна още една частица от така нараненото 
наше народно тяло.
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Да носиш общността 
в себе си

Станислав Додов
от първи брой на dВЕРСИЯ, 9 май 2015 г.

„Алевиите, наричани също алиани, са етно-религиозна група, 
която…“ Не. Така ще стане дълго и скучно. А и целта ми всъщ-
ност не е да правя етнографски разрези.*

Замислих се преди време обаче, когато един приятел ми 
разказа за свой приятел, идващ от тази общност, какво и колко 
се знае за нея? Каква е тя днес? Приятелят на моя приятел, 
оказва се, е имал период, когато е бил убеден марксист, та, 
запитах се, как традиционната общност съжителства с едно 
такова мислене. Може ли тя да го роди? Има ли всъщност 
някакво противоречие тук за човек, произлязъл от подобна 
общност?

Взех това интервю едва на третата ни среща. Първата 
беше в по-широк приятелски кръг и на по бира, на втората 
среща бяхме само двамата, на по бира в едно западащо заве-
дение в центъра на София, а на третата среща бяхме само 
двамата. Жестоко развитие на ситуацията, но такива бяха 
изискванията на събеседника ми.

Вероятно обаче това беше и необходимият ход на нещата, 
доколкото за Юли** опростяването, редуцирането до основ-
ното – без това да е някакъв нездрав аскетизъм – се оказва 
важна ценност. Убедих се в това и когато влязохме в малкото 
му жилище – стегната стая почти на пъпа на столицата. Не 
ми беше нужно да приключим разговора, за да съм сигурен, че не 
мога да си го представя да живее на друго място. Ако изобщо 
става дума за големия град, разбира се, тъй като, както го чух 
по-късно, това изобщо не е най-естественото място за него.

Аз, от друга страна, явно не се бях справил с простото 
и ясно обяснение на това защо бих искал да взема интервю от 
него…

*Идеята за интервюто е вдъхновена от книгата “След добродетелта” от 
Аласдър Макинтайър, 1999 г., изд. Критика и хуманизъм.
**Името е променено.
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„Ами, не съм сигурен, че за мен смисълът е ясен“, каза 
той, след като профилактично започнах разговора с въпрос 
защо, според него, се интересувам от опита и мненията му. 
Не приема общността, от която идва за нещо “екзотично“ 
и затова не вижда защо да се пише за нея. Пояснението, че 
за мен е важна собствената му перспектива към общността 
и към съвременния живот във и извън общност, през очите 
на човек от именно тази общност, не помогна, а по-скоро го 
накара да ме довърши с „Аз не бих взел интервю от себе си.“

И запали цигара. Пуши по-малко, но по-тежки цигари от 
мен. Общият ни приятел с Юли е на мнение, че всички хора с 
ляво мислене са пушачи, и макар и на шега, това е доста сим-
патично наблюдение.* Знаете, пушенето придава някакъв дека-
дентски вид на човека, който става още по-специален, когато 
приеме и сериозен поглед и изобщо претенция за интелектуална 
извисеност.

Макар че на Юли позата му идва някак естествено, докол-
кото я има. А и твърди, че без хумор и се оцелява по-трудно, и 
се разбира по-малко. Иначе се занимава с анимация, интересу-
вал се е от различни изкуства, при това не само теоретично.

Научавам, че е родом от малко село в Североизточна 
България, но той решава да е максимално прецизен – „А, не, 
всъщност съм роден в близкия град, но това е просто защото 
на село няма болница. Шест години от живота си прекарах 
там, на село.

Помня, играехме си с децата, бях на може би четири 
години. Играехме си и се върнахме в двора. И там тате и 
по-големият му брат, чичо, спортуваха, понеже баща ми е 
борец. Аз казах: „Край, чичо бие баща ми, ще го заколя!“. Влязох 
вътре, взех един нож. Баба ми ме спря и вика: „Какво става 

*Още за пушенето и левите можете да прочетете в „Комунизмът 
на пушачите“ от Младен Долар, преведено от Жана Цонева и Георги  
Медаров в сайта на Нови леви перспективи.

бе, къде с тоя нож?“. Викам: „Ами, отивам да коля чичо!“. „Що 
ще го колиш бе?“ Викам: „Ами, бие баща ми, как да го оставя 
така…?“. Разплака се жената, взе ми ножа от ръцете, излезе 
на верандата, и вика „Какво правите бе, момчета?“. „Кажи 
мамо“, отговориха и спряха да се бият. „Елате тука“. Качиха се 
те. „Кажи сега на чичо си.“ Поглеждам го. „Чичо, ще те заколя.“ 
И той вика: „Е, що ще ме колиш?“. Викам: „Ами, щото биеш 
баща ми!“. И той се разплака! Човекът, когото имах намере-
нието да коля, ме взе в прегръдките си и ме целуваше. Сега, 
ще кажеш: „Да, само те защитават бащите си“, „Само те…“ 
Не! Именно затова – няма нищо по-особено в нашата общност, 
нищо по-особено.“

Явно много настояваше на това.
Но все пак стигнахме до съгласие относно смисъла на 

интервюто. „Разбирам,“ утеши ме той. „Мисля, че огромният 
проблем на редица изследователи да схванат същината на тая 
общност е, че тя няма ясно артикулирани ритуали и обреди. 
Разбира се, освен основните.“ „Чисто религиозните ли?“, опит-
вам аз. „Не, това не е чисто религиозно учение. То е ужасно 
секуларизирано, лаишко… Та в тоя смисъл откъсването от или 
причисляването към тази традиция са много сложни на чисто 
философска база въпроси. Защото много често нямат своето 
материално, физическо, външно механично изражение. Защото 
учението само по себе си отхвърля… Стреми се да сведе кон-
такта на субекта с Висшия, като премахне всички изкуствени 
бариери и…“ „Посредници?“ „Да, точно това е думата. Един 
вярващ човек не може да излезе извън тази традиция, ако иска 
да общува с Господ.“

И както се оказва, той самият наистина не е излизал от 
тази традиция. Живял е в село, в областен център и сега в 
София, но продължава да говори за алевиите и вярванията им 
само в сегашно време.
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„Моето заключение е, че искам да живея в малко насе-
лено място. Просто искам да се върна на село. Или да замина 
някъде в малко населено място. Не мисля, че големият град е 
наистина за мене.“ „Възможно ли е да се върнеш?“, попитах, 
като един истински космополитен абориген, изхождайки от 
смехотворната представа, Бог знае защо, за някакво случило 
се отлъчване от общността. „Разбира се, защо не? Работата, 
която съм си избрал, позволява да се работи от разстояние.“

„Наистина се опитвам да се опазя от това лицемерие 
(на големия град, бел. авт.) – което сигурно е най-лицемерното 
нещо, което съм казвал през последните седмици…“, и остави 
изречението да изчезне в смеха му. „Аз съм интроверт. Малко 
по-затворен в себе си, избягвам социални контакти. Макар че 
днес се открива страхотна изложба на карикатури на „Шипка” 
6 – това е едно от малкото неща, които бих посетил. Обичам 
през определено време да ходя на опера. Не харесвам театъра – 
изучавал съм го и ми се струва абсурдно просто това изкуство. 
Ужасно лицемерно е. Да, това е малко низко гледище, понеже 
то е направено, за да е лицемерно, и не трябва в това нещо 
да се разпознава фалшът, обаче вътрешните ми сателити го 
разпознават като фалш. Нямам и толкова социални контакти 
и… Абе, не ми е толкова трудно да се опазя.“

„А когато си бил в края на шестата си година сте зами-
нали да живеете в областния град?“ „Да. Аз не знаех български 
тогава все още. Имаше един Симеончо, който ме малтрети-
раше в детската градина. Много страдах от това, че нямам 
приятелчета. Просто не се разбирах с хората. Градът е срав-
нително космополитен, от т.нар. смесени райони. И изниква 
въпросът, защо не съм си играл с децата, които знаят моя език. 
Ами те пък знаеха вече български и предпочитаха да си играят 
с българчетата. Беше авторитетно това нещо, престижно. И 
аз си седях сам. Тогава всъщност се научих да рисувам.“

От предишните разговори знам, че е в София от около 
шест години, и решавам да задам провокативния въпрос, на 
който и аз не знам какво бих отговорил: „Добре, и по какво 
си приличат твоето село, областният град и София?“ „Те са 
проекция на едно и също нещо - количествените натрупвания 
водят до качествени изменения.“ „О, тука много ще възра-
зят…“, възразявам аз самият. „Не мисля. Моето село е с 350 
човека – разбира се, основното население е застаряло. Градът е 
значително по-голям със своите 25-30 000, ако преди 10 ноем-
ври – 50 хиляди. Докато София, със своите милион и половина… 
Мисля, че това е абсолютно проекция на едно и също нещо. 
Затова и разпадът на тая общност. Ако в нея има някаква 
религиозна практика, тя е изцяло мистична. Може да се прак-
тикува само в затворени общности.“ А, както разбирам по-на-
татък, тази необходима затвореност е сериозно предизвикана 
в най-модерни времена.

Продължи размисъла си, без да го подканям. „Мисля, че 
мистичните общности страдат от много тежка форма на 
агорафобия. Те просто имат страх от големите, откритите 
пространства. В едно малко населено място с 350 души, където 
всички са ти комшии, а много голяма част от хората и род-
нини, връзката със света е редуцирана до някакъв санитарен 
минимум. А в нашето село има една много масова колективна 
практика – женим се заедно, когато се строи къща, всички 
са заедно… Големият град пък някак си предполага контакт с 
непознати хора. Предполага лицемерие. И когато човек влезе 
в тоя режим на лицемерност, той, след като остане сам, 
мисля, че не изключва този модус на лицемерност, а продъл-
жава да живее с него. След като се върне в 9 часа от работа, 
на сутринта трябва в 8 часа да излиза… Няма защо да ровичка 
във фините настройки на душевния си механизъм. И когато 
човек е лицемерен към другите, мисля аз, става лицемерен и 
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към себе си. Е, хубаво де, като си лицемерен със себе си, нали 
общуваш директно с Господ, и какво става – лицемерничиш 
пред Господ ли?“

Аз самият съм атеист и си мисля, че не ми трябва по-ви-
сша инстанция, която да ми дава обратна връзка. И въпреки 
това много бързо се разпознах в описанието на Юли за град-
ския човек…

„Онова, на което много се дразня на нашата общност, 
е, че не си води история“, ми отговори той на въпроса каква 
е историята на неговата общност, или поне да ми предложи 
някаква съпоставка между преди и сега. „Грамотни хора, 
четящи хора, знаят четмо и писмо – просто не са сметнали 
за нужно да си записват тая история. Тука може да се потърси 
вече екстравагантната страна на нещата – „Ах, толкова са 
мистични, толкова са затворени, толкова са отдадени на себе 
си…“. Прекъснах го с настояването, че не го разбирам по този 
начин, така че той продължи. „Никой не я знае със сигурност. 
Разбира се, тия хора все пак са плащали данък някому в различ-
ните периоди. Но като казвам „Нашата общност“… Въобще, 
много е трудно да се говори за алевизъм. В най-близкото село, 
което е до нашето, на 12 км… Там вече възникват едни дребни 
разлики, даже в езика се наблюдават. Та когато казвам, че 
няма писана история, това е на нашето село. Има капсулация 
даже в самата общност. Мисля, че това се дължи на специфи-
ката є, на схващането, че общуваш директно с Господ, с чис-
тите си помисли, с чистите си дела. Това не изисква съгражда-
нето на единен команден център.“

„А нямаше ли „командният център“ да помогне за по-пъл-
ноценното съхраняване на алевизма,“ реших да опитам, макар 
сам да не го вярвах съвсем.

„В светски смисъл единствено може да съществува това. 
Имаш просто една огромна империя със закони, и край. Имаш 
ли общност? Не знам дали имаш общност. Просто обаче 
хората от Кападокия и от Португалия могат да се разбират.“

„Добре, няма команден център, който да стандартизира 
всеки процес, но все пак има някаква форма на… администрация?“

„Е, това да. Ето, например, хората се събират и взи-
мат решения, които касаят оранта – кога да започне, как 
да започне, колко хора трябват и пр. Тия неща се хващат и 
просто се измислят. В тоя смисъл има нещо, което може да е 
команден център – пряка демокрация може да се нарече. Всеки 
участва свободно в това и се взимат решения, които касаят 
конкретно общността.“ Призна обаче, че не знае дали и ако да, 
под каква форма тази практика е запазена.

„Значи животът без държава е възможен?“, бързам да 
попитам, с лека нотка на скептицизъм към обзелия ме порив.

„За малки общности е напълно възможен. Виж обаче 
Османската империя е сравнително по-закостеняла, по-не-
отворена към проблемите – ето, проспива Индустриалната 
революция. На село може спокойно да се каже, че допреди 40 
години не е имало трактор. Общо взето, земята се е обработ-
вала със същите механизми, както преди 300 години.“

„Тогава как са се наместили в онзи социалистически ред 
в България?“ „Преди 40 години, като приемем, че тоя режим 
падна преди 25 години…“ Побързах да помогна със сметките: 
„’74-та?“.

„Ами, да, горе-долу по това време са прокарали пътища. 
То нали първо трябва да прокараш път, да събираш житото, 
вълната, не знам какво…“ „Това означава ли, че социалистиче-
ската държава късно е…“ „Да, късно е проникнала.“ „Да, късно 
е проникнала, но по-скоро късно е осмислила съществуването 
на тия общности? Нали, тя по някакъв начин ги е регистри-
рала, но за да ги включи в реда си, трябва да ги осмисли.“ „Май 
са мислили типично по съветски модел. Просто са решили да 
правят ТКЗС-та. Но на тия хора не можеш да им кажеш „Ей, 
пичове, дайте да направим едно ТКЗС, бе. Хайде бе, моля ви 
се!“ Ще прокарат път и ако не стане доброволно, ще пратят 
армия и дотам. И това ебава мамата на всичко. След като 
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правят ТКЗС-тата, почват да дават трактори, комбайни и 
пр. и механизмите за добив и обработване радикално се проме-
нят.“ Запитах се с какво това стечение на историята за тази 
общност е различно за коя да е друга общност, попаднала под 
агресивната модернизация на социалистическата държава. Юли 
продължи, и ми отговори. „И когато имаш някакви ритуали, 
някакви обреди, които почиват изцяло на механизмите ти 
на изхранване, след като един проблем вече не е в наличност, 
отпада целият смисъл от дадената практика. В тоя смисъл, 
когато нещо загуби сърцевината си, да, по силата на навика 
продължава да съществува известно време, обаче вече е лишено 
от съдържанието си.“

„Колко време може да съществува едно такова нещо, 
когато вече е излишно и празно, на село и в София?“„В София 
значително по-лесно, защото тука има силна централиза-
ция – около това нещо, което вече не е необходимо, може да 
се изгради много солидна митологема. Тука (в София), за да 
съществува нещо, то трябва да изпълнява някакви функции. 
Да има своята или политическа, или… Не знам, икономиче-
ска стойност. Което в някакъв смисъл е в интерес на държа-
вата да… Абе, да капитализира всичко, общо взето. Мисля, че 
това дойде от Просвещението – някакъв стремеж битието да 
се картографира, да се етикетира, да се сложи там на някоя 
лавица и при необходимост да се капитализира“

Междувременно кафетата ни свършиха. Ако бяха бири, 
сигурно вече щяхме да обсъждаме, да речем, външния дълг на 
Франция при Жак Ширак (не че знам нещо за него)… Макар че, 
докато се върнахме обратно при записващия интервюто теле-
фон с новата доза кафе, разговорът така или иначе се бе пре-
върнал в нещо съвсем различно. Малката стая, пустите улици 
навън, мрачното дъждовно време явно ни позволиха усещането, 
че всъщност можем да си говорим за всичко…

Заприказвахме се за съвременната индивидуализация на 

живота – може би необходим контрапункт на основната ни 
тема за общността. Не онази индивидуализация от 18. и 19. 
век, а тази днес, когато дори (все)общността на държавата е 
на практика абдикирала и когато на нейно място идва стран-
ното послание „Ето сега вече си свободен“.

С Юли сме на едно мнение – тази свобода идва без указа-
ния, а с твърде много вменена отговорност. Не само пълната 
отговорност за всеки успех и провал в личната сфера, ами и 
отговорност на поправянето бедите на човечеството изобщо. 
На едно мнение сме и за това, че такава формула на свободата –  
отговорността, неизбежно ни кара да живеем в един режим на 
постоянна тревожност, в който има специално място за лице-
мерието на града (като нужно средство за справяне, може би), 
но няма никакво място за онази способност човек да бъде сам 
и да търси своето духовно развитие.

„Добре,“ реших да рискувам. „Значи все пак търсим някаква 
следваща версия на настоящето. Връщането назад към общно-
стите всъщност връщане назад ли ще бъде или ще бъде лекар-
ство за настоящи болежки?“

„Не може да се мисли през тоталитарната парабола 
„връщане назад към общностите“. „Връщане на човека към себе 
си“ по-скоро… Мисля, че човек трябва да остава малко повече 
със себе си. Ние на Балканите това не го можем. На нас ни е 
трудно някак си да оставаме със себе си. Аз, като бях на 15 – 16 
години, лятната ваканция навънка, викам „Пичове, аз се при-
бирам“. „Е, к‘во ще правиш, като се прибереш“, беше отгово-
рът. Хайде, като си на 15 – 16, да речем, не мислиш толкова „с 
мозъка си“. Обаче като си на 25 – 26 години да получаваш същия 
въпрос от същите хора – това е много страшно.“

Реших, че разговорът е достатъчно напреднал, за да си 
позволя да проблематизирам едно основно противоречие в 
думите на Юли, което ме напрягаше почти от началото – как 
той едновременно разбира и може да живее в съгласие с колек-
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тивната практика на общността си, и да настоява, че човек 
трябва да умее да бъде сам?

„Не виждам никакво противоречие,“ отговори той без 
колебание. „В последна сметка не аз съм интроверт, понеже 
общността ми има, метафорично казано, агорафобия, а 
по-скоро понеже аз съм интроверт, съм склонен да мисля за 
общността ми по този начин. Т.е. онова, което аз ти пред-
лагам, не е Общността, а просто моята трактовка, моята 
интерпретация, моята конотация на малкия ми опит в тази 
общност. В този смисъл, нещата, които казвам, нека не се 
приемат за чиста монета.“

Запитах се наум, дали за него, без сам да го съзнава, 
съществуването на собствената общност по принцип, дори 
когато не е физически в нея, не е условие за изграждане способ-
ността да бъде сам? „Тогава как можеш обективно да кажеш, 
че общността съществува за теб?“, попитах, с риск да проз-
вуча като някой крайно объркан и объркващ солипсист.

„Тя съществува, доколкото улеснява индивида да оцелее. В 
последна сметка, не трябва да се плашим от опростяването 
на нещата.“

На мен, разбира се, това вярване в ценността на опростя-
ването ми е симпатично, но долових още една непоследовател-
ност в думите на Юли и реших да го предизвикам. „Добре, в 
едни моменти говориш за духовно развитие, за нуждата от 
добро „духовно ниво“, за да може хората да изграждат здраво-
словни връзки, а в други моменти подчертаваш нуждата от 
опростяване. Не е ли противоречие пък това?“

„Ама какво по-хубаво от духовно извисени хора, които 
оцеляват заедно.“ Явно срещна питащия ми поглед. „Ами това 
е! Окей, много сме готини, много сме умни, ама трябва да 
ядем!“

Видях, че списъкът ми с въпроси е свършил, но основното 
беше, че въпросите в главата ми бяха свършили. Прибрах теле-
фона, стреснат от повече от двучасовия запис, поблагодарих 
на събеседника ми и си тръгнах.

Не мога да кажа, че интервюто удовлетвори очакванията 
ми. По-вероятно е да ги надхвърли. Голямата задача за мен беше 
да проверя дали „живеенето“ със съзнанието за принадлежност 
към специфична традиция улеснява правенето на по-цялостни, 
по-завършени, по-убедени морални изказвания. Първоначално си 
помислих, че не получих отговор. Сега, завършвайки този текст, 
си давам сметка, че получих „метаотговор“, при това утвърдите-
лен. Защото всеки път, когато споменавах „общност”, имах пред-
вид не само тесния смисъл на думата, но също и „всеобщност”.

Просто нито едно мое предположение не се оказа вярно. 
Юли не е нито бунтар, решил да прави всичко напук на традици-
ята, от която идва, нито е вързан за нея по начин, щото само 
по силата на необходимостта да се е озовал в големия град, в 
своята малка стая.

Същевременно не е ретрограден, не иска „да консервира“ 
никого и нищо. Типът на общността му е направил тази комби-
нация възможна, а той просто я „налага“ върху различни обстоя-
телства, за различни цели, и върви своя път, изглежда, с ясно 
съзнание за това откъде идва и накъде отива. Не се колебае, 
когато изказва становища – говори за Десетте Божи заповеди 
като за минимум, който е напълно достатъчен за „морално изря-
ден“ живот, за нуждата от опростяване, и не е нужно човек да е 
вярващ, за да се убеди от думите му, докато го слуша.

Да, и той среща трудности, когато си говорим за Исти-

ната, но не се колебае и за миг, когато си говорим за Доброто.
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Овладяване на 
Македопърничавата.

Българските обществени 
позиции и кризата в 

Македония от май 2015 г.

Жана Цонева, Петър Добрев
от втори брой на dВЕРСИЯ, 19 август 2015 г.

От самото си начало 2015 г. е особено турболентна в Република 
Македония, където дълго време властта на десните национа-
листи от ВМРО-ДПМНЕ изглеждаше непоклатима. От февру-
ари месец опозиционната социал-демократична партия СДСМ 
започна да изнася пред публичноста серия от „бомби“ – изте-
кли аудиозаписи, инкриминиращи представители на управля-
ващите, включително премиера Никола Груевски, във всевъз-
можни престъпления, сред които манипулации с изборните 
резултати, саморазправа с политически опоненти, масово под-
слушване, контрол върху медиите, огромни злоупотреби с пуб-
лични средства и т.н. Впоследствие из цялата страна имаше 
студентски, а след това и гимназиални шествия срещу плани-
раната образователна реформа, довели до окупация на Скоп-
ския университет и до отстъпление от страна на представи-
телите на властта.

Събитията станаха още по-драматични през май, когато 
поредната „бомба“ на СДСМ изобличи управляващите в при-
криване на убийство от 2011 г., извършено от служител на 
реда. Това доведе до огромни протести в Скопие, които слу-
чайно или не съвпаднаха с кръвопролитна акция на македон-
ските специални части срещу предполагаеми албански теро-
ристи в Куманово. Страната изпадна в политическа криза, 
получила някакво разрешение едва на 15 юли. Тогава, с посредни-
чеството на представители на Европейския съюз, беше взето 
решение в Македония да има предсрочни парламентарни избори 
през април 2016 г. До края на настоящата година Никола Груев-
ски трябва да подаде оставка, а страната да се управлява от 
експертно правителство от 15 януари насетне. Част от мини-
стрите във въпросното правителство, включително вътреш-
ният министър, ще бъдат предложени от опозицията.

С трудно постигнатия компромис от началото на 2016 
г. да има служебно правителство Македония намери някаква 
форма на решение (или отлагане, ако предпочитате) на кри-
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зата, продължилата няколко месеца и довела през май до про-
тести, контрапротести, сблъсъци с полицията в Скопие и 
престрелки в Куманово. Тъй като в македонската конституция 
не фигурират текстове, регламентиращи служебен кабинет, 
оставащите месеци до януари ще са период на доста неясни 
договорки, които, в крайна сметка, да доведат до ставащите 
все по-разпространени в Европейския съюз експертни, недемо-
кратични и наглед аполитични форми на управление.

Настоящият текст обаче не си поставя за цел да прави 
поредния анализ на случилото се в Македония, а да разгледа 
начините, по които въпросните събития бяха предадени и 
обговорени в България. Традиционно представена в медиите с 
подигравателни новини за грандиозните си строежи, Македо-
ния за кратко време беше в центъра на българското внима-
ние през май месец, за да изчезне скоропостижно след това. 
Ако протестите от пролетта доведоха до това Македония да 
стане тема на броя на вестник „Капитал“, да кажем, то реше-
нието от юли за свикване на експертно правителство дори не 
бе отразено като новина в изданието. Подобни развития ни 
карат да разгледаме медийното представяне на кризата у нас, 
при което през повечето време на Македония се гледаше като 
на страна без собствен образ. Държава, която не може да бъде 
мислена, без да бъде пречупена през образа на България. В оста-
тъка от тази статия ще покажем, че експертното говорене 
за Македония снема различията между либерали и национали-
сти. Изглежда, че наред с други щекотливи теми като ромите 
и исляма, Македония е въпрос, по който либерални и национа-
листически (били те леви или десни) коментатори споделят 
общи предпоставки.

Без да претендираме за изчерпателност, ще разгледаме 
няколко примера за изказвания от водещи български поли-
тици, експерти и медии. Пропускаме многобройните марги-
нални националистически сайтове, в които Македония е вечна 

тема, но не защото са несъществени, а защото по национал-
ните медии този дискурс получи достатъчна трибуна. Напри-
мер, в Българското национално радио на 27 май историкът 
проф. Пламен Павлов предложи като решение на македонската 
криза страната да бъде преименувана на Охридска България. В 
същото предаване водещият Румен Леонидов поиска македон-
ците да впишат в конституцията си, че там живеят „хиляди 
македонци с българско национално самосъзнание, родови корени 
и потискана идентичност“. (16)

Подобни позиции могат да се чуят и на най-високо упра-
вленско ниво. Да вземем Ангел Джамбазки, който освен член 
на българската ВМРО, е и заместник-председател на Съвмест-
ния парламентарен комитет ЕС – Бивша югославска република 
Македония, както и заместник-член на комисията по външни 
работи на Европейския парламент. За въпросния европейски 
политик разрешаването на кризата зависи от това маке-
донската власт „да спре кражбата на историята ни, да спре 
езика на омразата срещу България, да позволи на българите в 
Македония да осъществяват своите граждански и политиче-
ски права пълноценно“, а виновни за за ситуацията са и „фал-
шивите националисти“ в България - „с издълбани петолъчки в 
душите, сърцата и задниците, които прикриват носталгията 
си по болшевизма и „работническо-селската власт“ и произход, 
като за мимикрия се правят и на „патриоти“.“ (17) 

В подобен дух българският независим депутат Велизар 
Енчев се изказа пред bTV, че Македония е „изкуствена държава, 
която един ден ще се разпадне“, а езикът є е „български диа-
лект, силно сърбизиран, даже циганизиран“. (18)

Джамбазки и Енчев често биват възприемани като 
някаква екзотика, макар да е очевидно, че силните им инсти-
туционални позиции дават добра възможност за легитимация 
на стигащи до расизъм тези (впрочем, не само за Македония). 



7776

По-интересно е, че арматурата на тезите на либералната 
част от българския политически елит не е особено различна в 
същността си.

В характерен патронизиращ ключ, премиерът Бойко Бори-
сов заяви, че се надява „македонският народ и политиците му 
да са мъдри, да си проведат избори така, както в България, и 
след това да се смирят“, визирайки слизането си от власт през 
2013 г. (19)

Лидерът на ДПС Лютви Местан, традиционно схващан 
като „антибългарски елемент” в българската политика, също 
впрегна македонската криза в патриотичен коловоз, изтък-
вайки стойността на „българския етнически модел като алтер-
натива на гражданските конфликти в национален, регионален, и 
в по-общ геополитически план“. (20)

Бремето на българския човек
Без значение дали говори Джамбазки, Борисов или Местан, 

погледът към Македония винаги е по същество колониален – 
референтната група във всеки един от случаите е България, а 
не Македония сама за себе си. Такава Македония би била безин-
тересна, тя е важна единствено чрез предполагаемото си „бъл-
гарско“ минало или чрез връзките си с българското настояще 
или бъдеще. Ако елементарната дефиниция за колониализъм е 
да държиш даден народ в принудителна незрялост и подчине-
ние (през военни, политически и/или икономически апарати), то 
ясно виждаме, че Македония окупира фантазмената позиция на 
колония и постоянно бива поставяна на мястото на зависима 
от България от българския мейнстрийм политически дискурс.

България пък, според представите на българския интелек-
туален и политически елит, си самопридава ролята на по-голям 
брат, който при нужда ще се намеси – теза, директно застъ-
пена от генерал Михо Михов (БСП), посланик на България в 

Република Македония от 2005 до 2009 г. Той заяви, че България 
трябва да следи изкъсо в съседство да не се стигне до граж-
данска война, „тъй като носим морална и историческа отго-
ворност.“(21) Отдясно се чу същата позиция. Лидерството на 
България на Балканите е неотменна предпоставка, независимо 
дали е обговаряна в смисъл на „попечителска отговорност” или 
като необходимост да се докажем пред евроатлантическите 
ни партньори. Например, либералният политолог Димитър 
Бечев каза, че „българското правителство определено трябва 
да предприеме някакви мерки за овладяване на ситуацията в 
Македония. Това е възможност за страната ни да покаже, че 
играе конструктивна роля на Балканите.” Макар и темата да 
е Македония, фонът е една присъстваща чрез отсъствието си 
България, която е референтът на всеки разговор за Македония. 
Същевременно единствено Македония става повод да се говори 
за “отговорността” на България или за “конструктивната є 
роля” на Балканите. Далеч по-големите регионални кризи като 
антиправителствените протести в Турция от 2013 г. или гръц-
кият фалит и сблъсък с европейските институции от послед-
ните месеци, ни най-малко не провокираха подобни реакции в 
България. Напротив, откъслечното изказване на Бойко Бори-
сов, че България е готова да предостави хуманитарна помощ 
на Гърция, бе посрещнато с бурна насмешка от същите елити, 
лобирали за намеса в Македония.

В статията си в OFFNews „Аман от македонстващи 
българи“ политологът Антоний Гълъбов експлицира този фон, 
дори и когато критикува националистическите позиции на хора 
като Божидар Димитров: „Ако дори само един човек е останал  
верен на българските идеали, време е да се изправи и да заяви, 
че съдбата на Македония е част от нашето собствено нацио-
нално достойнство.” (22)

Според Гълъбов, за тази помощ няма нужда от благодар-
ности – „Трябва да го направим заради самите нас.“ Oт което 
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излиза, че трябва да го направим дори самите македонци да не 
искат, но какво иска колонизираният народ винаги е било несъ-
ществено и маловажно.

Любопитна легитимация на статуквото ни предоставя 
главният редактор на OFFNews Владимир Йончев. Според него, 
от македонците „половината са българофили, другата поло-
вина са сърбомани,“ а всякакви нови опити за самостоятелна 
идентичност са просто трагикомични. (23) С други думи, ако 
България е в позицията на отговорния и доброжелатен брат, 
това е защото македонците сами са се докарали дотам с тех-
ните безплодни опити за самостоятелност. Това е вариант 
на старата колонизаторска теза, че колонизацията се прави 
с оглед на интересите на колонизираните. Не само е в техен 
интерес, но и те са пряко отговорни за ситуацията, в която 
се намират. Например, Йончев пише, че „от точно 100 години, 
когато сръбската войска е изместила оттеглящата се бъл-
гарска войска от Вардарско, македонците водят спор дали е 
по-добре, ако пътят им е с България или със Сърбия“. Авторът 
допуска, че Македония все пак може да бъде колония не само на 
България, но и на Сърбия. За някаква самостоятелност и само-
достатъчност разбира се не може да става дума.

mk=bg-eu
В редакционен коментар от 15 май вестник „Капитал“ 

пробва да анализира македонските проблеми отново през българ-
ска призма, наричайки България „нещо като Македония-Light“ –  
за което „можем да сме безкрайно благодарни на Европейския 
съюз“.

Същевременно изданието съжалява, че България не може 
да се включи по-активно в решаването на кризата при съсе-
дите, тъй като „няма сили да се намеси именно в най-ва-
жната област, която проваля Македония - демократични цен-
ности, върховенство на закона и разума.” „Това са трите неща, 

които София най-малко може да изнася. И затова, когато няма 
за какво да говорим, ще пращаме командоси да ни пазят от 
митичните македонски терористи.“ (24)

Макар наглед да критикува „националистическия“ и мили-
таристичен подход на хора като Михов, „Капитал“ има прин-
ципно същите съображения – на Македония следва да се помага 
поради нейната изконна несамостоятелност, но по друг начин –  
чрез „демократични ценности“, за жалост дефицитни и у нас.

Трябва да се отбележи, че във вече споменатата тема на 
броя от 22 май „Капитал” обръща сериозно внимание на чисто 
македонски гласове, но прекарани през експертния поглед на 
изданието, за да може в крайна сметка отново да се напра-
вят въздесъщите паралели с България - „в България има всичко, 
което измъчва Македония - намеси в правосъдието, нездрави 
медии, корупция, етническа партия със съмнителна роля. Само 
че при по-малката западна съседка това е умножено по много 
и е далеч по-брутално заради липсата на възпиращото влияние 
на ЕС, което да държи нещата в някакви граници на приличие. 
А също и да предпазва от прекомерни провокации от Русия и 
други играчи с амбиции на Балканите.“ (25)

Чисто македонският образ се разлага преди да се е появил, 
за да разберем, че Македония е просто България, но без Евро-
пейския съюз. Съответно страната е интересна само дотол-
кова, че да напомни за „опасността“ от Русия и за нуждата от 
още либерални реформи у нас.

Геополитическият разум е споделен и от дясно, и от ляво 
(макар и с обратен знак що се отнася до противопоставянето 
ЕС-Русия). Използвайки абсолютно същия подход, представи-
тели на про-руската левица в България опитаха да анализират 
Македония дотолкова, доколкото, според тях, тя е част от 
глобалната западна игра за намаляване на руското влияние на 
Балканите и специално у нас. В интервю пред „Гласове“ доц. 
Иво Христов заяви, че „Македония в момента ще играе тази 
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роля, която играе България в опитите да бъде дестабилизи-
рана Русия, в частност нейния проект за износ на газ в западно 
направление“. (26)

Същевременно Христов прави драматична фактологи-
ческа грешка относно генезиса на протестите в Македония. 
Подобно на стария виц “компоти, не компютри” (само че без 
да е смешно), Христов каза, че конкретният повод е бил „убий-
ството на протестиращ срещу правителството на Груевски 
заради инсинуациите срещу лидера на опозицията Зоран Заев“. 
Обаче убитият не беше протестиращ срещу Груевски, а негов 
привърженик. Самото убийство не бе повод за майските про-
тести, а разкритието, че извършителят е прикриван. Убий-
ството пък нямаше никаква връзка с инсинуациите срещу Заев, 
пуснати от Груевски в отговор на „бомбите“ на СДСМ четири 
години по-късно. Но какво тук значат някакви си исторически 
факти и каузалност за събитията в Македония, важното е, че 
чрез нея можем да разкажем далеч по-важни неща за България 
и нейната позиция във вечното, аисторично геополитическото 
противопоставяне на Великите сили. Всяко раз(по)лагане на 
конкретни, диахронни процеси и събития в абстрактна и син-
хронна разказвателна структура сочи към наличие на мит. 
По темата “Македония” експертиза и митотворчество се 
припокриват.

В статията си “Македония в „атлантско-сибирска магла” 
за списание „Тема“ Калин Първанов прави по-сложна двойна 
връзка с България. От една страна, Македония е представена 
като „машина на времето“, защото е носителка на „българ-
ския вкус преди 30 години“ и е автентичната селска държава 
от миналото (точно както в колониалната еволюционистка 
антропология са функционирали туземните племена като про-
зорец към миналото на „по-напредналите” народи). От друга 
страна, Македония изпъква като изненадващо по-развита от 
нас – с по-добри пътища, повече и по-добре усвоени евросред-
ства, по-висока покупателна способност и т.н. (27)

Подобно на Иво Христов, Първанов бърка хронологията 
на събитията, довели до големите протести от май месец, 
което изглежда се вписва в тенденцията българските автори да 
се съсредоточават много повече върху сравненията с нашата 
страна, отколкото върху чисто македонската проблематика. 
Но все пак трябва да отбележим, че за разлика от либерал-
ните националисти, за които Македония е просто неадекватно 
копие на българския си попечител, у Първанов тя функционира 
и като модел за (първо)образа. Това є придава атом самостой-
ност. Заради това анализът му е по-различен и по-сложен от 
гореизложените, макар че необходимостта на сглобката Бъл-
гария-Македония остава централна за автора.

Доста сходна беше ситуацията при предната голяма маке-
донска криза – войната с албанските сепаратисти от 2001 г., 
когато отново, вместо реално случващата се трагедия, по-ва-
жни за българските медии бяха „историческата ни отговор-
ност“, както и тогавашната предизборна кампания в навече-
рието на идването на Симеон Сакскобурготски на власт. (28) 
Вероятно така ще е и при евентуална следваща криза в Маке-
дония, поне докато за хората, доминиращи българския публичен 
дискурс, тя не добие образ на реална държава, а не просто на 
наше колониално отражение.
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Марксизъм за курви

Магпай Корвид
Превод - Неда Генова

от трети брой на dВЕРСИЯ, 23 ноември 2015 г.

Моята история е като тази на хиляди хора, които не са успели 
да намерят постоянна, сносно платена работа. В нашата 
история става дума за остеритет. Ние сме навсякъде, препи-
тавайки се от оскъдни помощи, трудим се на непълен работен 
ден и на няколко нередовни работи. Някои от нас сами влизат 
в бизнеса; някои създават уебстраници; някои поправят коли, 
а някои от нас вършат секс работа.

Аз, както и толкова много други хора, влязох в секс рабо-
тата, защото тя беше пряко решение на ужасните рискове 
на бедността. Не съм секс работник заради някаква покър-
тителна история. Не съм секс работник, защото съм с пси-
хично заболяване или защото с мен са злоупотребявали в мина-
лото, или защото имам проблеми с баща ми, или защото искам  
внимание. Понякога е прекрасно, а понякога – трудно, и това 
не е работа за всеки, но секс работата е моята професия. Това 
е професия, която упражнявам, защото съм добра в нея; тя ме 
обезпечава. Когато продавам сексуалността си като продукт, 
единствената разлика между мен и някой друг обслужващ работ-
ник, или друг изпълнител, е сексуалното естество на работата. 
Естествено, сексуалният труд може да бъде интензивен и опа-
сен и естествено, третирането му от като нелегален не спо-
мага за облекчаването на тези фактори. Активистката Джени 
Пърл от Английския колектив на проституиращите, казва:

“Сега ходя на работа поради финансови затруднения. 
Помощите не покриват разходите за газ, електричество, 
сметките за водата или смяната на домакински уреди. 
Не мога да живея на помощи в дългосрочен план. Когато 
трябва да купя палто или обувки, не мога да си ги поз-
воля. Повечето от другите момичета или жени, които 
срещам на улицата, са там поради много сходни причини 
– чисто и просто, за да не разделят семействата си, за да 
не оставят децата си на грижата на държавата. Това им 
дава малко повече контрол върху това кога да оставят 
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парното включено или не, вместо да останат в леглото 
под завивките, за да се топлят. Излизат за час и печелят 
достатъчно пари, за да платят една сметка. Понякога 
това е единствената форма на контрол, единственият 
избор, който имаме в живота си. Можем да останем в 
леглото, да живеем в мизерия, да оцеляваме на хляб и 
мармалад, но аз лично чувствам, че заслужавам повече, 
както и дъщеря ми. Така че избирам да изляза на улицата 
и да спечеля малко пари, защото искам по-добър живот. 
Това, което върша, не е непочтена, а тежка работа. Ако 
имах избор, не бих я вършила. Но сега, при положение че 
имам криминално досие за проституция, вече е единстве-
ната работа, която ми позволява да печеля пари, без да 
пренебрегвам дъщеря си. Заради увреждането є, когато 
излизам, трябва да спечеля първо £60, за да покрия раз-
ходите за гледач, макар че тя е на 25 години, а оттам 
насетне да печеля пари, с които да платя сметките.”

***
Не съм родена в бедност. Отгледана съм в семейство от 

средната класа и бях засилена от родителите си като ракета 
към Американската мечта. Но преди да стана секс работник, 
бях разорена, едва осигурявах храната и наема си. Две години 
след навлизането ми в секс работата живея сносен живот, в 
прекрасен брак като финансово равноправна на съпруга си, мога 
да спестявам за изплащане на ипотеката, като същевременно 
имам достатъчно време за писане и политика. Тогава защо 
съм марксистка, след като на пръв поглед изглежда, че съм се 
измъкнала собственоръчно и без чужда помощ – като носещия 
чорапогащи Хорейшо Алджър* с реколтата?

Аз съм марксистка, защото Въображаемата Курва – моше-
ничката, измамничката, жертвата на трафик, поробената, 
лудата, уличницата, куртизанката, домината, се използва като 
инструмент за дисциплинирането на жените под влиянието на 
патриархалния контрол. Не е за чудене, че хегемонният, корпо-
ративен феминизъм – феминизмът на Анджелина-Джолитата и 
Шерил-Сандберките на този свят – така се надпреварва, за да 
спаси секс индустрията. Това е фабрикуваща статистики, лъж-
лива машина, която смесва доброволната секс работа със секс 
трафикантството. Ако корпоративните феминистки искат 
да освободят жените, защо не започнат с нерегистрираните 
жени мигранти в Америка? Защо не започнат с онези, които 
легално страдат от възмутителни условия, без да имат право 
да сменят работодателя си в рамките на строгата визова сис-
тема във Великобритания? Няма да го сторят, защото все пак 
се нуждаят от маргинализираното и контролирано почистване 
на заседателните им зали, скубането на пилетата и гледането 
на децата им. Но не и курви, никога курви.

Феминизмът на спасителната индустрия е затворниче-
ски феминизъм – подсилващ държавата, “спасяващ” с арести. 
Множеството нови закони срещу секс работата и полицията 
атакуват инструментите за подбор, от които се ползват 
секс работниците, като например онлайн рекламите, и онлайн 
инструментите за проверка на самоличността, правейки всички 
нас по-малко защитени – под егидата на спирането на секс 
трафика. Наредбата за Спиране на рекламирането на жерт-
вите на експлоатация [Stop Advertising Victims of Exploitation 
(SAVE)] в Щатите и съпровождащите я поредица сензационни 
обиски срещу рекламиращите се в интернет секс работници; 
законопроектът C-36 в Канада, ограничаващ рекламирането 
и криминализиращ клиентите, както и приемането на закони, 
които криминализират клиентите в цяла Европа, означава, че 
секс работниците биват вкарвани в затвора по-често, а рабо-
тата ни става по-трудна и все по-опасна.

*Хорейшо Алджър (1832 – 1899) е американски автор на множество младежки 
книги, в които героите са обикновено бедни момчета, които успяват да се 
издигнат по силата на упорития труд и морала си. Отличителна черта на 
разказите му е мотивът за бедняка, превърнал се в богаташ. [Бел. прев.]
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Тези, които са в самия елит на феминисткото движе-
ние – жени като Глория Стейнем и Жермен Гриър – се борят 
за тези закони, сякаш са някакво  благородно освобождение. 
Пленени от Въображаемата Курва, игнорират реалността 
на секс работниците. Полицията, извършваща редовни обиски 
в Сохо [квартал в Лондон – бел.прев.], открива много секс 
работници, но рядко такива, които са били жертва на трафик. 
Вместо това нарича секс работниците, работещи заедно, 
“трафиканти” и “сводници”. Когато новите режими се налагат  
в държави, където клиентите са криминализирани, работата 
става по-малко, а селекцията и контролът стават по-трудни.  
Онези, които действително се намират в най-неблагоприятно 
положение на този пазар – там, където принуда действително 
може и да се случва –  се отдръпват още по-навътре в сен-
ките. Именно защото съм се посветила на решенията, които 
се  отнасят до състоянието на онези, които наистина са при-
нудени да извършват секс работа, и не съм готова да приема 
повърхностен подход, просто изтласкващ насилието от поле-
зрението, аз съм марксистка.

Аз съм марксистка, защото знам, че от жените се очаква 
да се превърнат в аватари за мъжкото сексуално желание, но 
същевременно, ако една жена продава способностите и привле-
кателността си, ако ги настрои, насочи и гледа на работата 
си като на предизвикателство, то тогава цялото є изкуство, 
стремеж и находчивост биват приравнявани до продажбата 
на тялото є. И съм марксистка, защото всички ние продаваме 
телата, времето и волята си на своите шефове, семейства, 
страни, религии, на нашите любими и приятели, но Въобража-
емата Курва е онази, която ни позволява да се дистанцираме 
от безбройните начини, по които проституираме  себе си. 
Когато видим тях, курвите, наредени в редица и заснети след 
обиск, изложени на показ по телевизията, не виждаме истин-
ските секс работници – разстроени, разкрити, лишени от 

работа, вкарвани в затвора, преследвани, депортирани – ами 
полите и високите токове. Не виждаме амбицията да преко-
сиш океана или стремежа да осигуриш препитание на семей-
ството си.

***     
Хора от цял свят, предимно жени, нерядко майки, стават  

секс работници, често, за да подкрепят семействата си. Ако 
една радикална феминистка ми каже, че работата ми е скверна, 
ще є отвърна, че всяка работа е такава и ще я поканя да слезе от 
пиедестала си. Тук, на земята, жени чистят риба и тоалетни, и 
задниците на хора с увреждания или на възрастни хора. А някои 
от нас вършат секс работа. Заставам до нея срещу принудата, 
деградацията и страха, който неоспоримо присъства в някои 
части от секс работата, но ако тя иска да ги прекрати, нека 
тя застане до мен срещу остеритета и унижението в толкова 
много от женския труд. Нека застане до мен за декриминали-
зация. Аболиционистите ни предлагат най-сърцераздирателните 
истории за отвлечени жени, подмамени и вкарани в сексуално 
робство под влиянието на наркотици, поставяйки себе си като 
наследници на традицията на Уилбърфорс*. Само че без критика 
на капитализма, на принудителната сила на пазара, няма как да 
сложим край на нито една форма на робство – което, разбира 
се, никога наистина не е било прекратявано.

Аз съм марксистка, защото разбирам, че табуто, марги-
нализацията и другостта на сексуалния труд не са вътрешни 
на него. Работата ми съществува заради патриархата и много 
феминистки смятат, че премахването є ще означава благодат 
за жените навсякъде. Но един феминизъм, който би затварял 
и тероризирал секс работници, и застрашавал сигурността, 

*Уилям Уилбърфорс (1759 – 1833) е британски политик и активен противник 
на търговията с роби.  [Бел. прев.]
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свободата и съществуването ни за сметка на празния трофей 
на обискирания бордей, е един заблуден феминизъм. Затворни-
ческият “феминизъм” на елитите няма проблем да обискира 
бордея, принуждавайки обитателите му да отидат да шият 
в експлоататорското предприятие. Но един социалистически, 
интерсекционален феминизъм трябва да се вслуша в гласовете 
на секс работниците, вместо да ги игнорира и третира като 
символи. Докато американските съдилища пращат секс работ-
ниците в религиозни рехабилитационни програми, самите те се 
организират, за да споделят помежду си информация за безопас-
ността и подбора на клиенти. Със сигурност бихме могли да 
направим още повече, за да подобрим условията си на работа, 
ако полицията и обществото спрат да ни набелязват като 
престъпници...

Съзнавам, че работата ми е привилегирована в сравне-
ние с тази на много други секс работници. Но като марк-
систка съзнавам, че ако те не са свободни да изберат или не 
секс работата, да се организират за по-добри условия на труд, 
то тогава и аз не съм. А основната свобода и сигурност на 
секс работниците се корени в приемането на работата ни 
като такава. Милиони и милиони работници по целия свят, 
огромното мнозинство от които не са секс работници, рабо-
тят в ужасяващи условия под по-голяма или по-малка степен 
на принуда. Всъщност има милиони истински роби – повече, 
отколкото някога е имало – и огромното мнозинство от тях 
работят в занаяти, различни от секс работата. Въобража-
емата Курва често е стандартният обект на атака на кам-
паниите срещу съвременното робство, но справянето с това 
робство – дори с онази част от него, която включва секс 
работници – не е криминализирането на продажбата и закупу-
ването на секс услуги, както спасителната индустрия твърди. 
Решението би могло да бъде в редица мерки, всички абсолютно 

недопустими за едно мейнстрийм правителство. Какво би при-
ключило гнета на модерното робство? Като за начало, ради-
калното преосмисляне на границите и миграцията, така че 
онези, които мигрират заради работата си, да имат всички 
права и услуги, които имат и гражданите. Прибавете към това 
и драматично нарастване на силата на профсъюзите и пъл-
ната декриминализация на секс работата, без рестриктивната 
легализация на места като Германия, която просто подлага 
секс работниците на потисническия режим на масовите бор-
деи. Фундаментална част от решението би било продължител-
ното усилие за слагане край на бедността, започвайки с гаран-
тиран минимален доход.

Имам слаба надежда, че традиционната левица – във всич-
ките є форми, от Лейбъристката партия до анархизма – би 
приела чистосърдечно движението за права за секс работата 
в обозримото бъдеще. Има много влиятелни гласове в движе-
нието за права, които нямат доверие във феминизма или във 
всичко свързано с държавата – и те имат всички основания да 
са бдителни. Въображаемата Курва е оставила твърде дълбок 
отпечатък в съзнанието на левицата, върху представите є за 
интелектуална история. Дуоркин се позовава на нея, казвайки:

Проституцията сама по себе си е злоупотреба с тялото 
на жената. Тези от нас, които казват това, биват 
обвинявани в простодушие. Но проституцията е много 
проста... При проституцията, нито една жена не остава 
цяла. Не е възможно да използваш едно човешко тяло по 
начина, по който телата на жените биват използвани 
в проституцията, и накрая, или в средата, или някъде в 
началото, да получиш непокътнато човешко същество. 
Не е възможно. И никоя жена не остава цяла по-късно, 
след това.
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Дори онези феминистки, които твърдят, че са по-близки 
до марксизма, като например Гейл Рубин и Катрин МакКинън,  
по същество отписват класата, принизявайки я до просто 
свойство, вместо да я разбират като динамично отношение в 
обществото. Както пише Бруук Белосо в  текста си от 2012 г.  
“Секс, работа и феминисткото заличаване на класата”:

 В отсъствието на марксистката концептуализация 
на класата като динамично отношение в капитализма, 
феминистките, пишещи за секс работата по следите на 
МакКинън и Рубин, като цяло не успяват да направят раз-
граничение между “жената като работник” и секса като 
“особения продукт на индивидуалния труд”. Вместо това, 
феминистките имат склонност да смесват двете, виж-
дайки навсякъде проститутките като жертви, които 
винаги се оказва, че са жени (или момичета), но никога 
работнички.

Макар че в ранните дни на втората феминистка вълна 
имаше много близки съюзничества между движението за права 
на секс работниците и мейнстрийм феминисткото движе-
ние, преобладаващо есенциалистките идеи на вторите разту-
риха тези съюзничества. Днес, много участници в кампании 
за права на секс работниците използват езика на интерсек-
ционалния феминизъм и теорията за привилегиите, излагайки 
аргументите си с езика на социалната и икономическа спра-
ведливост. Но дори през тази последна година от феминизма,  
идеите на водещи гласове като Мелиса Гира Грант остават 
извън мейнстрийма. По същия начин, дори когато хората про-
веждат кампании срещу остеритета, проблемът за правата на 
секс работниците остава почти незасегнат.

Свирепата, анархична благословия на нашето време е 
интернетът и чрез него секс работниците имат възможност 

да се свържат с широката публика без посредничеството на 
активисти, учени или политически партии. Нюйоркският про-
ект Red Umbrella наскоро се появи по първите страници на 
вестниците, след като проведе изследване върху програмата 
на съдилищата в Бруклин за отклоняване при арести в случаи 
на проституция – вместо затвор, те предлагат задължителни 
занятия, от умения за живот до йога. Активисти от RedUP, 
присъствали на съдебните производства, след наблюдение и ана-
лиз са установили, че делата са често расистки и упорито мар-
гинализират подсъдимите. С тези си резултати активистите се 
намесиха директно в политиката, възприемайки отдавна приви-
легированата роля на изследователи.

Във Великобритания секс работниците буреносно навля-
зоха в политиката, разгромявайки напълно опита на аболицио-
нистите от ноември [2014 г. – бел .прев.] да прокарат кри-
минализирането на клиентите в законопроекта за Съвременно 
робство. Английският колектив на проституиращите (АКП), 
който оглави движението, печели влияние с простото обеща-
ние за подкрепа на пълната декриминализация на сексуалната 
работа. Отдавна фокусът им е върху връзката между бедност 
и сексуална работа, особено за самотни майки. От колектива 
се надяват, че кампанията им, насочена към профсъюзите, ще 
направи видима широката подкрепа за декриминализацията и 
ще предизвика труден, но нужен дебат. Вече се виждат някои  
резултати. Като частно лице, Остин Харни, представител на 
Профсъюза на публичните и комерсиални услуги (ППК) пред 
Министерството на правосъдието, казва за АКП:

Не може да бъде в интереса на който и да е профсъюз да 
позволи застрашаването на живота на секс работниците, 
особено при положение че те имат право на същото запла-
щане, правила и условия, както следва от човешките права 
на всички останали служители. Криминализирането на 
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клиентите само ще намали безопасността на секс работ-
ниците, които биха се изправили срещу животозастраша-
ващи нападения в криминалния подземен свят и биха били 
подложени на неправомерни арести от полицията, която 
би трябвало да защитава невинните. Секс работниците не 
представляват заплаха за обществото и трябва да бъдат 
приветствани да застанат в солидарност с всички групи, 
изправени пред разорение в ерата на остеритета!

Същевременно голяма част от левицата изостава. Докато 
Зелената партия, Либералните демократи и дори някои еле-
менти от Лейбъристката партия се придвижват напред към 
въпроса за правата на секс работниците, алианси като “Left 
Unity” и отделни революционни групи все още дебатират дали 
секс работата е работа или не. Давайки легитимност на оста-
рели идеи за съвършената чудовищност на секс работата, те 
затвърждават консервативните морални паники и допринасят 
за маргинализацията на секс работници, същевременно игно-
рирайки гласовете на някои от хората, които са били засег-
нати най-силно от остеритета. Левицата се надява да бъде 
вдъхновена от безпрецедентната победа на гръцката СИРИЗА 
и успешната им предизборна кампания, която прокара връзки 
между различни типове маргинализация. Но дори СИРИЗА се 
показа готова да се отметне по въпроси като ЛГБТ правата. 
Макар че обеща да направи достъпни гражданските съюзи, тя 
отстъпи по въпроса за осиновяването от ЛГБТ хора. Остава 
да видим дали по подобен начин ще се отметне и при правата 
на секс работниците.

Това, че британската левица като цяло игнорира или 
отминава правата на секс работниците, е пропусната възмож-
ност. Тази неграмотност обаче няма да ни спре от това сами 
да установяваме връзки. Вярата ми е, че секс работниците 
могат да преправят Въображаемата Курва според истинския 
си облик, без напътствията на експерти или партии.

Никога не съм била въвлечена повече в политиката, откол-
кото откакто напуснах организираната левица. Секс работ- 
ниците, като много други, откриваме, че можем да построим 
общности в реалния свят и ефективни кампании през предва-
рителна работа в социалните мрежи. Хора, подкрепящи чер-
нокожата трансжена Моника Джоунс, арестувана за “проява 
на проституция” през 2013 г., изградиха международна мрежа, 
която остро изложи на показ пресечните точки на раса, 
класа, трансидентичност и секс работа. Когато обвинени-
ята бяха свалени при обжалването, победата на кампанията 
остави след себе си силна и органична мрежа, чиято политика 
е един решителен и радикален феминизъм със силна критика на  
остеритета. Впечатляващото надигане на съпротивата на 
секс работниците срещу законите и идеята за морал, които ни  
криминализират, е част от по-широката съпротива срещу осте-
ритета. Остава да се види дали глобалното движение срещу 
остеритета ще разпознае секс работниците като пълноправни 
другари в тази борба. Аз съм част и от двата свята, от двете 
движения, но съм марксистка в надеждата си, че феминизмът 
и организираната левица ще изоставят Въображаемата Курва 
и ще приемат борбата за права на секс работниците.

---
Преводът на есето е изготвен с любезното разрешение на 

авторката и редакторите на вдъхновяващото ново британ-
ско сп. Salvage по следния текст: Corvid, M. (2015) Marxism for 
Whores. Salvage. 1, 19-27.
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“Кога яйцеклетките ни са 
най-красиви?”*

Маргарита Габровска
от четвърти брой на dВЕРСИЯ, 27 февруари 2016 г.

*Tова е действителен израз-въпрос, използван на сайта на Фондация 
“Майка навреме”.

Медицинските практики, даващи възможност на младите 
жени да замразят яйцеклетките си като един вид „застра-
ховка живот“, добиват все повече популярност през послед-
ните години, включително и у нас. Малко известно е обаче, че, 
докато първоначално процедурата е измислена и се е прилагала 
изключително по медицински причини, то към днешна дата 
говорим и за т.нар. “социално замразяване“ [social freezing]. 
Понятието, макар да няма строга дефиниция, идва да каже, 
че процедурата се извършва не по медицински, а по социални 
причини, сред които могат да бъдат липса на подходящ парт-
ньор, висока работна ангажираност, приоритизиране на кари-
ерното израстване пред майчинството и др.

Един актуален български “социален проект” може добре да 
илюстрира както разгръщането на тази тенденция у нас, така 
и нейните основания и евентуални последици. Става дума за 
стартиралата през юни 2015 г. кампания “Майка  навреме“ (и 
съответната є едноименна фондация, вероятно създадена по 
необходимост). Кампанията е продукт на съвместните усилия 
на МБАЛ “Надежда” и Тъканна банка “Биорегенерация”.

Тук няма да обсъждам в детайли строго научните и 
медицински аспекти около безопасността и надеждността на 
самата манипулация. Ще се фокусирам  върху етическите изме-
рения на практикита на “социалното замразяване” и това как 
те изваждат една специфична научно-медицинска възможност 
от изначалния є контекст на прилагане, нормализират я, и в 
крайна сметка преднамерено я комерсиализират.

На въпроса “Кой замразява?“ в сайта на “Майка навреме” 
отговарят без много уговорки: “Често жените погрешно (!) 
смятат, че замразяването на яйцеклетки се прави само преди 
лечение по повод онкологично заболяване, или като част от ин 
витро процедура.“ Какво налага добавянето на други основания 
за прилагането на процедурата, освен медицинските, при какви 
условия се случва това и чрез какви дискурси се обосновава?
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С радост оставям списъка с критически бележки към  
проблема отворен за допълване, а пораждането на дискусия по 
темата би означавало, че текстът е постигнал целта си.

Комер… социалният проект
“Социален проект” е понятието, което партньорите в 

кампанията избират, за да определят и представят съвмест-
ния си продукт “Майка навреме“. От една страна, така се зая-
вяват добродетелните им намерения, поне на ниво публично 
представяне. От друга страна обаче, обемът на понятието е 
достатъчно голям, за да даде широко поле за разгръщане както 
на визуалните и “криейтив”, така и на вербалните компоненти 
на PR-а на кампанията.

И действително, от гледна точка на визуалната є иден-
тичност, кампанията се ползва от стилистиката на най- 
съвременния корпоративен дизайн. В това можем да се убедим 
и при посещение на сайта, и чрез всички картички, плакати и 
билбордове, които откриваме във всякакви публични простран-
ства. И визията, и посланията на кампанията се маркетират 
в стил “Cosmo”, директно адресирайки “забързаните, успяващи,  
мечтаещи, търсещи“ жени, на възраст между 20 и 30+  като 
еталон за идеалната жена днес.

Маркетинговото “изработване” и позициониране на кам-
панията обаче е част от по-сложния процес на репрезентация 
на “социалното замразяване” като не просто социално необхо-
дим, а като “в реда на нещата”, “естествен” избор на съвре-
менната жена. Този “социален проект”, манифестиран като 
мащабна и многокомпонентна информационна кампания, ефек-
тивно превежда една строго медицинска практика в израз на 
очакваното от една млада, амбициозна, образована европейка 
отговорно отношение (или поне това е имплицираният про-
фил на жената, която кампанията търси, в редица текстове 
от сайта). През пазарни подходи медицинската процедура се 
въвежда като нормална част от ежедневния живот.

Тази нормализация чрез пазарни подходи - адресирането на 
потребителя с определени послания, “създаването на нужда” - е 
видима в логическата подредба на секциите в сайта на “Майка 
навреме” и в тяхното съдържание.

“Часът на моето тяло” (от секция “Мисия майка”) се 
стреми да убеди аудиторията в това колко е важно да бъдат 
избегнати рисковете от късното майчинство. В текста не 
липсват внушителни епитети като “биологичният часов-
ник отмерва безпощадно времето, до което може да родиш“. 
Ако такива изразни средства не са достатъчни да убедят 
четящите, следва изброяване на евентуалните последствия 
за майката и детето от една късна бременност с остарели 
яйцеклетки, често с подсилващи ефекта изрази като “факт е”, 
за сметка на научно аргументираните изказвания.

“ЗА майчинството” (с подзаглавие “Майка=Любов”, в 
същата секция). Тази секция е част от социологическо проуч-
ване на репродуктивните нагласи на жените в България, което 
осъществява фондацията и за което ще стане дума и в след-
ващия параграф. “ЗА майчинството” идва от запитването, 
отправено от “Майка навреме” към младите жени: “Как би се 
отразило родителството върху живота ви?”, на което малко 
над 96% от запитаните отговорили “Ще получавам и ще давам 
повече любов.” Оттук от “Майка навреме” правят логическия 
извод, че “категорично сме ЗА майчинството” - “сме” като 
“ние и вие”. И довършват: “ЛЮБОВ е думата, която за много 
от нас описва това да имаш дете. С нея изчерпваме целия 
смисъл на съществуването си и като че ли не ни е нужно нищо 
друго, за да сме истински щастливи.” 

“Социологическо проучване на репродуктивните нагласи 
на младите български жени” (част от същата секция). Проучва-
нето е възложено от “Майкa навреме“ на Exacta Research Group 
(бившият НЦИОМ). То е осъществено в рамките на единайсет 
дни сред 703 жени на възраст 18-43 г., живеещи в столицата и 
големите градове в страната. Съмнения за предназначението 
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на изследването и на кампанията изобщо събужда завършека 
на тази страница от сайта: “Високият дял на интервюира-
ните, които не се чувстват достатъчно добре осведомени по 
основни въпроси, свързани със замразяването на яйцеклетки, 
показва, че доверието към тази технология зависи от инфор-
мираността за българските практики в тази сфера. Нужна е 
кампания, съпътствана от сериозно и отговорно медийно вни-
мание по темата.”

Секция “(НЕ)сбъднатите майки“. “Това не се отнася за 
мен“ , ще си кажат някои, които отварят от любопитство 
тази страница. Същото си повтарят всеки ден хиляди моми-
чета, доверявайки се безрезервно на мантрата “Имам много 
време.” Но огледаме ли се около себе си, със сигурност ще разпоз-
наем лицата на несбъднатите майки – сред наши приятелки, 
сестри, познати, роднини, колеги.“ Така започва секцията. С 
други думи, става ясно, че несбъднатото майчинство е най-го-
лямата драма на женското битие, тъй като така жената не 
може да изпълни предназначението си. Нещо повече - несбъдна-
тата майка е непълноценнна жена. Силно впечатление прави 
маркетинговият подход на сплашване - “лицата на”, “те са сред 
нас”, “не се отнася до мен” и пр. познати от ранните години 
на публично-здравните кампании послания.

С особена ловкост е откроен един момент от същата 
секция, в който се казва, че всъщност ин витро процедурите 
също не вещаят сигурен успех на закъснелите майки, а освен 
това отнемат немалко време и са предхождани от множе-
ство изследвания. В този момент читателката остава доста 
объркана, тъй като току-що са є казали, че може би е изпус-
нала (или е на път да изпусне) последния влак - яйцеклетките 
є са толкова стари, че дори ин витро не може да є помогне. 
Поглеждаме следващата секция от сайта обаче и там виждаме 
решението - да замразим яйцеклетките си. Сега вече послед-
ният влак не ни интересува, защото ние имаме възможност да 
веем коси на наш собствен влак.

Нарекох този ход “ловък”, тъй като чрез “закачането” 
на една строго медицинска процедура (замразяването на 
яйцеклетки) към друга (ин витро, която е вече социално при-
ета), на “потребителката” се казва, че, за да е сигурен успехът 
на втората, всъщност трябва да се закупи “пакет” от двете. 
Истината е, че “социалното замразяване” на яйцеклетки е 
несамостойната практика, чийто единствен завършек са ин 
витро процедурите, а не обратното.

Следващите секции също в детайли разясняват как може 
да бъде взето решението една жена да замрази яйцеклетките 
си и каква е процедурата за това.

Впрочем, силно впечатление прави рубриката “Споде-
лено…”, представена със следните думи, които окончателно 
затвърждават паралелите с Cosmopolitan:  “Тук споделяме. Спо-
деляме истории на някой като теб – забързан, мечтаещ, успя-
ващ, търсещ. Говорим открито – как и кога да бъдеш себе си 
- навреме!“ – след този вдъхновяващ и емпатичен фрагмент, 
пред нас се разкрива крио-Граалът, осмислящ женското начало. 
Само сега на цена от 5000 лв. за срок от пет години!

Ако кампанията е успешна в усилията си да нормализира 
замразяването на яйцеклетки - в това да превърне практиката 
в дължимо поведение на всяка жена - то остава недокрай изя-
снено защо са всички тези усилия? Критическият поглед, както 
обясних, само се раздразва от понятие като “социален проект”, 
но то съвсем не е достатъчно, за да легитимира целите на 
кампанията като информационни или социални, особено когато 
не е ясно кому и защо са нужни тези информации.

Преди всичко, щом като усилията опират до промяна в 
индивидуалното поведение, процесът на информиране би след-
вало да включва запознаване освен с ползите, така и с евен-
туалните вреди и недостатъци от даден избор - в случая, от 
избора една жена да замрази яйцеклетките си. Това е нещо, 
което на нито едно място в страницата не се случва ясно.
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Този пропуск щеше да е по-малко осъдителен, ако именно в 
информационната основа на кампанията не стояха медицински 
лица. Но също толкова виден е възможният паралел с реклам-
ната практика - ако искаме продуктът ни да бъде купуван, не 
искаме да признаваме недостатъците му.

Има още едно основание да се смята, че глобалните цели 
на кампанията са користни и че нормализацията на медицин-
ската практика на замразяването на яйцеклетки е просто 
необходимо условие за нейната комерсиализация. А именно, че 
никъде в сайта на кампанията не става ясно за една вече убе-
дена потребителка при какви условия и срещу каква сума може 
да се възползва тя от медицинската услуга. Ясно е само при 
кого и къде може да стане това, и само ако тази потреби-
телка се свърже по някакъв начин със съответените партньор-
ски организации по проекта. Действително, странно би било 
информация за цени и други условия да фигурира на страницата 
на един “социален проект”.

Друг важен въпрос често остава встрани в полемиката 
около замразяването на яйцеклетки, а именно - какво се случва 
със замразените, но неизползвани яйцеклетки? В редица страни 
съществува законовата възможност репродуктивните клетки 
да бъдат продавани от собствениците им на свободния пазар. 
Към момента в България обаче единственият законен начин 
репродуктивни клетки да се озоват от донор при реципиент 
е чрез доброволно дарение (до кога - това е отделен въпрос, 
касаещ проблема за комерсиализацията на донорството). Други 
възможности, стоящи пред неизползваните яйцеклетки, е те 
да бъдат дарени за научни цели или да бъдат унищожени. И 
козметичната индустрия дава заявка - законна или не - за въз-
ползване от подобни “остатъци”. Известна е вече употребата 
на стволови клетки, на абортирани в първите месеци бебета 
или от неупотребени след ин витро оплождания ембриони като 
ценни суровини в някои козметични фирми.

Изложеното дотук имаше за цел да докаже твърдението, 
че “Майка навреме” е по-скоро бизнес проект, отколкото ори-
ентирано към женското благополучие начинание. Всъщност, 
проектът (в лицето на партньорските страни по него) се въз-
ползва от социалната ситуация на жените, за да се облагоде-
телства, без с това да дава реална алтернатива за преодоля-
ване на съществуващи социални несправедливости в областта 
на трудовата заетост. Но още за това малко по-надолу. 

Користните намерения на “Майка навреме” прозират и зад 
целенасоченото насърчаване на замразяването на яйцеклетки 
без наличие на медицински индикации и дори чрез класифицира-
нето на подобни схващания (за необходимост от медицинска 
причина) като “погрешни”. Подобна пропаганда, особено идваща 
от медицински лица, би трябвало да се счита за престъпна. 
Към момента, обаче, единственото осъждане, на което може 
да бъде подложена, е моралното.

“Жената е по-сложен механизъм от мъжа“
Това послание може би е попадало в полезрението на 

по-голямата част от читателите през последните месеци – 
на билборд, картичка в заведение, реклама в метрото, реклама 
в интернет или другаде.

От философска гледна точка механицизмът* изключва 
телеологията, т.е. невъзможно е говоренето за индивидуален 
дълг или за висша цел в подобен контекст. Механизмът изпъл-
нява чужда воля за чужди цели**. В същото време обаче от 
“Майка навреме“ категорично застават зад идеята за май-
чинството като висша мисия на жената. В едноименното си 
училище, което провеждат през есента на 2015 г. под мотото 

*Учение, според което естествените процеси се мислят на механическо 
равнище и се обясняват посредством законите на физиката и химията.
**Освен ако не се има предвид, че телосът (целта) на жената е именно  
на механизъм, изпълняващ чужда воля.
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“Жената е по-сложен механизъм от мъжа“, се достига до 
заключението (благодарение на чисто биологически аргументи), 
че “жената живее по-дълго, за да може да бъде майка, а май-
чинството є се отплаща с по-добро здраве и по-дълги дни.“ В 
края на новината, отразяваща училището, по сестрински ни 
насърчават, “Дерзайте, момичета!“.

Всъщност, съвсем не на шега идва заиграването на фонда-
цията с механизмите. Четейки текстовете им, човек трудно 
би могъл да извика в съзнанието си образ на бебе например. 
На негово място идват тези на множащи и делящи се клетки, 
яйцеклетки, хормони, съревноваващи се сперматозоиди и крио 
технологии. В центъра на темата за майчинството е поста-
вена “Спящата красавица“ (?!), която можем “да приспим, за 
да бъде тя в цялата си прелест, когато открие своя принц.“**. 
Явно от “Майка навреме“ нямат проблем да одушевят един 
сперматозоид и една яйцеклетка, но изпитват трудност в 
това да видят, че отвъд тях стоят съвсем реално одушевени 
същества и техните социални и културни контексти, а не 
банки за генетичен материал.

В този ред на мисли идва и една заслужаваща внимание 
тенденция - тази за медикализацията на бременността и май-
чинството. Те биват изваждани от интимното пространство 
на дома и поставяни в стерилните условия на едно своеобразно 
клинично  запрещение. Нека не забравяме, че замразяването на 
яйцеклетки е част от една по-голяма картина – тази на ин 
витро процедурите за оплождане. Замразените яйцеклетки са 
напълно непотребни без изкуственото осеменяване и в този 
смисъл те не биха могли да бъдат нищо повече от заявка за 
бъдещи ин витро процедури. Така нормализирането и насърча-
ването на замразяването на яйцеклетки не по медицински при-

*От картичка на кампанията.

чини, а заради “житейски ситуации“ би означавало и улесняване 
на тенденцията към използване на ин витро процедури от 
двойки без репродуктивни затруднения.

Един популярен слоган, с който си служат всички, про-
кламиращи замразяването на яйцеклетки организации, е този 
за “спирането на времето“, “забавянето на часовника“ и т.н. 
“Когато замразим яйцеклетката, ние спираме времето за нея, 
и тя остава на толкова години, на колкото сме ние в този 
ден.“ – с малката подробност, че ние не оставаме на толкова 
години; това някак лаконично се подминава в процеса на инфор-
миране. Настъпват ли обаче други промени в резултат на нор-
мализирането на “социалното замразяване“, освен собствено 
биологичните? 

“Социално замразяване“ или социално замръзване?
През последните няколко години, особено сред огромни 

корпорации като Google, Microsoft, Apple, Facebook, Citigroup, 
но не само, беше въведена практика, която срещна колкото 
обществено одобрение, толкова и критика. Компаниите започ-
наха да предлагат на служителките си да замразят яйцеклет-
ките си, отлагайки майчинството за по-спокойните години, 
когато ще са постигнали кариерните си цели и ще могат да 
си позволят да се оттеглят за известно време от работната 
сцена. Разходите по съхраняване на яйцеклетките се поемат 
от компаниите, но разходите по ин витро процедурите са 
изцяло за сметка на самите служителки.

От “Майка навреме“ не пропускат да отбележат в листа 
с целите си точка и по този въпрос: “имаме амбицията да 
помогнем за това работодателите на българските жени да 
разберат дремещата бомба на отложеното майчинство и да 
ги запознаем с добри световни практики за подкрепа.“ И ако 
това не е заявка за съвършената бизнес симбиоза – докато кли-
никите се грижат за яйцеклетки срещу скромна сума, работо-
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дателите изцеждат максималната продуктивност на служи-
телките си. “Печеля-печелиш” ситуация за почти всички - все 
пак, “Какво тук значи някаква си личност?!“, както би въз-
кликнал поетът. Експлоатацията на жената явно не е нещо, с 
което “социалните проекти” се занимават.

Осигуряването на възможност за замразяване на 
яйцеклетки не разширява истински възможността за избор 
пред жените, тъй като не прави нищо, за да облекчи конте-
кста, в който те трябва да взимат решенията си. Това е соци-
алният контекст, който не предполага една жена да може да 
бъде едновременно и майка, и продуктивен служител, и който 
значително ограничава (и не съответства на) възможностите 
за реализиране на удовлетворяващ избор. Въпреки че висша цен-
ност на съвременния ни свят се предполага да е “свободният 
избор”.

С други думи, комерсиализацията на замразяването 
на яйцеклетки дори и по случайност не успява да спомогне 
за еманципацията на жените, каквато задача кампанията 
“Майка навреме” имплицитно настоява, че преследва. Нещо 
повече, подобни инициативи само допълнително дисциплинират 
жената в стари патриархални норми, макар и облечени като 
съвременни капиталистически практики. В крайна сметка, не 
съществува допускане в обществото, че един мъж не може да 
бъде едновременно баща и успешен служител.

*Текстът е публикуван под формата на информационен бюлетин на страни-
цата на Mayo Clinic

Каква информация “Майка навреме” ни спестява? 
• 2-12% от замразените яйцеклетки са жизнеспособни след раз-

мразяване. (29)
• Замразяването на яйцеклетки престава да бъде експеримен-

тално едва през 2012 г., когато започва да се прилага при 
жени с онкологични заболявания. Следователно дългосрочните 
ефекти върху децата, родени чрез тази процедура, са неизслед-
вани и непредсказуеми. (30)

• Ако яйцеклетката бъде размразена и оплодена успешно,  
шансът за износване и раждане на плода е в рамките на 47%. 
(31)

• При жени на възраст 30 г. възможността за неуспешно оплож-
дане чрез замразени яйцеклетки е 77%, а при 40-годишни жени 
- 91%. (32)

• Извличането на яйцеклетки е свързано с предшестващ (м/у 10 
и 25 дни) период на  хормонална стимулация, която дава отра-
жение върху психическото и физическо състояние на жената. 
По време на самата процедура по стимулиране на яйчниците е 
възможно настъпване на хиперстимулационен синдром, който 
в тежките си форми може да доведе до трайни увреждания 
на някои органи и загуба на репродуктивните способности.*

• В САЩ най-малко ⅔ от всички процедури по замразяване 
на яйцеклетки са извършени по “социални причини”, което 
ги поставя в графа “извън предписанията” (поради липса на 
по-добър термин), тъй като прилагането на процедурите би 
следвало да се случва само по медицински препоръки, а не с цел 
отлагане на майчинстото. Със същото становище, базирано 
на изследване върху статута на замразените яйцеклетки в 
САЩ, излиза в доклада си и Комисията за практика на Амери-
канското общество за репродуктивна медицина. (33)

• Нетната печалба на пазара на ин витро фертилизациите към 
2013 г. е 9.3 милиарда долара, към 2020 г., с излизането на зам-
разяването на яйцеклетки от графа “експеримент”, се очаква 
приходите в тази индустрия да достигнат 21.6 милиарда. (34) 
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За достъпа до знание и 
бъдещите неравенства

Валентина Георгиева
от уеб-страница на dВЕРСИЯ, 28 октомври 2015

Четейки мненията на “социолозите“ във в-к “Дневник“ за 
реформите в СУ, първоначално си помислих, че предизбор-
ните страсти взеха да преминават границите на разумното. 
Колкото и да се опитвах да обръщам нещата в комичния им 
аспект, накрая ме преряза подозрението – а какво, ако това е 
едно сбъдващо се пророчество? Какво ще стане, ако наистина 
публичното образование започне да се управлява от мениджъри 
и се превърне изцяло в доходоносен бизнес?

Представих си следната антиутопия. Годината е 2075, 
в България всеки областен град си има университет, а в сто-
лицата са поне сто. Потребителите на образователни услуги 
(студентите) са не повече от сто до хиляда на университет 
(колкото е средният обем на училищата в момента). Предлага-
ните специалности са поразително еднообразни: кино и актьор-
ско майсторство, графичен дизайн, ИТ и софтуер, психология, 
малко право, малко икономика и тук-там някоя оцеляла хума-
нитарна специалност. Няма нито един специалист по геофи-
зика, ботаника, неорганична химия, да не говорим за педагогика. 
Лекари няма, но то и здравеопазване няма още от ерата на 
Москов, така че липса не се усеща. Министри и депутати се 
лекуват в частни немски болници, а за останалите важи прин-
ципа на естествения подбор.

Таксите за обучение са напълно либерализирани още през 
2016 г. благодарение на усърдния лобизъм на групата от протес-
тиращи преподаватели от СУ (вж. точки 10-11 от исканията 
им към кандидат-ректорите). Въведена е ваучерната система 
и разликата в достъпа до държавно и до частно образование е 
напълно заличена. Средният размер на семестриалната такса 
е една брутна годишна заплата на банков служител от средно 
ниво. Чиновниците в държавната администрация изплащат 
кредитите си за обучение до към 50-тата си годишнина.

В градовете отдавна има обособени два паралелни свята: 
на квалифицираните работници с висше образование и на 
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напълно непригодните и гетоизирани непривилегировани класи, 
които нямат достъп до образование. И никога няма да имат. 
Децата, внуците и правнуците им ще мият тоалетни и ще 
работят като склададжии докато свят светува. Освен ако 
не преминат телените мрежи по границите и не попаднат 
в “Джърмани“, където таксата за Хумболтовия университет 
все още е само 200 евро.

Побиха ли ви тръпки? Хайде сега да се върнем през 2015-
та и да видим какво още можем да спасим.

На първо място, квотния принцип на разпределение по 
специалности.

Погледнато през очите на потребителя на образова-
телни услуги (кандидат-студента) това може да изглежда като 
тежка несправедливост – да вярваш, че си бъдещ гениален кино-
режисьор или надарена актриса, пък да те склонят да запишеш 
педагогика за деца със специални нужди или социални дейности 
заради ограничен брой места в желаната специалност. Набляга-
нето, че някои специалности са нужни и дори някак обществено 
отговорни, може да звучи и като тоталитарно социалистиче-
ско потъпкване на индивидуалната воля, желания и инициатива. 
Задача на университетите е да предлагат услугата, а не да 
планират кой какъв ще стане. Регулацията на професиите ще 
дойде от само себе си чрез пазара. И ако всички искат да бъдат 
подобрено копие на Димитър Митовски, то нека им вземем 
таксите за обучение, пък да оставим живота сам да ги сломи. 
Не знаете кой е Димитър Митовски? – Това е един впиянчен 
простак, който цял живот е снимал рекламни клипове за CIA 
advertising до момента, в който не му поръчват сериала “Стък-
лен дом“ (който също адски много прилича на рекламен клип) и 
това го изстрелва на върха на режисьорското му его.

И сега сериозно. Преди три години Нов български уни-
верситет премахна квотното разпределение по специалности 

и позволи на кандидат-студентите да се записват в избра-
ната от тях специалност по първо желание. Напълниха се 
департаментите по компютърна графика и дизайн, по кино и 
театрално майсторство, мениджмънт и т.н. За тази учебна 
година в специалност философия са приети нула (0) студенти 
в първи курс и трима (3) студенти по антропология. Педа-
гогически специалности този частен университет изобщо не 
предлага. Драмата не е в това, че на пазара на труда е пълно с 
безработни философи, с продавачки с диплома за мениджър или 
със сътрудници в кол-център, които са магистри по маркетинг 
или дори доктори по културология (макар за техните сломени 
мечти също да ме боли).

Драмата е, че умират цели специалности,
които са някак много нужни – педагогика и социални дей-

ности, но също физика, биология, екология, химия… Все спе-
циалности, които държавният университет трудно попълва, 
а частният изобщо не предлага, защото няма търсене. Или 
защото му излиза твърде скъпо да ги оборудва с необходимата 
техника (какъвто е случаят с медицината).

На второ място, трябва да запазим публичните политики 
във висшето образование.

Частни или държавни, университетите винаги ще искат 
“либерализиране“ на таксите, за да могат да попълват по-лесно 
дупките в бюджета си. Благодарение на масови студентски 
протести и окупации, както и на стачки на преподаватели, 
Франция, Германия и Квебек успяват да запазят таксите в 
университетите непроменени. Във Франция и Германия това 
важи само за държавните университети, а в Квебек за всички 
(там всички университети са частни, държавата помага чрез 
различни механизми). Испания либерализира таксите в дър-
жавните университети преди три години и към настоящия 
момент семестриалната такса за програми по политология 
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или социални науки е от порядъка на 3 хил. евро. Банките щедро 
предлагат кредити за обучение. Частните университети искат 
държавна субсидия за губещите си специалности под формата 
на ваучери. Звучи ли ви познато?

Ако позволим либерализирането на таксите, ще увеличим 
социалната цена на грешния избор на специалност – към сломе-
ните мечти ще се прибави и един необслужван кредит. Освен 
това ще позволим още повече да се разтвори ножицата на 
неравенствата. Държавата трябва да се намесва в пазара на 
образование, защото достъпът до образование е един от мал-
кото останали лостове за социална мобилност или начин да се 
измъкнеш от гетото.

На трето място, не трябва да позволяваме разделянето 
на преподаване от изследвания.

Това понижава качеството на преподаване, очевидно е. Но 
научните изследвания не се поддават на критерия ефикасност, 
трудно водят до количествено измерими резултати, изискват 
дългогодишен бавен процес на натрупване, който през по-голя-
мата част от времето изглежда напълно безрезултатен. И е 
пазарно нерентабилен. Не стига това, ами поглъща колосални 
суми в оборудване, абонамент за информационни ресурси, кон-
сумативи. Дори и когато изисква оборудване само от един 
личен компютър (при голяма част от хуманитаристиката и 
социалните науки), е нужна автономия, посвещаване и инвес-
тиция във време. Без тази нематериална инвестиция препо-
даването цикли в остарели концепции и материали от преди 
30 години, затъва в неинформираност и пропада до нивото на 
началното обучение.

В заключение, какво могат да ни вземат мениджърите?
Информационни ресурси в СУ отдавна няма или са крайно 

недостатъчни, техническото оборудване в “скъпите“ специ-

алности е майка-плаче, самочувствието ни на “елитен“ уни-
верситет също отдавна е отишло по дяволите. Не говоря за 
преподавателите над 60, който си живеят в някакъв техен си 
самозатворен престижен свят. Могат да ни вземат времето, 
което посвещаваме на изследвания. Могат да ни вземат и соци-
алната отговорност да формираме кадри в непечеливши, но 
нужни специалности. Могат да ни вземат и сградите, секре-
тарките и шефовете, но това ще бъде по-скоро освобождение, 
защото ще можем най-накрая да сложим точка на порочната 
спирала на самоограничения и ще можем да започнем нещо 
ново.

Един бъдещ автономен университет. И безплатно обра-
зование, разбира се. Ето това е утопия, за която ми харесва 
да мечтая. За да няма бедни духом.
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Новият училищен закон:
Разумно е да бъдем българи и 

граждани на ЕС

Станислав Додов
от четвърти брой на dВЕРСИЯ, 27 февруари 2016 г.

“Новият закон трябва да осъществи промяна на мисията 
на училището от “обществена” в “хуманистична” – която 
обслужва човека и неговото развитие и преуспяване и по този 
начин обслужва и общността.”

из Концепция за новия закон на МОН от 2011 г.

Законът за предучилищното и училищното образование 
бе сред най-обсъжданите и полемични инициативи на законо-
дателя през последните години. Докато се стигне до приема-
нето му на 30 септември 2015 и решението да влезе в сила от 
1 август 2016, бяха необходими една година от внасянето му и 
поне три от активното му обсъждане на експертно ниво през 
всевъзможни процеси и групи.

Несъгласие бележи не само появата и обсъжданията на 
закона, но и самото му приемане. Несъгласието продължава 
активно и досега. В пленарна зала от БСП казаха, че за първи 
път се правят толкова основни промени в образованието с 
толкова много разногласия (като се има предвид, че от парти-
ята внесоха свой проектозакон за Народната просвета, който 
беше отхвърлен). Въпроси около държавните образователни 
стандарти, заплащането на учителите, училищната автоно-
мия, запазването на съдържанието, формиращо национална 
идентичност и т.н., продължават бурно да се разискват в соци-
алните мрежи, професионалните среди и неправителствените 
организации. Предизвикващите полемика и недоволство реше-
ния сякаш само се множат, а, от друга страна, законът е вече 
факт.

Как стана така? Нима институциите са били неспособни 
да осигурят един добър демократичен процес и сега управлява-
щите са принудени да влизат постоянно в режим на намаля-
ване на щетите? Или проблемът се намира на още по-дълбоко 
ниво?
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Със сигурност за цялото време на създаване, обсъждане 
и приемане, един основен въпрос сякаш остана неизяснен, а 
именно - защо е необходим такъв нов закон?

Едва наскоро медиите се сетиха да обвинят МОН в неспо-
собност да комуникира предложенията за промени и реформи, 
и това беше само по повод на учебното съдържание, форми-
ращо национална идентичност. Дали обаче става дума просто 
за неспособност на отделна институция? Факт е, че още през 
2011 г. Министерството, тогава с министър Сергей Игнатов и 
ресорен зам. министър Милена Дамянова, предложи “Концепция 
за основните принципи и иновативните моменти в проекта на 
нов Закон за предучилищното и училищното образование”. От 
нея научаваме, че обществото има очаквания към образовател-
ната система (!) и те са:

• “промяна във философията, в организацията и в мето-
диката на образователния процес;

• широко гражданско участие на родители и ученици в 
управлението на училищната общност и в нейното 
укрепване и развитие при безусловна публичност за 
състоянието и промените в нея;

• хармонизирането на образователната ни система с 
европейските измерения.”

Законът на либералния консенсус и консервативните 
напрежения

Колкото и каквито и реформи в образователната сис-
тема да влага новият закон и независимо от разнообразните 
трактовки на отделните му части, неговата, така да се каже, 
историческа роля, е само една – да приведе училищното образо-
вание в България в условията на съвременния неолиберален ред, 
справяйки се по един или друг начин с консервативните тенден-
ции, присъщи на проекта за масово публично училище, откакто 
такова съществува. Горецитираните текстове от Концепци-

ята на МОН от 2011 г. са показателни. И както самият минис-
тър Танев каза преди приемането на новия закон, Законът за 
народната просвета от 1991 г. е морално остарял.

В своята книга “The Demands of Liberal Education” 
(“Изискванията на либералното образование”) Мейра Левинсън 
формулира три съставни елемента на съвременната либерална 
теория:

А) “Приемане – и по-рядко, разбиране – на факта на дъл-
бокия и неизлечим плурализъм в модерното общество.”
Б) “Отчитане на това, че съществува (теоретичен) пуб-
личен легитимационен процес на установяване на държа-
вата и/или на принципите на справедливостта, според 
които държавата оперира.”
В) “Преценка, че проектът за легитимация влече след себе 
си конституционна демокрация, придружена от широк 
спектър от специфицирани индивидуални свободи и съот-
ветстващи им правителствени задължения.” (35)
Законът за предучилищното и училищното образование е 

отличен пример за горното. Най-вече заради това, че на екс-
пертно ниво всевъзможни лобита се състезаваха за внимание и 
за това да въведат своя дневен ред в съдържанието на новия 
закон. Показателно за резултатите от последното е съдържа-
нието на редица текстове в закона, като например чл. 76 (5):

В процеса на училищното образование може да се изуча-
ват и учебни предмети от областта на глобалното, граждан-
ското, здравното и интеркултурното образование, предприема-
чеството, управлението на личните финанси и програмирането, 
защитата на родината, населението и околната среда, учебни 
предмети, които формират национално самочувствие, патри-
отичен дух и родолюбие в децата и учениците, като разширя-
ват и допълват съдържание, което присъства интегрирано в 
други учебни предмети.
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Формулировката “може да се изучават” в нормативен 
акт е впечатляваща. Много неща могат да са ценни за много 
хора, затова училището предоставя поле за всички да преми-
нат през открита и свободна дискусия, доколкото му е по 
силите извън непосредствените задачи на професионалната 
подготовка на бъдещите работници. Така че, според първото 
условие на Левинсън, законът е изряден, утвърждавайки “факта 
на плурализма”.

От съдържанието на първите раздели на новия закон 
можем да видим, че е спазен водещ принцип в легитимацията 
на либералния ред – че всяка норма, върху която се строи обще-
ството, е такава, че срещу нея никой не би могъл да спори 
по разумен начин. (36) Разглеждайки раздел II и III от Глава 
първа (принципите и целите на образованието), човек може 
да остане с впечатлението, че там не фигурират никакви 
морални предписания за това кое е добро и кое – не, а само 
предполагаемо извечни ценности, които няма полза да обсъж-
даме и проблематизираме, защото са очевидно разумни. Може 
за много хора много неща да са ценни, но по някои въпроси все 
пак би трябвало да се разберем, понеже се отнасят до нещо 
различно, отвъд морала... Например, че втори (!, съответно и 
по важност) принцип е “ориентираност към интереса и към 
мотивацията на детето и на ученика”, воден само от “единна 
образователна политика”, или че цели като “компетентности 
за прилагане на принципите за устойчиво развитие” са нещо 
подразбиращо се добро, или че Европейският съюз е нещо, към 
което така или иначе всеки иска да се приобщава и пр., и пр.

Но щом като всички процедури и принципи на либерал-
ната демокрация са спазени, защо все пак изглежда, че има раз-
рив между онова, което вече е взето като решение, и начина, 
по който се прилага на практика – разрив, който, както виж-
даме, едва отскоро се разгръща напълно и може да продължи 
още дълго време?

Сякаш най-голямата битка, която този закон води, е сим-
волна – през програмата по български език и литература и 
по история. Отново се появиха познати спорове за това кое 
учебно съдържание да отпадне или да се остави, по какъв начин 
това ще се отрази на съхраняването на националната иден-
тичност, под каква форма ще се запази или изгражда изучава-
нето на граждански науки и пр. Но всеки нов закон, какъвто 
и да беше той, щеше да заложи промени в това отношение, 
и съпротиви щеше да има във всеки случай. Това е обяснимо, 
доколкото училището в България от възрожденско време насам 
е ключов носител на националния проект. При слабата роля 
на Българската православна църква в обществените отноше-
ния след ‘89-та и след смаляването ролята на армията като 
пазител на националната гордост и памет, училището е в 
момента единствен институционален проводник на национа-
листически ценности за всички граждани.

През последните седмици, за да тушира тези напрежения, 
се появи познатият дискурс за “разумния национализъм”. Нещо 
като обратната страна на “псевдопатриотизма” или “патри-
отарщината“, национализъм в разумни граници – запазване на 
националната идентичност и символния капитал, с която тя 
може да се свърже, но в един съвременен, европейски, просве-
тен дори вариант, противопоставен на набедения за безмозъ-
чен и сляп „радикален национализъм“ на българския white trash.

Разумно е да сме българи, граждани на Европейския съюз
Независимо какви претенции за съвременност предявява 

новият закон и въпреки всички негативни реакции, втората цел 
(от общо 12) на закона гласи “съхраняване и утвърждаване на 
българската национална идентичност”. Нямаме никакви осно-
вания на този етап да смятаме, че съдържанието по история 
или литература, или дори училищната култура, ще се променят 
така, че да премахнат националистическия дискурс от възпи-
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танието. Аргументите, които министерството изтъква за 
преструктиране на учебната програма, са изцяло прагматични 
и се отнасят до “олекотяване” на съдържанието, за да може 
да има повече упражнения и да се даде повече свобода в препо-
даването. А единствените видими дебати в моралното поле са 
свързани с това каква степен на национализъм е разумна, но 
не дали такъв изобщо е необходим или какво е нужно на негово 
място.

Друга група ценности и идентичности, с които институ-
ционалното възпитание и без друго активно се занимаваше и 
досега, е тази на създаването на “европейски граждани”. В това 
отношение не се вижда никаква полемика. Едва ли тази липса 
може да се дължи на повсеместно приемане на европейските 
ценности, съдейки по регулярните изблици на антиевропейски 
настроения, поне в културната сфера. Може би що се касае до 
образование и заетост слоганите на европейското граждан-
ство се приемат като “новата реалност, с която трябва да 
се съобразяваме”. Във всички случаи, докато досега всички необ-
ходими атрибути във възпитанието в европейско гражданство 
се предаваха “периферно”, най-вече през различни инициативи 
и програми на неформалното образование, и оттам да навли-
заха активно в езика и практиката, то вече имаме пълна и 
окончателна официализация на европейската перспектива към 
образованието и възпитанието. Всички “ключове” на европей-
ското учене, професионализация и гражданство са видими в 
закона – парадигмата за Учене през целия живот (в няколко 
текста), насърчаване на “инициативност и предприемчивост” 
(като ключова компетентност в чл. 77 (7)), въвеждане на дуал-
ната система на обучение (чл. 106) и др.

Въпросът за безкритичното приемане на ценностите и 
практиките на Европейския съюз в полето на образованието и 
възпитанието заслужава отделен текст. Но още нещо важно 
за него могат да ни кажат дебатите около философията и 

гражданското образование, които се появиха през ноември и 
декември 2015 г.

Не съществува, изглежда, споделена представа за какво 
ни е гражданското образование, за какво ни е философията и 
какво е отношението помежду им в училище, освен че са нужни 
за създаване на “европейски граждани”. Проектът за “добър 
гражданин“ е изчерпан от неясни функционалистки предпоста-
вяния за това, че той или тя “умее“ (редица имащи смисъл 
само в европейски рамки типологии), “участва”, бива “активен/
на” и пр. Моралното съдържание на този проект обаче само се 
имплицира, сякаш всеки е предварително наясно. В този смисъл 
и повечето аргументи в дебатите около програмите по фило-
софия и гражданско образование бяха в голяма степен лишени 
от същина – за двете групи дисциплини (граждански и фило-
софски науки) се говореше като едва ли не взаимозаменяеми, и 
само философите, ангажирани с проблематиката, опитаха да 
заложат някаква граница докъде и как се допълват те. А впро-
чем и досега общоприетата и разбираема за всички трактовка 
на “гражданско образование” се касае до изключително инсти-
туционалното и правно такова – познаване на институции, 
права и задължения и т.н.

Много неща тепърва ще се изясняват с финализирането 
на държавните образователни стандарти, но те все пак се 
отнасят до конкретика при вече заложена идейна рамка. А тя 
не предлага нищо ново – само стабилизира познатия режим, 
който можем да обобщим с въображаемия лозунг “Разумно е да 
сме българи, граждани на Европейския съюз.”

На въпроса дали един закон само отразява обществените 
настроения и тенденции или ги регулира активно, в случая 
сякаш отговорът клони много повече към първото. “Фактът 
на плурализма” отваря неограничени възможности в кашата от 
сражаващи се по разумност идеи все пак да надделеят онези, 
които утвърждават статуквото. А и, както Левинсън казва, 
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легитимационният процес, в който тези идеи и ценности се 
срещат, в крайна сметка е предназначен да „влече след себе си 
конституционна демокрация, придружена от широк спектър 
от специфицирани индивидуални свободи и съответстващи им 
правителствени задължения.“

Голямата липса
Образователната система е терен, на който редовно раз-

решаваме противоречията в обществото или по-вероятно – ги 
задълбочаваме още повече. Претенцията за прозрачност кой, 
по какъв начин и за какви промени се застъпва, трудно издържа 
на изискванията на бюрократичната система. В същото време 
натискът за реформи и повече лична отговорност е вече част 
от въздуха, който ангажираните в образованието дишат, и е 
единствената причина (освен различни инциденти и скандали, 
разбира се) теми, свързани с образованието, да се появяват в 
обществения дебат. А често обществото е изправяно на прак-
тика пред свършен факт.

Опитът по-горе да се разкрие либералният характер на 
Закона за предучилищното и училищното образование е обре-
чен на неразбиране за много хора, включително (и особено) 
за неговите създатели. Причината не е в нечии когнитивни 
способности (или комуникативни такива, както е обвинявано 
МОН), а в това, че цялостната инициатива по създаване и 
приемане на закона и сегашното му конкретизиране посред-
ством държавните образователни стандарти се мисли като 
аполитична. Следователно, дори законът да е либерален, това 
едва ли извиква заключения у някого. Законът се предполага, че 
“си няма цвят” и ориентация по същия начин, както участва-
лите в неговата направа нямат такива. Той едва ли не можеше 
да бъде внесен и приет от всяка партия и при всякакви ситуа-
ции. Новият нормативен акт не се счита за резултат от про-
тиво- и взаимодействащи си политически субекти, а се вижда 

като сбор от “добри практики” и разумни (т.е. неподлежащи 
на проблематизиране) положения, достигнати след открит и 
свободен дебат, макар и тези положения да са по-скоро очевид-
ности, фигуриращи в общественото въображение вече години 
наред.

Тази реалност е факт не от вчера и този закон е далеч от 
единствената є проява. (37) В него само се втърдяват проце-
сите на постполитическо мислене, които не задават новости 
нито в управлението, нито в някоя обществена сфера, а само 
натурализират крайните форми на противоборство между 
оголени от контекст и посока морални позиции. Така регла-
ментирането на училищното устройство, което този закон 
извършва, не задава нов проект за бъдещето, а стабилизира 
едно нескончаемо настояще. В това вечно настояще, напри-
мер, борбите за разумната степен на национализма никога няма 
да се изчерпят, а само ще се изострят. Той (национализмът) е 
сред очевидностите, които сякаш присъстват извън времето 
и социалните процеси. Не се създава, а само трябва да се под-
държа, сякаш е жизненонеобходима гора край града. По същия 
начин и телеологията на гражданина е да бъде “европейски”.

Потенциалът училището да бъде не лаборатория за 
реформи, стабилизиращи съществуващия ред, а поле за разгръ-
щане на нови позитивни, радикални проекти за обществено 
устройство, в момента изглежда загубен. Първата стъпка към 
използването на този потенциал се намира в (ре)политиза-
цията на подходите към мисленето и практиките в образо-
вателната сфера. Залогът това да не бъде направено е дори 
по-голям, отколкото в други обществени сфери - както Иван 
Илич се изразява с известния цитат от “Deschooling society”, 
“Училището е рекламната агенция, която те убеждава, че се 
нуждаеш от обществото такова, каквото е.” Обратно, либе-
ралните апологети искат да създават критично мислещи граж-
дани, които в същото време да не разполагат с инструменти 
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за критика на самата система, която ги прави предполага-
емо критични. Но тези инструменти не се създават само с 
уроци и упражнения, не са достояние единствено на някакво 
абстрактно преподаване, не могат да се въплътят в мето-
дически или управленски технократични иновации, а са вгра-
дени в ежедневната практика (praxis) и са по необходимост 
политически.

Ако изключим позицията на Солидарна България против 
финансирането на частните училища с публични средства, 
нито един друг прогресивен субект не взе отношение в деба-
тите около новия закон. “Фактът на плурализма” срещна някои 
условности. А имаме огромна нужда от застъпници и прак-
тици на критическата педагогика, от радикални философи на 
образованието, от проникване между образованието и поли-
тическата и активистка сцена, от критично споделяне и 
изпробване на алтернативни образователни модели. В проти-
вен случай най-доброто, което ще можем да правим, е това, 
което направи и тази статия – да проблематизираме стаби-
лизирането на статуквото, без обаче да предложим нищо ново 
и по-добро.

Списание dВЕРСИЯ се ангажира да бъде участник в тези дебати 

в търсене на такива позитивни и радикални проекти. Сигурни сме, че 

не сме и че няма да останем единствени.

Съветският съюз и Източна 
Европа - корените на кризата

Робърт Бренер
Превод - Станислав Додов и Петър Пиперков
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През 1991 г. Робърт Бренер, директор на Центъра за социална 
теория и сравнителна история към Калифорнийския универси-
тет в Лос Анджелис (UCLA) и член на редакторската колегия 
на New Left Review, написва есе в две части, посветено на упа-
дъка и колапса на съветската и източноевропейската икономи-
ческа система. Статията излиза първо през март/април 1991 
г. в Against the Current и за пръв път бива препечатана на сайта 
на Verso Books на 11 февруари 2016 г.

Докато първата част на есето се фокусира върху ико-
номическите фактори, довели до залеза на СССР и Източния 
блок, както и върху аргументиране на това как системата от 
социални взаимоотношения е всъщност определяща за функцио-
нирането на икономиката, втората част разглежда по-широ-
кия план на сложни взаимовръзки между икономика, политика, 
геополитика, и включва забележителни от днешна гледна 
точка предположения какво предстои да се случи.

Радваме се, че имаме възможност да представим този 
текст на българската публика с позволението на професор Бре-
нер, при това не въпреки, а именно поради неговата закъсняла 
с 25 години поява у нас. Есето, по наше скромно мнение, пред-
лага някои ценни “прогнози от миналото”, които днес звучат 
ту страшно, ту обнадеждаващо - заради това, което се е слу-
чило; заради това, което не се е случило; заради това, което 
един западен изследовател вижда и назовава за нашия проме-
нящ се в началото на ‘90-те свят “на изток”, поставяйки пред 
изпитание не едно от класическите у нас клишета на прехода.

I

Днес сме свидетели на два много различни вида кризи, макар и 
тяхното историческо развитие да трябва, в крайна сметка, 
да се разглежда заедно. На Изток възниква революционна криза 
на самата социална система, която е в състояние на разпад 
и на трансформация в нещо друго, най-вероятно капитализъм. 
На Запад кризата на доходността през последните две десе-
тилетия заплаши благоденствието на много от конститу-
тивните за капиталистическите системи фирми, макар и не 
самата система.

Изследвайки първо произхода и развитието на кризите 
на Изтока, можем впоследствие да анализираме по-добре как 
съотвените на двата региона кризи взаимно се проникват и 
по-конкретно, как раздираната от кризи, но все още динамична 
западна капиталистическа система ще засегне възникващия и 
доста немощен капитализъм на Изтока.

Бюрократическата система
Кризата на Изтока произлиза от неспособността на 

бюрократическата социална система или да осигурява свобода 
и демократичност, или, най-вече, да осигурява блага и стоки. 
Повечето наблюдатели на запад и властващите групи на изток 
обвиняват за това зависимостта на системата от планира-
нето - в противовес на пазара - вярвайки, че планирането само 
по себе си не може да работи по друг, освен по най-неефектив-
ния начин.

Но тези наблюдатели не успяват да забележат, че ефек-
тивността и на плановата, и на пазарната икономика може да 
бъде оценена само във връзка със системата от социални отно-
шения, в която функционира. Провалът на планирането при 
бюрократическата система трябва да бъде разбрано спрямо 
нейната система от социални отношения.
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Преди всичко, бюрокрацията се е оформила и се възобно-
вява като властваща класа по силата на нейната способност 
да изземва излишъка [добавената или принадената стойност, 
бел. прев.] директно и със сила от колективите на директните 
производители, т.е. на работническата класа. Бюрокрацията 
взима излишъка като, първо, директно и чрез принуда органи-
зира разделението на труда, разпределяйки производствените 
разходи (особено за работната ръка) към и добив от всеки 
отделен клон и фирма; и второ, като чрез принуда се уверява, 
че работниците колективно произвеждат излишък над тях-
ната собствена стойност на самовъзпроизвеждане - надни-
цата, т.е. почасовата ставка.

Бюрокрацията трябва да зависи директно от принудата, 
тъй като, обратно на капиталистите, не може изцяло да раз-
дели работниците от средствата за производство и препита-
ние. Предназначението на бюрокрацията като цяло, очевидно, 
е да увеличи максимално общия социален излишък. Колкото 
по-голям е социалният излишък, който є е на разположение, 
толкова по-лесно може да изпълни всяка своя цел, която евен-
туално би си поставила. За да увеличи максимално общия социа-
лен излишък, бюрокрацията открива, че е в неин интерес - и 
няма друг избор освен - да наеме всеки работник, който може, 
защото всеки допълнително нает работник увеличава социал-
ния излишък (стига този работник да може индивидуално да 
произвежда излишък над собствената надница).

Като следствие, бюрократическата икономическа система 
се е развила изключително чрез (екстензивно) разрастване: уве-
личавайки излишъка, като включва нови работници и като ги 
снабдява с машини, а не чрез поглъщане (интензивно) - т.е. чрез 
трансформиране на средствата за производство, с които раз-
полага всеки работник. Така работническата класа представлява 
най-големия производствен ресурс на бюрокрацията, докато 
неангажираните работници представляват загуба на ресурс.

Последствията са буквално епохални. Макар и работни-
ците да имат малък контрол върху средствата за производ-
ство и препитание, те са имали сигурна заетост. Бюрокра-
цията по правило не може - заради собствения си интерес -  
да остави хората да бездействат или да ги уволни. Следова-
телно бюрокрацията не може и успешно да използва зависи-
мостта на работниците от заетостта им, както може това 
капиталът, така че да ги направи икономически зависими от 
бюрокрацията.

Тъкмо напротив, бюрокрацията трябва да се стреми към 
стриктен контрол на трудовата мобилност, така че работ-
ниците да не могат да капитализират от неутолимото тър-
сене на бюрокрацията, оставяйки конкурентни фирми да над-
дават за надниците им. И тъй като работниците всъщност 
са сляти с техните средства за производство и препитание,  
бюрокрацията се затруднява да ги подложи на управленски кон-
трол. В крайна сметка, вместо това, бюрокрацията се опитва 
да изстиска излишъка от работниците чрез тоталния є кон-
трол над въоръжените сили и полицията. Неслучайно агенти на 
КГБ населяват всяка съветска фабрика.

И оттук следва, че работната ръка не е предмет на 
потребление в бюрократическата система. Дори и, да речем, в 
периоди на реформа на предприятията да е разрешено да пред-
лагат част от производството си на пазара, те не са съвсем 
зависими от пазара за закупуването на входящи ресурси, нито 
пък възпроизводството им зависи от продажбите на производ-
ството им на пазара. Тъй като те не са обект на изискването 
за увеличаване на печалбата, но в същото време и не им е  
позволено да напуснат бизнеса.

Така, за разлика от положението при капитализма, работ-
ната ръка при бюрократическата система не циркулира между 
конкуриращи се фирми, способни да разполагат с труда според 
относителната им печалба и последваща способност да пред-
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лагат надници (определяни от тяхната способност да миними-
зират разходите си в отношение с цената на производството 
им).

Тъй като бюрократическата управляваща класа трябва да 
извлече излишъка си директно и чрез сила, необходимото усло-
вие за нейната власт е значителното изключване на работ-
ническата класа от гражданството, от място в държавата. 
Бюрократическата парламентарна демокрация по този начин 
е понятие, което противоречи само на себе си.

Ето защо тази специфична форма на антагонизъм между 
работническата класа и бюрокрацията - на работното място 
и vis-a-vis с държавата - представлява основната пречка пред 
това такава система да осигурява ефективно разпределение и 
увеличаваща се производителност. Тъй като те не контроли-
рат нито производството (излишъка) си, нито средствата за 
производство, трудещите се хора нямат никакъв стимул нито 
да усъвършенстват своя труд, нито да предоставят инфор-
мацията за местната си продукция, от която плановиците се 
нуждаят, за да планират и координират.

От друга страна, тъй като работническата класа е в 
някакъв смисъл слята със средствата  за производство, бюро-
кратите и управителите се затрудняват изключително много 
в това да вземат контрола върху трудовите процеси така, 
че по тяхна инициатива да трансофмират производствените 
сили.

Икономическата рационалност на бюрокрацията
Именно във връзка с тази бюрократическата структура 

на социалните взаимоотношения - и с възможностите и огра-
ниченията, които тя полага - индивидите и класите опреде-
лят най-разумния начин да поддържат или подобряват ситуа-
цията си. Имайки предвид своите позиции в рамките на тази 
структура, повечето работници, както и много бюрократи и 

управители считат за разумно да възприемат образци на ико-
номическа активност, които действат противно на усилията 
на системата да координира и развива продуктивните сили. 
Защо това е така?

Преди всичко, за разлика от капиталистите, управите-
лите на предприятията нямат стимул да въвеждат нови тех-
ники в производството или дори да произвеждат в отговор на 
търсенето. Те не могат директно да присвоят печалбите на 
предприятията и да използват тези печалби за инвестиции или 
за потребление; нито пък могат да прекратяват дейността 
си, ако нормата им на печалба, а от там и нивото на инвес-
тициите, са ниски или нулеви. 

За разлика от капиталистите, тези управители не са 
нито под натиск да възприемат намаляващи разходите инова-
ции, нито са задължени да се местят от сектор в сектор така, 
че да произвеждат стоки, чиито цени са се покачили в отговор 
на търсенето. Така бюрократическата система е поставена в 
извънредно неблагоприятно положение спрямо капитализма по 
отношение както на развитието на производствените сили - 
т.е. на подобрението на продуктивността и ефективността -  
така и на ефективното разпределяне на ресурсите.

Вместо да увеличават нормата на печалба, отделните 
управители се стремят да апроприират възможно най-големия 
брой машини, материали и работна сила, така че да увели-
чат максимално своето потенциално производство. В същото 
време управителите имат пълен интерес да крият от апарата 
на централното планиране своите налични производствени раз-
ходи - фактическия производствен капацитет на фирмата им.

Като увеличават наличните си ресурси - производствения 
си капацитет - докато в същото време съобщават на апарата 
възможно най-ниските изчисления за този капацитет, управи-
телите се позиционират така, че най-добре да посрещат кво-
тите, определяни от апарата и неговия “план”. Изпълнението 
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на изискванията на този план е най-добрият начин управите-
лите да получават награди и повишения.

Втората причина, поради която управителите в бюрокра-
тическата система възприемат подобни практики, се отнася 
до самите работници. За разлика от мениджърите при капи-
тализма, управителите в бюрократическата система не разпо-
лагат с най-добрите измислени към даден момент механизми, 
за да дисциплинират труда в работните процеси на класовото 
общество - заплахата от уволнение.

Тъй като целта им е да увеличават потенциалното про-
изводство на предприятията си, управителите в бюрократиче-
ската система имат ясен стимул да задържат всеки работник, 
който произвежда дори и най-малкия възможен излишък над 
разходите за собствената му надница. Допълнително, (както 
ще видим) тъй като централизираната бюрокрация е толкова 
несклонна да се прости дори и с най-неефективното и произ-
веждащо загуби предприятие - чрез осигуряване на допълни-
телни субсидии за “непечелившите”, вместо да ги остави да 
прекратят дейност - често е в интерес на управителите да 
поддържат или наемат допълнително работници, дори и тези 
работници да не успяват да произведат повече от собстве-
ната си стойност (т.е. разходите за труд).

В тази ситуация работниците знаят, че не е необходимо 
да се тревожат, че ще загубят работата си поради недоста-
тъчно положени усилия или поради слабо представяне. Нещо 
повече - често управителите имат интерес да увеличават над-
ниците и да осигуряват други придобивки, така че да предраз-
пологат работниците към сътрудничество и да гарантират 
сигурността си.

В този контекст апаратът няма как да открие фактиче-
ските ресурси, с които разполагат предприятията, тъй като 
е зависим от информацията от управителите и работниците, 
които нямат интерес да я предоставят. Следователно апара-

тът не е в състояние да определи колко ефективни са пред-
приятията в действителност. Да имаш информация за произ-
водството, без обаче да се знаят разходите, очевидно не дава 
информация колко добре се справят въпросните предприятия.

Тъй като, общо погледнато, апаратът няма “обективни” 
критерии, на които да разчита, за да оценява ефективността 
на всяка единица - не може, за разлика от капиталистическите 
собственици, да оценява мениджърите на база на най-ниската 
стойност - той е длъжен да създава директни и персонални 
взаимоотношения, за да подсигурява изпълнението. В резултат 
“корупцията” - при която апаратчиците възнаграждават/пови-
шават своите последователи в държавната администрация и 
в предприятия, така че работата да бъде свършена - се пре-
връща в неизличимата смазка, позволяваща на колелата на сис-
темата да се въртят.

Това не отменя натиска върху управителите и работни-
ците, за да подобряват показателите си; последното става 
възможно чрез система на индустриален шпионаж и наказания 
за неизпълнение. Както феодалите и робовладелците са открили 
навремето, това е в най-добрия случай един сносен начин да се 
извлича абсолютния излишък - т.е. повече производство чрез 
повече разходи. Но това е безнадежден начин да се осигурява 
техническата иновация, необходима за по-висока ефективност -  
т.е. за повече производство със същите разходи.

Крайният резултат е, че бюрократическата “икономи-
ческа” система трябва да действа, на всяко ниво, по един по 
същество “политически” начин. Но въпреки усилието й да упра-
влява модерната индустрия, нейното политическо функциони-
ране изглежда повече като общество oт стария режим - бази-
рано на смесица от принуда и корупция - отколкото като 
напреднал капитализъм.
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Икономическо функциониране на системата
Съвкупните икономически образци на бюрократическата 

система - така да се каже, нейните закони на движението - 
следват от тези образци на поведение, които индивидите и 
класите в нея са задължени да възприемат. Тя е неспособна, 
например, да планира в строгия смисъл на думата - не защото 
планирането е невъзможно само по себе си, а защото апара-
тът не може да спечели нужната кооперацията вътре в еди-
ниците на системата - нейните управители и работници - за 
да осигурява максимална информация и ефективност. 

По конкретно, апаратът няма как да възпира предпри-
ятията от това да натрупват труд, машини и материали, 
така че да увеличават потенциалното си производство, неза-
висимо от търсенето. Така системата залита, произвеждайки 
масивни излишъци и в същото време позволява възникването 
на огромни недостици. От тук насетне, опитите на апарата 
в духа на проба и грешка се ориентират към регулиране чрез 
принудително преразпределяне на нуждите.

Междувременно бюрокрацията се справя изключително 
трудно с това да създава иновации, тъй като предприятията 
не са в конкурентна среда, провокираща намаляване на разхо-
дите. Така производствените сили се трансформират много 
бавно, до степен, всяко предприятие да преживява спад на въз-
връщаемостта. Дългосрочно това се отразява като все по-ба-
вен растеж. Един схематичен очерк на историческото разви-
тие на системата изяснява тази траектория.

Историческа еволюция на системата
В Съветския съюз бюрокрацията консолидира своята 

власт от средата на 1920-те до средата на 1930-те, като 
установява монополен контрол върху държавата и държавен 
монополен контрол върху икономиката. Казано просто, ико-
номиката беше свръхцентрализирана чрез държавата, така 

че социалното производство и излишъка да се приведат под 
директния контрол на бюрокрацията.

Конформност с изискванията на бюрократичния контрол 
е по този начин единственото обяснение, чрез което може 
да се разбере колективизацията на селското стопанство в 
огромни държавни стопанства, която осакати съветското 
земеделие десетилетия наред. По подобен начин, началните 
държавни петилетки включваха в своите цели привеждането на 
работническата класа под една угнетяваща дисциплина, като 
реакция на увеличаващото се отчуждение на работниците 
и последващото занижаване на усилията и загрижеността в 
производството.

По време на началната си фаза на развитие - така наре-
ченото социалистическо първично натрупване - бюрократиче-
ските икономики бяха в състояние да постигнат както подо-
брена продуктивност, така и по-ефективно разпределение. Те 
увеличиха производителността на работниците спрямо раз-
ходите просто като привлякоха сравнително непродуктив-
ните селски работници към градовете, където те бяха снаб-
дени с по-добри машини. Усъвършенстваха разпределението 
като определелиха за своя цел производството на дадени 
количества от определени изключително ограничени на брой 
стоки за потребление - особено въоръжение, основни суровини 
и полуготови стоки като желязо, въглища, стомана и базови 
машини. Колкото по-малко задачи си поставя плановата ико-
номика, толкова по-лесно успява да се справи тя с проблема си 
с планирането.

Но веднъж щом преходът на трудовите ресурси от сел-
ското стопанство в индустрията беше на практика приклю-
чен, ползите, които можеха да бъдат извлечени от увеличава-
нето на оборудването, с което разполагаха работниците, бяха 
изчерпани. От този момент насетне бюрократическите ико-
номики трябваше да разчитат на собствените си съставни 
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единици, за да трансформират наличните техники; поради 
всички изброени по-рано причини, този процес се оказа колеб-
лив в най-добрия случай.

В същото време бюрократическите режими станаха все 
по-задължени да разнообразяват своите икономики в отговор 
на натрупаното сред техните населения търсене за потреби-
телски стоки. Но правейки това, те се изправят срещу огро-
мните препятствия на собствените си икономики във връзка 
с планирането - какво остава за сложното планиране, необхо-
димо, за да се отговори на постоянно изменящото се потре-
бителско търсене.

Бюрократическите икономики бяха по същество затъ-
нали в прехода от разрастващо към поглъщащо натрупване… 
и с единствения изход да се обърнат или към капитализъм, или 
към демократично планиран социализъм.

Бюрократически икономики и световен капитал
Въпреки всичко, западащата продуктивност не може 

сама по себе си да обясни скорошните експлозивни развития на 
Изток. Макар и отправната точка за всеки анализ на бюро-
кратическите системи да трябва да бъдат техните вътрешни 
противоречия, нарастващите кризи през последните две десе-
тилетия трябва да бъдат разбрани в контекста на отношени-
ята им със световната капиталистическа система.

Функционирайки в един свят на държави, в които воен-
ната и политическа конкуренция е в крайна сметка зависима 
от икономическата продуктивност, неспособността на бюро-
кратическите системи да увеличават производителността 
си толкова бързо, колкото капиталистическите страни, ги 
постави в неравностойно положение в продължение на десети-
летия. Отдавайки все по-голяма част от своя БВП на прахос-
нически военни разходи, тези режими само изостриха изначал-
ния си проблем с производителността.

Бидейки под натиска на нарастналата армия на САЩ 
през последното десетилетие, бюрократическите икономики 
трябваше да действат все по-ускорено само и само, за да под-
държат политическите и военните си позиции, макар и произ-
водствено да продължаваха да се свиват. Нещо повече - тъй 
като обществата при тези режими се сдобиваха с все повече 
знание за западния начин на живот и имаха все повече достъп 
до западни стоки - чрез смекчаване на условията както за 
пътуване, така и за пренос на информация - те усетиха това 
неравенство още по-остро и започнаха да изискват промяна 
все по-гласовито.

От криза към пазар към криза
Непосредствените корени на настоящата криза на Изток 

се намират в провала на “пазарните реформи” през 1970-те и 
ранните 1980-те, които бяха предназначени да потушат тези 
искания. Няколко бюрократически страни, най-вече Унгария и 
донякъде Полша, опитаха да изцелят своите икономически про-
блеми, осигурявайки на отделните предприятия по-висока сте-
пен на автономия от централизирания контрол.

По-конкретно, те позволиха на предприятията да правят 
самостоятелно своите инвенстиционни решения, да купуват и 
продават своето производство на пазара и да договарят сво-
бодно заеми. В същото време започнаха да отварят вратата 
за чуждестранна търговия и да договарят огромни заеми със 
западните банки. Но докато се надяваха, че “пазарът” може да 
бъде използван, за да реши проблемите им, резултатът беше 
пълна катастрофа, демонстрирайки невъзможността на един 
пазарен социализъм, който да балансира между капитализъм и 
социализъм.

Бидейки не съвсем склонни да отстъпват директния кон-
трол над икономиките си - върху което почива иначе властта 
им - номенклатурите на Унгария и Полша не въведоха реформи, 
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представляващи преход към капитализъм. Ако тези бюрокра-
ции бяха позволили на фирмите да живеят и умират в конку-
ренцията на пазара - състезавайки се, както капиталистите го 
правят, за работна ръка, средства за производство и финанси -  
те щяха да загубят контрол над икономиките си. Разпределя-
нето на ресурси според доходността, вместо спрямо плана, 
щеше да остави печалбите в ръцете на онези капиталисти, 
направили най-добрите инвестиции. Бюрокрациите на Изток 
щяха да бъдат редуцирани до размера на техните западни про-
тивоположности - способни да се намесват в икономиките си, 
но само дотолкова, доколкото го правят в съгласие с нуждите 
на печалбата. Те щяха, с други думи, да станат заложници на 
капиталистите, на новата властваща класа.

Затова дори и когато прилагаха реформи, бюрокрациите 
на Унгария и Полша задържаха директен контрол върху важни 
индустрии. Продължиха също и да определят цените за опре-
делени стоки, докато изземват данъците и осигуряват опре-
делени субсидии.

Може би най-важното е, че бюрокрациите дадоха да се 
разбере, че са готови да се намесят, ако фирмите са на път 
да прекратят дейността си. Така че, макар и двете да полу-
чиха достъп до нови пазари за кредити и до повече свобода да 
действат според собствените си интереси, фирмите в бюро-
кратическата система не изпитваха никое от затрудненията 
на междуфирмената капиталистическа конкуренция. Така по 
правило реформите едновременно позволиха на всяко предприя-
тие да натрупва - много по-бързо от преди - ресурси в труда, 
суровините и финансите, и да инвестира при по-високи нива от 
преди. И без да е изненадващо, старите форми на кризата се 
появиха отново, но в една много по-ярка форма. Едновремен-
ната поява на извънредни излишъци и недостици заплашиха да 
възпрат икономиката изцяло.

За да влошат нещата още повече, властите комбинираха 

вътрешното си “обръщане към пазара” с радикални увеличения 
на търговията и предпазните кредити от Запад. Но тъй като 
реформите не доведоха до увеличаване на ефективността на 
икономиките им, те не можеха да увеличат износа си доста-
тъчно, така че да плащат за увеличения внос, а какво остава 
да покриват лихвите на заемите. Тежестта на дълга, догово-
рена по време на реформите, остава и днес централна пречка 
пред възможностите за ръст в Полша и Унгария, независимо 
от социалната система, консолидирана у тях.

Революционни процеси в Източна Европа
До края на 80-те икономиките на Полша и Унгария се 

намираха в безпрецедентна криза. Икономическите затрудне-
ния на Полша вече бяха станали изключително силни по вре-
мето на голямото работническо надигане, водено от Соли-
дарност през 1980-1981. Тези трудности бяха изключително 
засилени от последвалата неспособност на правителството, 
въпреки победата над Солидарност при преврата през декем-
ври 1981, да съкруши упоритата съпротива на работническата 
класа.

С напредването на десетилетието определени важни 
елементи сред властващите кръгове и в Полша, и в Унгария 
изглежда бяха взели безпрецедентно решение - изоставяйки 
надеждата, че бюрократическите икономики могат да бъдат 
реформирани, те се отдадоха на опити за истински преход към 
капиталистическа частна собственост. Тяхната цел беше рево-
люция към капитализъм “отгоре”, която те да могат да кон-
тролират и, от която, евентуално, да спечелят.

Но поне в Полша бюрокрацията не успя да извърши 
революция изцяло “отгоре”, тъй като работническата класа 
задържа властта да блокира всяка възможност за трансформа-
ция, водена от старите бюрократически властници в старата 
диктаторска политическа рамка.
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За да прекъсне тази безизходица, полската комунистиче-
ска партия предприе историческата и неочаквана стъпка да се 
откаже от своя монопол във властта. Създавайки коалиционно 
правителство със Солидарност и извършвайки полусвободни 
избори през 1989, тя разработи програма - израз на споделените 
перспективи пред значими части и сред комунистите, и сред 
старите лидери на Солидарност - с цел незабавно установяване 
на капиталистическа собственост.

Оттук и ироничното следствие, че триумфът на Соли-
дарност над бюрокрацията,  възможен поради несъкрушимата 
воля на полската работническа класа, всъщност предста-
влява нова ера в прехода към капитализъм. В рамките само 
на няколко месеца световноисторическият въпрос за края на 
комунистическата власт и за възстановяването на капитали-
зма в една страна от Източния блок беше поставен внезапно 
и недвусмислено за пръв път.

В крайна сметка, обаче, мълчаливото съгласие на Михаил 
Горбачов с тези развития - и особено отказа му да се намеси 
чрез сила - е това, което отвори пътя за титаничните про-
мени в Източна Европа.

II

Надявайки се да капитализира радикалните промени в 
Източна Европа с цел да пресече консервативната опозиция 
срещу програмата си, Михаил Горбачов определено не взе пред-
вид урагана, който отприщи. Позволявайки на полските граж-
дани да поставят под въпрос хегемонията на държаваната 
бюрокрация, той затрудни възпирането на сходни промени в 
други части на Източна Европа, Прибалтика и самия СССР.

Ураганът набра сила през останалата част от 1989 г. 
След поляците и унгарците бързо започнаха да планират собст-
вените си избори. Решителният момент сякаш дойде, когато 
унгарското правителство реши да позволи на гражданите на 
Източна Германия да напускат Източния блок, отваряйки гра-
ницата си с Австрия. Това не би било възможно без изричното 
позволение на Горбачов.

Щом веднъж източногерманците са си осигурили достъп 
до Запада индиректно, как биха могли да бъдат спрени да си го 
осигурят и директно? Скоро стотици хиляди източногерманци 
започнаха да разрушават както Берлинската стена, така и 
собствената си бюрокрация. Ясно е, че старите бюрократи 
от Източна Германия (ГДР) първоначално бяха подложени на 
репресии. Но в един от най-критичните моменти в целия рево-
люционен процес, когато вътрешните сили в ГДР бяха готови 
да разпръснат тълпите в Лайпциг със сила, Горбачов и руските 
военни в ГДР ясно показаха, че няма да подкрепят стария 
режим. В рамките на седмици властта на комунистическата 
партия в ГДР се сгромоляса.

В Чехословакия се наблюдаваше сходен процес, обозначен 
от насочената срещу режима обща стачка на чешката работ-
ническа класа и удобният анонс на правителството на Гор-
бачов, че нахлуването в Чехословакия през 1968 г. по силата 
на Варшавския договор е било грешно. Скоро поетът Вацлав 
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Хавел застна начело на правителството, а Дубчек, герой от 
1968 г. и мъченик на съветската инвазия от същата година, 
бе реабилитиран. Само в Румъния началото на революционния 
процес беше трудно и дълго.

Може би най-поразителният аспект на революциите в 
Източна Европа бе лекотата, с която те свалиха от власт 
старите режими, след като основният стълб на тези режими 
беше елиминиран. Сега вече е видно, че бюрокрациите не са 
успели да посеят корени дълбоко в обществата и са се задър-
жали на позициите си почти изцяло чрез сила, включително и 
чрез периодичните военни интервенции на СССР. Веднъж щом 
външната опора бе премахната, режимите паднаха.

Следователно, с изключение на Румъния, революционерите 
в Източна Европа постигнаха победа със спираща дъха, безпре-
цедентна скорост. Нарастващата, непримирима и войнствена 
съпротива на старата управляваща прослойка - която е честа 
характеристика на почти всички големи революции - напълно 
липсваше. Това е знак не само за минималната политическа 
легитимност на старата управляваща прослойка, но и на край-
ното обезверяване.

Забележителното е, че големи групи сред управляващата 
бюрокрация, особено в Унгария и Полша, но може би и в СССР 
и на други места, не само са загубили вяра в собствената си 
система, но и в действителност са решени да опитат да въз-
становят капитализма. Това е безпрецедентно - революциите 
“от горе надолу” са доста редки; още по-необичайни са управля-
ващите, които се отказват от властта си при такива (срав-
нително) неясни възможности в рамките на новия ред.

Имайки предвид безпорядъка в редиците на стария елит, 
на масите в Източна Европа не им бе дори необходимо да се 
мобилизират, както им се е налагало през миналото по време 
на големите революции. До момента не сме видели класически 
революционен процес, в който радикализацията да се усилва в 

отговор на съпротивата при всеки успешен етап от конфли-
кта - и в който процес при всеки успешен етап силите, които 
са по-умерени политически и по-привилегировани социално, се 
оттеглят/отдръпват/разпадат.

Политически умерените и социално привилегированите 
сили успяха без особени трудности да запазят лидерството 
над масовите движения през първата разрушителна и антибю-
рократическа фаза на революцията. Те почти без съмнение ще 
успеят и в следващата консервативна фаза, въвеждайки поне 
чисто формално социалните и законови рамки за установяване 
на система на частнособственически капитализъм.

Тяхната цел е нов ред, в който приносът им ще е по-ясно 
разпознаваем, следователно те са основните поддръжници на 
капиталистическия пазар. Освободени от зависимостта си 
от стария режим и с възможност да продават човешкия си 
капитал на пазара на онзи, който даде най-висока оферта, те 
се надяват да пожънат ползите, които вярват, че старият 
режим несправедливо им е отказвал. Наивната им надежда е, 
че установяването на капиталистическа частна собственост 
ще наводни Източна Европа със западни капитали.

Възстановяване на капитализма или недоразвитост
Въпреки че новото съотношение на силите на Изток към 

момента фаворизира тази нововъзникваща класа от професио-
нализираната и техническа интелигенция, условията далеч на 
са благоприятни за установяване на капитализъм, който да 
развие производствените сили и да повиши жизнения стандарт, 
с изключение на Германия и евентуално Чехословакия.

Условията са още по-неблагоприятни за съвместното раз-
витие на капитализъм, демокрация и свобода в региона. Въвеж-
дането на капиталистическа частна собственост ще изисква 
елиминирането на голяма част от съществуващата индус-
трия, която не може да се конкурира на пазара. От това 
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ще последва масова безработица, като същевременно колапса 
на производството ще направи невъзможно финансирането на 
мрежата за социална сигурност. Създаването на всяко потен-
циално конкуретно производство ще изисква много евтин труд 
и следователно значително съкращаване на заплатите.

Работническите класи в Източна Европа е малко веро-
ятно да приемат пасивно огромните жертви през несъмнено 
дългия “период на нагаждане”. Новите управляващи клики, от 
друга страна, едва ли ще се поколебаят да използват автори-
тарни политичски реформи, за да наложат “необходимия” осте-
ритет. Валенса вече говори за това в Полша.

Следователно има причини да очакваме, че в дългосрочен 
план наново ще възникнат масови борби на работническата 
класа, които са необходимо условие за новото изграждане на 
лявото и за ново засилване на идеите за социализъм както в 
региона, така и в глобален план.

Ако не се появят масирани въстания на работниче-
ската класа, капиталистическите отношения на собственост 
в Източна Европа могат да бъдат напълно възстановени в 
рамките на следващите няколко години. Това не означава, че 
процесът ще е лесен. В крайна сметка дори и с най-голямата 
целенасоченост и отдаденост на света, Маргарет Тачър успя 
да приватизира може би около 10-15% от британската иконо-
мика за десет години на власт. Източноевропейците се целят 
в около 75%.

В допълнение, в Източна Европа проблемите очевидно са 
много по-големи, именно поради липсата на капиталистическа 
класа и капиталистически пазар, чрез които да се осъществи 
този процес. Предприятията трябва да се разпродават или 
подаряват, но на кого и на каква цена? Как някой може да 
знае цената на дадена фирма, когато няма вече съществу-
ващ пазар за определянето й? И кои в крайна сметка ще са 
капиталистите?

Членовете на старата бюрократическа класа не са били 
предприемачи, следователно те не са готови да контролират и 
дирижират динамичното развитие на производствените сили. 
Дори доскорошните ръководители на фабриките (свикнали да 
работят в система, водена от политиката, а не от конку-
ренцията) не са готови да поемат роли и задачи като пое-
мане на рискове, развитие на капитала, технически иновации. 
Големите разпродажби към чуждестаранни капитали биха били 
политически опасни за всяко правителство, без значение колко 
силно то ги желае. Но ако фирмите просто биват прехвърляни 
на бившите ръководители или дори на работниците, които в 
момента работят в тях (което е твърде малко вероятно), 
как ще бъдат компенсирани останалите хора от тези предпри-
ятия, които не са ръководители или работници?

Приватизацията следователно ще бъде изпълнена с кон-
фликти. Отново - освен ако работническа класа не излезе насила 
на сцената - тези конфликти ще се реализират между множе-
ство от специални интереси, които се борят за парче от тор-
тата, а не срещу самия процес. Въпреки това, за момента (но 
не задължително за дълго) изглежда има сравнително общ кон-
сенсус в обществото, включително и в работническата класа, 
относно премахването на старата система и преминаване към 
пазарна такава.

Приватизацията ще е най-лесна в Източна Германия, 
където западногерманските капитали просто ще придобият 
потенциално конкурентните предприятия, а останалите та- 
кива (които ще са много повече) ще бъдат оставени да умрат 
бързо и мъчително. Югославия напредна доста в тази посока, 
по своя си начин и път. Полша и Унгария също вече са тръг-
нали в тази посока.

Всички тези държави или вече въведоха, или са в процес 
на въвеждане на следните структурни реформи: въвеждане на 
конвертируемост на валутата си, разрешаване на търговията 
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със Запада, създаване на капиталов пазар, премахване админис-
трирането на цените и оставянето им на пазарните сили, ели-
миниране на правителствените субсидии към неефективните 
предприятия и - флагманът на структурните реформи - прива-
тизиране на държавните средства за производство.

Чехословакия все още не е стигнала особено далеч по този 
път. Но по принцип правителството е решено да възстанови 
капитализма. Самият СССР представлява коренно различен 
случай, както ще видим по-долу.

И все пак, едно е да трансформираш бюрократическа сис-
тема от социални отношения в капиталистическа такава. Но 
съвсем друго е да направиш капитализма добре работещ. С 
изключение на Източна Германия, която ще бъде погълната 
от икономиката на ФРГ, и може би Чехословакия, чиято ико-
номическа история е по-близка до тази на Запада, отколкото 
на Изтока, масовата дезорганизация ще доведе малко ценен 
икономически растеж, а какво остава за повишаване на жизне-
ния стандарт.

Икономическото развитие на Източна Европа ще бъде 
възпрепятствано от изключително ниска производителност. 
Дори и най-производителните източноевропейски предприятия, 
които могат да се намерят в ГДР, оперират на под полови-
ната от производствените нива на развития Запад. По-слабо 
производителните източноевропейски производства в Полша, 
Унгария и СССР рядко функционират на над една трета от 
западните нива.

Ситуацията е най-лоша в най-модерните производства. 
През миналата пролет например, Роботрон, най-голямата 
източногерманска производствена група, представи нов персо-
нален компютър на панаира в Лайпциг на цена 37 000 източно-
германски марки. Сходен компютър във ФРГ струва едва 2 000 
западногермански марки.

Именно поради такива диспропорции и това, което те 
причиняват, дори и най-проспериращите региони в Източна 
Европа имат жизнен стандарт, който в най-добрия случай е 
около половината на този в развития Запад. За останалата 
част от региона тези съотношения са от порядъка на 1 към 3 
или дори по-малко.

Разрешаването на тези проблеми с производителността 
поставя Източна Европа в безизходица. Тя трябва да използва 
световното разделение на труда, за да си набави западни про-
изводствени машини и западни техники и да повиши произво-
дителността си. Но ниската производителност прави износа 
труден, което затруднява от своя страна и вноса. Общият 
експорт на целия този регион, населяван от 136 милиона души 
(без да включваме СССР) е около 1/3 от този на Хонг Конг, 4/5 
от този на Южна Корея и същия като този на Тайван.

Огромните дългове на Източна Европа, които карат 
Запада да е предпазлив при заемането на капитали за покупка 
на западни стоки от страна на Изтока, още повече изострят 
проблема.

Голяма част от приходите от износ на тези държави 
се насочват и изяждат от изплащания на дългове, оставяйки 
малко капитал за внос на машини и производствено оборудване. 
Дългът на Полша например е 470% от годишния й износ. Такива 
държави трудно ще убедят западните банки за още помощ, 
особено с оглед скорошния опит с мораториумите по изплаща-
нето на външни дългове в Латинска Америка.

А преките чуждестранни инвестиции? Тук отново се връ-
щаме на фундаменталната безизходица - тъй като този регион 
силно изостава по отношение конкурентни предимства, на 
каква база някой би очаквал инвестиции тук и продажба на 
произведеното на световните пазари?
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Производствените мощности и оборудване са в основата 
си безполезни за намеренията на един западен производител 
да изнася продукция и на световните пазари. Транспортът е 
недоразвит, комуникациите са силно изостанали, инфраструк-
турата е занемарена. Трудовите ресурси изглеждат квалифи-
цирани, но това в голяма степен е илюзия. Работниците са 
обучени да работят в производства и с машини, които са 
изостанали с десетилетия и следователно притежават оста-
рели умения. Необходими ще са масови преквалификации.

Имайки предвид това, възможностите за развитие на 
Източна Европа в условията на пазарна икономика трябва да 
бъдат посрещнати със скептицизъм. Вярно е, че поставянето 
на всички предприятия в национален мащаб в конкурентни 
условия - както се случва днес в Полша, а скоро и в Унга-
рия - ще утаи известна радикална промяна, благоприятна за 
по-ефективно разпределение. Предприятията, които не могат 
да предложат стоки, търсени на пазара, ще фалират или ще 
се насочат към други сектори. Пазарната дисциплина следова-
телно би могла да обуздае масовата стара тенденция на изли-
шъци и недостици. Но основният проблем - този за генерира-
нето на инвестиции - ще остане. Печелившото производство, 
насочено към износ, не се вижда на хоризонта.

Следователно най-трезвомислещите и крайни привържнии 
на свободния пазар залагат всичко на радикално намаляване на 
разходите за труд в Източна Европа. Това е истинското значе-
ние на дерегулацията, приватизацията и въвеждането на пазар-
ния механизъм. По съвет на харвардския икономист Джефри 
Сакс, вече известен в Латинска Америка заради участието му 
в разрушаването на и без това изключително ниския стандарт 
на живот в Боливия, полското правителство прие план за пре-
ход към капитализма за една нощ. Този план предвижда прекра-
тяване на субсидиите за държавните предприятия, елимини-
ране на мрежата за социална сигурност, което драматично ще 

увеличи безработицата и, като следствие, умишлено ще намали 
заплатите с 20%.

И все пак е трудно да си представим как тази брутална 
неолиберална програма ще успее да създаде нещо различно от 
икономическа депресия. Несъмнено тази депресия ще овладее 
инфлацията и ще намали заплатите. Хърбърт Хувър доказа, 
че депресията наистина може да постигне тези цели. Но защо 
депресията да води до развитие?

Поддръжниците на свободния пазар с догматичната си 
отдаденост на “автоматичните стабилизатори” на пазара 
изглежда не виждат два аспекта:

1. Намаляващото търсене / засилващата се конкуренция. 
Противоположната страна на радикалното намаляване на зае-
тостта и жизнения стандарт води до рязък спад на търсе-
нето. Как бъдещите капиталисти ще бъдат накарани да инвес-
тират когато вътрешният пазар е в колапс? За да влоши още 
повече ситуацията, приетата от Полша политика на свободна 
търгодия ще наводни пазара с вносни стоки. Защо западните 
производители, за разлика от западните вносители, да окачес-
твят нарастващата конкуренция на рецесионни пазари като 
атрактивна за инвестициите им, остава пълна мистерия.

2. Конкурентните предимства не произтичат от евтини 
производствени фактори. Те трябва да бъдат създадени. Дори 
ако Полша и другите държави от Източна Европа, които в 
момента планират “стабилизационни” програми от типа на 
предложените от МВФ, постигнат много по-ниски заплати, 
което е едно голямо “ако”, ниските заплати сами по себе си не 
водят до развитие.

Вярно е, че при всички случаи на успешно развитие в Тре-
тия свят, заплатите са били ниски. Но ако всичко, което се 
изискваше за развитие, беше евтин труд и свобода от дър-
жавна намеса, Третият свят днес щеше да е пълен с развити 
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капиталистически утопии, а не с капиталистически кошмари. 
Много малко държави от Третия свят са успели чрез капита-
листическия път на развитие, а онези, които са успели, са го 
направили по начини, които са анатема за МВФ.

По-конкретно, развитието на Южна Корея и Тайван се 
случи чрез масивна политико-икономическа координация, а не 
чрез конкуренция. Държавата насърчаваше огромни конгло-
мерати, които контролираха голяма част от индустриалния 
потенциал и включваха сливане на финанси и производство. 
Държавата първоначално директно се намесваше, за да защити 
тези индустрии от чуждата конкуренция, и ги субсидираше. 
Още повече, държавата репресираше и контролираше работ-
ническата класа в тези фабрики, на трудовия пазар и с оглед 
на ролята є във властта.

Промити с революционни настроения и като цяло враж-
дебни към държавата, народите в преобразената Източна 
Европа следователно са по-слабо атрактивни кандидати за 
капиталистическа експлоатация, отколкото си мислим. Анти-
държавността на новите режими ще им попречи да създадат 
комплексни набори от правителствено повлияни институции, 
каквито са необходими днес за развитие. И поне първоначално, 
на тях ще им липсва репресивния авторитарен апарат, който е 
бил необходим за осигуряване на стабилност и печалби в по-го-
лямата част от развиващия се свят.

В резултат на това Източна Европа е доста по-веро-
ятно да претърпи съдбата на “посетения” от капитализма 
Трети свят, отколкото да се наслади на привилегированите 
капиталистически условия на десетките милиони жители на 
Скандинавия и Северна Европа.

Следователно политическите перспективи пред региона 
могат ясно да бъдат назовани. Новите управляващи кръгове 
имат малък избор, освен да наложат суров остеритет като 
единствения път към така или иначе съмнителното разитие. 
Всичко ще зависи от възникващия баланс на силите между кла-

сите и най-вече от боеспособността на работническата класа.
Тъй като не се виждат колективни решения, организирани 

на класова база, не бива да сме изненадани ако видим фоку-
сиране върху решения, основани на съвсем друга база - “пър-
вични връзки” с националността, етническата принадлежност, 
религията, които са насочени не толкова към твърде овлас-
тените местни класови опоненти, а към “външните врагове” 
като евреите. Това е почвата, върху която авторитарните 
политики процъфтяват, както Лех Валенса показа много добре.

Следователно фундаменталният въпрос е: “Накъде?” за 
работническата класа? Полските работници вече започнаха 
серия от все по-сериозни стачки срещу програмата на осте-
ритет на правителството, която програма доведе до нама-
ляване на заплатите с 20-25% и нива на безработица от 52%.

Най-значимата стачка досега бе на работниците в желез-
ниците, които заплашваха да парализират страната миналия 
май. От тогава насам имаше големи протести на фермери, 
миньорски стачки и наскоро стачка на работниците във вар-
шавския градски транспорт. Но проблемът, който вече е много 
силен - дори и засега само имплицитно - е, че за да застанеш 
лице в лице с тези работници, трябва да формулираш правдо-
подобна алтернатива на капитализма.

“Социализмът”, който те познават, е силно и масово дис-
кредитиран. Въпреки че голяма част от ръководството на 
“Солидарност” преди е считало себе си за революционни демо-
крати-социалисти, те отдавна изоставиха тази перспектива в 
полза на социална демокрация от скандинавски тип. Докато се 
успокояват с тази нелепа утопична цел, те са заети да ръково-
дят “стабилизационни” програми в стила на Милтън Фридман, 
които повече навяват асоциации с Чили на Пиночет, откол-
кото с Швеция на Палме.

Източноевропейските работници може доста скоро да 
се изправят пред перспективата или да преоткрият социалис-
тически идеал, който поради практически причини е бил ели-
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миниран като възможност в региона, или да живеят в поли-
тико-икономически режим като онзи, който работниците от 
Третия свят отдавна търпят.

Характерната траектория на СССР
Иронично, революционният процес в Източна Европа днес 

вече е на път да определи развоя на събитията в самия СССР. 
Горбачов позволи правото на самоопределянето на народите 
и края на еднопартийната бюрократична власт в Източна 
Европа. Изненадващо ли е, че възникването на подобни искания 
в Съветския съюз поставя под въпрос властта на Горбачов?

Ако погледнем назад, ясно е, че радикалнитете процеси 
на реформа в СССР от страна на Горбачов започнаха твъде 
“късно”. Вътрешната криза - идентифицирана от реформато-
рите като “стагнация” - порастна почти толкова рано и стана 
почти толкова остра в СССР, колкото и в Източна Европа.

Но на съветския елит му отне поне едно десетиле-
тие повече, за да се съгласи с предприемането на радикални 
реформи. Това отразява големите различия в социалната струк-
тура и историческата еволюция между съветското общество 
и Източния блок - различия, което имат своята роля и днес.

Най-очевидното е, че съветската бюрокрация - резултат 
от революции и контрареволюции на местните хора, а не от 
намеса отгоре - е много по-вкоренена в обществото, откол-
кото тази в Източна Европа. По-малко очевидно, но може би 
също толкова важно е, че  за разлика от другите страни от 
Източния блок, работническата класа в СССР няма история 
на кървави, дори понякога революционни борби след Втората 
световна война. Именно поради тази причина също няма и 
своя история на загуби, а в критичния случай на Полша, и на 
деморализация.

Комбинираната и често прикрита съпротива на слоеве 
от бюрокрацията и работническата класа - две сили, които, 

въпреки антагонизма помежду си, споделят общо противопос-
тавяне на капитализма - е непреодолимата до момента пречка 
пред подхода “отгоре” на Горбачов.

Програмата на Горбачов, събрана във вече добре позна-
тите концепции за гласност и перестройка, целеше да създаде 
съюз между техническата и културната интелигенция, а също 
и съюз с квалифицираните слоеве от работническата класа. 
Горбачов се надяваше да спечели подкрепа от тези слоеве за 
перестройката - икономически реформи, включващи децентра-
лизация и пазарна ориентация на икономиката - предлагайки им 
гласност - повече културна и политическа свобода и потенци-
ално по-голямо участие в управлението.

Но докато гласността до известна степен беше въведена, 
перестройката е в застой. В допълнение, имайки предвид този 
провал на перестройката, процесът на политичски реформи, 
започнат от гласността, подкопава все повече властта на 
Горбачов. Резултатът днес е задълбочаваща се икономиче-
ска парализа и политическа дезинтеграция, цялостен застой в 
обществото и засилваща се криза в най-фундаментален смисъл.

Политически реформи
Докато гласността трансформира политическия пейзаж  

в СССР, давайки на Горбачов и съмишлениците му някаква 
краткотрайна подкрепа и глътка въздух, тя също така съз-
даде условията за фундаментално оспорване на авторитета 
на генералния секретар.

Днес в СССР почти всичко може да бъде подложено на 
дискусия. Могат да бъдат организирани масови демонстрации. 
Официално признатата възможност за издигане и избиране на 
депутати и за формиране на партии все още не е донесло демо-
крация, но със сигурност легитимира борбата за демократизи-
ране на обществото.
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Трябва да се подчертае, че комунистическата партия все 
още успява да контролира националните политически инсти-
туции. Икономическите ресурси за политическа организация 
остават крайно неравно разпределени. Достъпът до пресата 
все още е запазен за правителството и лоялната опозиция. 
Тайните служби продължават да съществуват. Въпреки това, 
новият климат определно промени ситуацията, може би в 
крайна сметка във вреда на Горбачов.

Преди всичко, потиснатите народи използваха импли-
цитното признаване на възможността за самоопределяне в 
Източна Европа, за да стартират борби за независимост в 
автономните републики една след друга. Тези засилващи се иска-
ния за независимост са непосредствена заплаха за цялостта 
на СССР.

Гласността в големите градове като Ленинград също 
така отвори пътя за избиране на крайно про-пазарни канди-
дати, които декларират независимостта си от комунистиче-
ската партия и желанието си да разрушат СССР. В определен 
смисъл тези кандидати подсилват ходовете на Горбачов към 
пазарна организация и капитализъм. Но по-непосредственият 
им ефект може да бъде засилване ерозията на политическия 
му контрол, вече започнала отвътре при разпада на комунис-
тическата партия.

Целта на Горбачов бе да обхване цялата партия, да я 
реформира и да я използва като инструмент за политиката си. 
Използването на гласността, за да си осигури контрол над пар-
тията, противоречи на самата същност на партията, което 
я прави неефективна за целите на Горбачов.

Партията бе инструментът, чрез който бюрокрацията 
се организира, за да контролира обществото. Тя може да служи 
само на тази цел, докато политическите фракции в самата 
бюрокрация имаха желанието да сключат примирие в рамките 
на самата партия.

Но гласността на Горбачов отчасти разруши парти-
ята като ефективен инструмент за бюрократично управле-
ние, подкопавайки възможността тя да бъде източник на 
неговата сила и власт. Горбачов успя да елиминира много от 
“старата гвардия”, онези антиреформистки настроени бюро-
крати, които имат властови позиции в партията, докато той 
разчита на натиск отвън, за да го прави. Това, което е оста-
нало от партията, вече не може да служи като представител-
ство на бюрокрацията срещу обществото, още по-малко пък 
да координира бюрокрацията като цяло или да се противопос-
тавя на центробежните сили, насочени срещу нея.

Докато Горбачов продължава да разрушава функцията 
на партията като организатор на цялата бюрокрация - като 
медиатор на фракциите и интересите над и срещу обще-
ството - той все повече се поставя в позиция да трябва да 
организира своята партия срещу много други такива. Отделя-
нето на Елцин беше първият, и то доста грандиозен израз на 
тази ситуация.

Скоро Горбачов ще се изправи пред политическата орга-
низация на много други сили, а не само онези, които преди са 
били длъжни да намират израз чрез партията и лидера й. Това 
ще включва не само стари партийни консерватори, които не 
искат да рискуват с преход към капитализма. Тук ще са и 
потенциално подривни организации като популистката антисе-
митска “Памет”, която вече е значима масова партия в СССР. 
Дотук силите, които имат представителство в “Памет”, бяха 
длъжни (като почти всички останали) да се справят в рамките 
на комунистическата партия. Но гласността осигури възмож-
ността, когато програмата за икономически реформи (и ико-
номиката като цяло) банкрутира, политическата арена да бъде 
готова да улеснява едно огромно надигане.
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Икономическа реформа
По отношение на икономиката Горбачов имаше два фунда-

ментални избора - постепенна децентрализация и преминаване 
към пазарен модел, който потенциално да доведе до капита-
лизъм, или мигновен преход към капитализъм, като опита на 
Полша. Всеки един от двата варианта има почти непреодолими 
проблеми: първият - икономически, а вторият - фундаментално 
политически.

От 1987-1988 г. Горбачов въведе не толкова иновативна 
политика на реформи, която включва повече автономия над 
инвестиционните решения за отделните предприятия. Но тази 
политика, подобно на опитите в Унгария, Полша и в най-крайна 
форма - в Китай - страда от същите централни противоречия, 
които характеризираха и по-ранните опити.

Разхлабването на контрола от страна на бюрокрацията 
ограничава и без това вече оскъдните възможности на иконо-
миката да координира действията на големия брой предприятия 
и да хармонизира предлагането с търсенето. От друга страна, 
въвеждането на пазарния механизъм - където, какъвто е слу-
чаят на СССР днес, фирмите не са свободни да живеят и умират 
в пазарни условия, апроприирайки печалбата си или фалирайки 
- се проваля при създаването на стимули за развитие на адек-
ватни методи за хармонизиране на предлагането и търсенето.

Реформи чрез частично въвеждане на пазарния механизъм 
и децентрализация в крайна сметка превръщат стагнацията в 
криза, както в Източна Европа. Тези реформи причиняват това 
днес и в СССР с увеличаваща се скорост.

Алтернативата на такива откъслечни реформи е мигновен 
преход към капитализъм. Ако последният е направен “успешно”, 
това ще изправи СССР пред горе-долу същите проблеми на раз-
витието, които има и Полша. Но политическата опозиция към 
такъв един сценарий е доста по-голяма в СССР, отколкото в 
Полша.

Опозицията идва от добре укрепени бюрократи, които ще 
се окажат със застрашени позиции и неясно бъдеще при преход 

към капиталистически начин на производство. Но тази опози-
ция идва дори повече от работниците, които, най-малкото, са 
потискани от намаляването на заплатите, ерозията на социал-
ните придобивки и нарастващата безработица, които пазарът 
ще причини.

Днешната криза
Днес съветниците на Горбачов наричат настоящата ситу-

ация “катастрофа”. Не е трудно да видим защо. Откъслечната 
икономическа реформа вече се провали, правителството няма 
властта да наложи бърз преход към капитализъм, а опозицион-
ните сили от най-разнообразен тип заплашват да свалят пра-
вителството. Горбачов и поддръжниците му мислят, че имат 
един единствен полезен ход - да си осигури масирана помощ от 
Запада, чрез която да откупят работническата класа, докато 
преходът към напълно разгърнат капитализъм вече е в ход.

Но имайки предвид финансовите условия на западните сили 
(особено на САЩ) и вече огромното търсене на капитали от 
държави от Източна Европа като Източна Германия (която 
първа поиска западногерманските финансови ресурси), тази въз-
можност в най-добрия случай е силно ограничена. Очаква се напри-
мер Западна Германия да даде около 50 млрд. щатски долара за 
развитието на Източна Германия. СССР е около двадесет пъти 
по-голям от ГДР и икономиката му е по-изостанала. Необходи-
мата финансова помощ следователно може да достигне и до 1 
трилион долара.

Въпреки че е абсурдно да предскажем със сигурност какво 
ще се случи, можем да посочим три вероятни траектории. 
Едната води до разпад поради национални бунтове и дясна, 
антисемитска, авторитарно-популистка съпротива. Втората 
води до разпад отгоре, вероятно спонсориран от армията и 
КГБ. Последната алтернатива (към момента представляваща 
само неясна мъждукаща светлина на хоризонта) води до съпро-
тива на работническата класа и социалистическа революция.
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“Студентски град на 
студентите!” 

Или една история  
за правото върху града

Ивайло Динев
от четвърти брой на dВЕРСИЯ, 27 февруари 2016

Масово за Студентски град се пише и говори като за 
най-развратното място на планетата. Свърталище на прос-
титуция, наркотици, убийства. В района много по-трудно 
можело да се намери книга, отколкото алкохол. Заведенията 
били над 100 (38), а библиотеката – само една. В тази ситуа-
ция най-лесната мишена за прицел са студентите. Идвали от 
провинцията, смучели парите на родителите си и хич не ги 
интересувало ученето. Легендите говорят за секс, наркотици, 
бой и евтин алкохол. 

Защо не кажем, че Студентски град е такъв, защото не 
е бил никога на студентите? 

И никой никога не ги е попитал какво мислят за мястото, 
в което живеят. 

Да се върнем малко назад в историята…
Началото е през 60-те. Градчето се изгражда по проект 

на Комунистическата партия върху отчуждени земи в покрай-
нините на София и е един от най-мащабните по онова време, 
включващ построяването на над 60 блока, паркове, градини, 
плувни басейни и спортни площадки. Официално кампусът е 
открит през 1975 г. с името “Христо Ботев”. Целта е да се 
обособи пространство с жилищни сгради, места за прекарване 
на свободното време и университети. Градчето запазва срав-
нително академичния си вид.

Ерата на реституциите
След настъпването на промените в България, в отго-

вор на новото време, Парламентът решава да прокара закон 
за реституиране на Студентски град, с което да даде нача-
лото на връщането на отчуждените земи на собствениците 
им отпреди 1944 г. Същевременно се променя образователният 
закон. Университетите получават автономия и право върху 
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общежитията и терените, принадлежащи към тях. През 1997 г. 
се създават първите студентски съвети. Организациите пред-
ставляват студентите и поемат определени администра-
тивни функции. С трите законови промени и дерегулацията 
започва вълнообразната комерсиализация на Студентски град.

Наследниците на земите и университетите продават или 
дават под наем терените на новоизникнали предприемачи, без 
никаква държавна регулация за архитектура или съобразяване 
със статута на квартала като кампус, нито с допитване до 
мнението на студентите. Само за няколко години мястото 
се превръща в смесица от евтин курорт и бедняшки квартал. 
Общежитията са занемарени, неремонтирани от години; в тях 
липсват каквито и да е условия за нормален живот. Буквално до 
тях, на сантиметри, изникват лъскави мутро-барокови заве-
дения. Цяла София започва да “купонясва” в Студентския град. 
Историите за секс, алкохолни оргии и масови боеве започват 
да се разпространяват баснословно из цялата страна, превръ-
щайки мястото в своеобразен фолклорен мотив за ненаситна 
консумация и разточителство сред неуправляема мръсотия и 
мизерия.

Всичко върви по този коловоз до декември 2008 г., когато 
един случай слага началото на нов етап в историята на квар-
тала. Студентът по медицина Стоян Балтов е пребит до 
смърт пред дискотека “Амнезия” от група младежи. В отговор 
хиляди студенти се събират на поклонение на 12 декември, раз-
раснало се в протестно шествие от Студентски град до сгра-
дата на Парламента с лозунги:

“Студентски град на студентите!” и “Вън мутрите от 
Студентски град!”

В започнатата битка за правото върху Студентски град 
за първи път публиката разбира какъв е възелът, в който са 

вплетени проблемите. Две години по-късно дори министърът 
на образованието от правителството на ГЕРБ Сергей Игна-
тов посочва пред медии: “В резултат на реституцията Сту-
дентски град няма” и илюстрира причината: “Това е все едно 
овчарите преди векове да са си поискали пасищата, върху които 
са построени Оксфорд и Кембридж” (39).

Според Дейвид Харви, американски географ и антрополог, 
правото върху града е много повече от нашия личен достъп 
до ресурсите, повече от правото да осъществяваме обикнове-
ните си подтици и желания. 

“Правото върху града е […] колективно, а не индивиду-
ално право, тъй като пресъздаването на града неизбежно 
зависи от упражняването на колективна власт върху про-
цесите на урбанизация. То е свобода да правим и пресъзда-
ваме себе си и градовете си.” (40)

Правото върху Студентски град е визията, която проте-
стите и акциите след 2008 г. се опитват да осъществят. Дали 
да бъде частна собственост с множество комерсиални места за 
бърза печалба, без ред и контрол, или студентски кампус за място 
и отдих. От една страна, студентите се връщат към мина-
лото и призовават мястото отново да бъде одържавено (41), 
смятайки, че така ще се решат проблемите. От друга, насто-
яват да бъдат носители на право и отговорности, а не просто 
временни обитатели: “Имаме право да поискаме реално да 
участваме във взимането на решенията, т.е. да споделяме 
отговорността за тях” (42). В българския случай колективното 
право възприема идеята студентите да имат свое място, без 
опасността върху тях да паразитират бизнесмени и частни 
интереси. В подкрепа на студентите застават техните роди-
тели и като цяло обществеността възприема каузата като 
уместна и обща.
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Предприетата приватизация, имаща за цел да върне 
национализираните земи на собствениците и общината, т.е. да 
върне тяхното право върху града, отнето преди това, поражда 
лошата практика собствениците или общината да ги разпро-
дават на местни бизнесмени, известни с по-широките си вра-
тове, за изграждане на места, неуместни за кампус.

Как се придобиват имоти, е описано още през 2001 г. от 
Асен Асенов, тогавашен управител на Зимния дворец в Сту-
дентски град. Според него “схемата” е да се възстанови собстве-
ността на бившите собственици на земите, а след това опре-
делена групировка да изкупи от тях терена и да стане негов 
едноличен владелец. Другият начин е чрез решение на кмета да 
се прехвърли собствеността от държавно-публична в общинска 
и след това да  се продаде на новите бизнесмени.

През юли 2002 г. депутати и ректори изпращат искане до 
кмета на София Стефан Софиянски да спре разпорежданията 
с имоти в Студентски град, както и да се изработи закон, с 
който мястото да придобие образователен и научен статут. 
След инициативата се забранява студентските общежития 
да бъдат пренаемани или ползвани за други, освен образова-
телни, нужди, но нищо повече. Проблемът със собствеността 
на земята не е решен, а 70% от нея е вече реституирана.

През февруари 2009 г. Таня Петрова от в. “Сега” разследва 
публичните регистри. В материала си тя показва, че общи-
нари, председатели на студентски съвети и общински фирми 
държат множество заведения в Студентски град. Повечето 
от собствениците са свързани с едни от знаковите “герои” на 
прехода – Антоан Николов, бивш председател на Столичния 
общински съвет от СДС и често обвиняван в корупция (43), 
Константин Арабаджиев, кмет на район “Студентски” (44), 
както и председателите на Студентски съвет на УНСС Мар-
тин Стефанов и Тодор Гунчев.

Така например, посочва Петрова, едно от известните 

заведения “Джумаята” е построено в общински терен, но 
незнайно защо е отдадено под наем от фирма “Авенсис”, която 
пък е  собственост на Божидар Шуманов, бизнес партньор на 
Константин Арабаджиев в “Дипломат Билдинг”.

Корупционните практики продължават и при следва-
щите кметове. Печално известната дискотека “Амнезия” била 
построена през 2007 г. върху общински земи от фирма, близка 
до тогавашния районен кмет Венцислав Дудоленски. 

Студентски град – окупиран от частни интереси
Показателен за отношението към Студентски град е 

Зимният дворец – зала за зимни спортове, изградена през 80-те 
години от държавата, а днес изоставена и неремонтирана. Нас-
коро бе наречена от един от министрите на образованието 
“опасен антиквариат“ (45). Затова пък не е проблем части 
от залата да бъдат дадени под наем на частни нощни заве-
дения, които отдалече се виждат със своите бляскави фасади, 
огромни светлини, озаряващи вечер градчето, и триметровите 
винили с информация за предстоящи партита и промоции за 
студенти.

Къде са правата на студентите?
Те не съществуват. Както Стефан Софиянски, кмет на 

София по време на приватизацията, отбеляза в дискусия с тях:  
“само общината и съседите имат право да възразят срещу изграж-
дането му… студентите нямат статут да възразяват.” (46)  
Може би защото не са собственици на земя, на предприятие, 
на заведение, нито са постоянни жители?

В крайна сметка Студентски град днес има още повече 
нови сгради, нови нощни заведения, нови строежи, контрасти-
ращи с всеобщата мизерия в общежитията, изпълнени с хле-
барки, дървеници и плъхове, улици с дупки колкото автомобил и 
само едно обществено място в полза на студентите.
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Малка надежда
Още след протестните събития от 2009 г. група сту-

денти по история решават да изградят място, чрез което да 
възстановят традицията от миналото да се събират на пуб-
лично място и да обсъждат различни въпроси. След дълги пери-
петии идеята им намира начин за осъществяване с подкрепата 
на Софийски университет, който им предоставя една изоста-
вена компютърна зала. През 2012 г. е открит Студентският 
исторически център. Студентите оформят своя структура, 
устав и правила; започват доброволно да измазват стените, 
да изграждат градинка пред центъра, да облагородяват околно-
стите му. Общината не се включва с никаква подкрепа, но поне 
не им пречи. Колективът на центъра се обединява около виж-
дането, че не бива да се търсят спонсори за мястото, нито 
средства от фондации или от политически партии. Приемат 
се дарения само от физически лица. След ремонтните дейности 
центърът се обособява в три зали: едната за четене, другата 
за дискусии, а третата за склад. В мястото се провеждат 
редица събития най-вече на историческа и националистическа 
тематика. Но посещаемостта все още не е  висока.

В заключение можем да кажем, че Студентски град се 
явява еманация на окупирането на места от малоброен поли-
тически и икономически елит, който моделира града един-
ствено в съответствие със своя частен интерес.

Бившият кампус е типичен пример за злоупотреба с 
власт и жажда за печалба. Промяната, обявена в началото 
като справедливост за собствениците на земите, започва в 
шоков момент на масова безработица и ниски доходи и налага 
пазарен механизъм и конкуренция като нов модел на обществен 
живот. Но в тази конкуренция някои биват отново по-равни 
от другите. Идеята, че приватизацията, свободната търговия 
и демокрацията носят със себе си благоденствие за всички, се 
изпарява.

В цялата си история Студентски град никога не е бил 
на студентите. Преди 1989 г. мястото е държавно. Правата 
на собствениците на земята са погазени, а партията строи 
утопията за академично място със строг контрол и ред. След 
1989 г., правата на собствениците са върнати, но постепенно 
една група хора успяват да усвоят пространството и да го 
превърнат в свое.

Студентски! град вече не съществува
Постоянните жители са три пъти повече от студен-

тите (47), заведенията са три пъти повече от общежитията, 
а жилищните сгради са много по-големи, по-модерни, по-чисти 
и по-облагородени от студентските блокове, които са осъдени 
да се разрушават от немарливост и липса на средства. Както 
един приятел студент ми каза наскоро в разговор: 

“През 2008 г., когато протестирахме, мислехме, че има 
как да променим Студентски град и наистина имаше как, но 
сега вече не вярвам – това просто е утопия…”
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Бодливият експонат

Чавдар Цветков
От трети брой на dВЕРСИЯ, 23 ноември 2015 г.

Репрезентацията, “излагането” в музей на даден обект или в 
голяма част от случаите - на наследство, е комбинация от 
материално и нематериално. Един интерактивен процес на 
аперцепция*, тъй като материята, образувана от съчетава-
нето на видимото и мисловното, се определя от биографичния 
багаж на приемащия, от неговият личен разказ, комуникиращ 
с „големия разказ” на представяното.

Съдържанието на наследството е част от тази много- 
аспектност, като в случая ще се спрем на излагането на 
паметта за периода 1944-1989 г.

Темата. В българския контекст, въпреки привидно голе-
мия интерес към темата и наличието на сериозни академични 
разработки, окончателен дебат относно съдбата на социа-
листическото наследство не е проведен. Затова говори лип-
сата на официална държавна политика на музеификация (50) на 
наследството от периода.

Подобна държавна музеификация може чрез правната 
си легитимация да изрази консолидацията на различните екс-
пертни, професионални, публични и политически позиции спрямо 
това наследство. Но за момента музей на социалистическия/
комунистическия период липсва. Няма официална институция, 
която да „нормализира” (пак там, стр. 143) или да „демонизира” 
(пак там, стр. 174) този период. Така се стига до различни 
неправителствени и  частни инициативи, водещи до „дисни-
фикация” (пак там, стр. 126) на наследството от епохата на 
комунистическия режим и превръщането на музеите за този 
период в храм на консумеризма.  

Такива тенденции са опасни, но откриваеми в настоя-
щето ни. Но за да се пристъпи към конкретни примери, трябва 

*Възприятие, при което става узнаване въз основа на по-рано придобити 
представи; възприемане, схващане в зависимост от личния опит на възпри-
емащия. Осъзнато възприятие за разлика от неосъзнатото.
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да бъдат разгледани причините това наследство да се смята 
за „проблемно”, травматично и всъщност направо бодливо за 
жонглиране.

Новото отношение към материята вече е готово за кон-
сумация срещу определена цена. Става дума за т.нар. “Ретро 
музей” в един от варненските молове, най-същественият досега 
български опит за репрезентация на соц наследството.

Работното време “Всеки ден от 10:00 до 22:00”  е непо-
стижимо за един държавен музей. Разположен на площ от 4000 
кв. м., варненският “Ретро музей”  е един от най големите 
изложбени центрове в страната. 

Влизането в него е един малък театрален жест. В кон-
траст с премерената и хладно-стъклена атмосфера на търгов-
ския център,  в музея се влиза през фоайе, в което зад лъскави 
витринни щандове са застанали целенасочено атрактивни дами. 
След кратък момент на объркване от изненадващото им при-
съствие, краката на посетителя започват да се носят по плъ-
тен и приглушаващ килим, който отвежда до кадифена завеса. 
Тя се повдига, сякаш от усмивката на музейния служител, 
очакващ билета на посетителя. С прекрачването на завесата 
той се потапя в един грижливо моделиран свят. Лъскава черна 
стомана в прегръдката на колосални количества хром се издига 
пред погледа. Заплашителната предница на огромен „Газ-13” -  
„Чайка” са някак смекчени от добродушно  махащите от нея 
Тодор Живков и Леонид Брежнев. Чувството е меко, приглу-
шено, допълвано от топлия глас на Емил Димитров, напяващ 
„Ако имах чук”. Някъде в дъното играят отблясъци, където 
светлината бяга. Там, върху кино екран се усмихва „Баш-май-
стора” и всеки, забравил филма, може да се разположи на някоя 
от дълбоките кожени скамейки и да си го припомни. Витри-
ните са изпълнени със спомени, отделени от стъкло играчки, 

телевизори, значки, картички, пионерски връзки, цигари... И 
всичко е заобиколено с табели, приканващи всеки да работи за 
заплатата си или да спазва висока лична хигиена, но да е сигу-
рен, че социализмът ще съществува, особено ако всеки буркан с 
краставички е бомба в сърцето на империализма

Частният музей. Влизането в музея, разглеждането, дори 
напускането му изграждат един цялостен театрален жест, 
отразяващ се върху посетителя. Той се превръща в консуматор 
на този жест, формиращ у него чувства за носталгия по мина-
лото. Наративът на Ретро музея е ненатрапчив. Този подход 
отклонява вниманието от властовата символика и отъжде-
ствява личността на политическия лидер не с политическите 
събития, а с  времето, когато са  се появили определени пред-
мети на ежедневието. Това е търсен ефект от музея. Него-
вият собственик и създател Цветан Атанасов доразвива тези 
наблюдения, като заявява, че „музеят няма за цел да убеж-
дава някого за това какво е било, достатъчно е той самия 
да си припомни”, но за него всичко трябва да е достъпно. Да 
може да бъде изживяно и да може да бъде съпреживяно. Цве-
тан Атанасов е приказен персонаж. Меценат, бизнесмен, сър-
цато желаещ да съхрани спомен, скъп за него, като го пре-
разкаже през собствената си призма. Оказва се, че неговата 
призма е идентична с тази на много хора: музеят им предос-
тавя най-доброто от миналото им. И така Ретро музеят от 
една особена, но широко разпространена версия на близкото 
ни минало, се превръща в едно бизнес начинание, в един про-
дукт. Клиентът прекрачва прага му, за да почерпи усещане, 
да си купи усещане. Така тази версия на миналото се продава. 
При това доста успешно, тъй като към класическия обем на 
музейно тяло, превърнат в продукт за консумация, се прилагат 
инструментите на успешните, доказали се бизнес практики. 
Продуктът на музея не е натрапчив, което привлича възможно 



169168

най-широка публика. Прибавя се и доброто обслужване. За Цве-
тан Атанасов работят близо 70 души, като 20 от тях са пряко 
ангажирани с присъствието в музея - уредници, хостеси, рекла-
мен отдел, финансов отдел, реставратори, технически специа-
листи и т.н. Всички те спазват определен етикет в рамките 
на комуникацията си с посетителите, отношението към тях, 
дори и що се отнася до служебното  облекло. Музеят се рекла-
мира в публичното пространство,* инвестират се средства 
за вътрешна интериорна реклама и се преговаря с други тър-
говски обекти** за рекламирането му. Наред с това той взима 
участие в големи проекти, привличащи му международна попу-
лярност, като например възможността за виртуална обиколка 
с помощта на приложенията на Google. 

Всичко това превръща тази перспектива към наслед-
ството от периода на социализма в един успешен продукт. Той 
е готов за незабавна консумация, досущ като сандвичите на 
веригата, в която се рекламира. Той се превръща в един култу-
рен вкусен, масов сандвич.

Държавният музей. От друга страна, темата за част-
ната колекция, претендираща за музейна легитимност, се раз-
гръща в ситуацията, в която отсъства държавен и нормали-
зиращ, а и демонизиращ музей, който да обхваща този период. 
Наличието на музей на социалистическото изкуство често е 
бъркано с подобен, но по своята същност той далеч не се при-
ближава до понятието за музей за паметта и наследството от 
периода 1944-1989 г.. Тук трябва да бъде внесено уточнението, 
че този музей е една експозиция към Националната художест-
вена галерия, която представя изкуството от периода, при 
това главно до 50-те години на ХХ в., без концепция и без опре-

*Фейсбук страницата на музея е с 201 хил. харесвания.
**Музеят се рекламира във всевъзможни търговски обекти.

делен ред - просто едно голямо количество картини и скулп-
тури, поместени в пустеещо пространство.

При съпоставянето й с проекта за частната инициа-
тива на Ретро музея, тя не представя определен наратив, 
а е механичен сбор от експонати без ясна връзка помежду 
им. Експонатите в музея дори не са хронологично или сти-
лово подредени. Единствената подредба се изразява в това, че 
скулптурите, независимо от авторите им и специфичните им 
изобразителни техники, са във външният двор на музея, а кар-
тините са изложени в галерийната му част. Ако се прехвърлим 
при сравнението към нивото на управление на двете културни 
институции, първо трябва да се обърне внимание на чисто 
материалните аспекти на това измерение - отношението към 
изложените експонати. Скулптурите в музея са изложени на 
грубите атмосферни влияния, независимо от материала, от 
който са създадени. Някои от тях са напълно неподходящи за 
външно излагане поради крехкостта на материите си. Въпреки 
това, те са изложени върху груби бетонни фундаменти, които 
пък не са съразмерни с изложеното върху тях, тъй като в 
търсенето на бързи решения са излети по един тертип. Те са 
разпилени по тревната площ и за да прочете посетителят 
информацията за експоната, поместена върху анемична месин-
гова или в повечето случаи стоманена плочица, той трябва 
да гази из тревните площи. Но най-големият ужас идва от 
въпросите към уредниците на музея: дали някои от експона-
тите, изваяни от прекрасни благородни сплави, не са станали 
жертва на кражби, тъй като фундаментите им стоят празни? 
За щастие, в отговора на уредниците се открива утеха. Точно 
тези експонати са били притежание на други колекции и вече 
са изложени другаде, какъвто е случаят с паметника на Вап-
царов в градината на Националната художествена галерия. И 
това е просто пример за качеството на управлението и кури-
рането на колекцията. Без да се разглежда дейността по оси-
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гуряването на публичност и реклама за колекцията, може да се 
заключи, че тази експозиция е една добра метафора за държав-
ното отношение към периода и неговото наследство, а дори и 
към музейното дело, в общ план. 

Така, когато се окаже, че държавна позиция отсъства 
по отношение на дадено наследство, защо то да не бъде пре-
зентирано в частни топоси, с всички произлизащи от това 
компликации? 

Интересно е, че “Ретро музеят” все пак не е регистриран 
като частен музей, и то не заради професионални, естетически 
или дори идеологически причини, а защото трябва да отговаря 
на държавния стандарт за пожарна безопасност и фискална 
политика - в противен случай остава просто изложена колек-
ция. Проблемът следователно не е, че  е превърнал ностал-
гията в бизнес, а фактът, че не могат да му бъдат приложени 
съответните бюрократични мерки.

Конфликтът се поставя не само в плоскостта между 
частно и държавно. Неговата същност не се полага и в про-
блема за държавните ограничения, сравнени със свободата на 
пазара. Конфликтът е в отсътвието на дебат  за наследтвото 
от периода на комунизма, произтичащ от проблематиката на 
отношенията между памет и история.

Трябва да се отбележи, че носител на паметта, който 
може да действа като инструмент за интерпретация на мина-
лото, е не само музеят. Подобни инструменти са паметни-
ците, литературата, филмовите, изобразителните и театрал-
ните изкуства. Но също трябва да се отбележи, че музеят е 
една обединяваща структура на изброените - или поне би могла 
да бъде.

Този възпоменателен комплекс е място на сблъсък на раз-
лични видове памет. От едната страна стои изразяваният от 

музея образ, а от другата - рецепцията на неговия посетител, 
носещ собственото си разбиране за големия разказ, представян 
от музея.

В отсъствието на общ наратив, всеки музей предлага сам 
по себе си собствен такъв, но евентуален коректив  би могъл 
да бъде ясно посоченият държавен наратив.

Подобен наратив обаче също създава проблем. Той  изгражда 
официалната версия на историята, която може да не съв-
пада напълно с живата памет на преживелите социализма или 
съществуващите публикувани научни становища. Това оформя 
ситуация, при която е налице сблъсък между автора експерт, 
редицата закони на национално ниво, свързани с лустрацията 
и декомунизацията, (53) и съществуващите интерпретации на 
миналото в рамките на индивидуалната жива памет. 

Този конфликт на позициите определя и емоционалността 
на дебата за наследтвото, тъй като често живите спомени 
за епохата не са свързани с травматична памет. Пример за 
това е литературният опит „Аз живях социализма”, (49) обе-
диняващ различни житейски разкази на хора, живели в този 
период и разкриващи ежедневния облик на епохата. Този фено-
мен, при който на преден план може да бъде изведено личното 
отношение на посетителя, запазил спомена (живата памет), 
може да бъде обяснен през тезите на Рикьор във фундаментал-
ния му труд „Паметта, историята и забравата”. (54) Ако за 
Льо Гоф паметта е суровият материал за историята, то при 
Рикьор това се надгражда и паметта се превръща в „матрица“ 
на историята - историята започва да бъде зависима от ней-
ните различни проявления. Официалният разказ не може да не 
се влияе от личния, без него общата история ще бъде непълна, 
незавършена, дори неистинска. Така и музейният разказ, пре-
тендиращ за историчност, не може да настоява за легитим-
ност, ако преди това не е усвоил в себе си малкия личен, био-
графичен къс памет - този на посетителя си.
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Музеификацията. Изучаването на паметта не е доста-
тъчно, но е наложително и нейното запечатване, запаметя-
ване. Това е отговор спрямо динамичните процеси на заобикаля-
щата среда. Абсолютната несигурност на бъдещето, страхът 
(57) от него, се засилва от краха на големите разкази. Тази 
несигурност предизвиква желанието да се съхрани и консервира 
миналото. Тази консервация се извършва с неимоверна скорост, 
тъй като страхът от загубата на живата памет или нейното 
неправилно репрезентиране са движещите сили. Такъв е приме-
рът с музея към Института за американска история „Смит-
сониън” във Вашингтон. Веднага след терористичните атаки 
на 11.09.2001 г. кураторите на музея започват кампания за съби-
ране на артефакти от трагедията.

Но желанията за съхранение на паметта не могат да 
бъдат определени като единствените фактори в движението 
за консервация на миналото. Да, страхът от смъртта на 
живата памет е поглъщащ, но това може също и да се дължи 
на факта, че музеят е активен участник във възпоменател-
ното занаятчийство.  Трябва и да се отбележи, че вече не е 
подчинен на общонационални разкази, а следва различни регио-
нални и корпоративни интереси. В ситуация, в която отсъства 
ясна държавна политика или национален мит, регионалните и 
преди всичко частно-корпоративни интереси управляват съз-
даването на памет посредством инструментариума на музея. 
Рикьор предупреждава за евентуални злоупотреби с паметта, 
за опасността тя да стане затормозена, да се манипулира или 
да се извика неправилно.

Опасенията са напълно основателни, тъй като музеят 
преди всичко притежава социален авторитет пред посети-
теля си. Той се крепи на контрола, който музеят упражнява 
над начина на гледане. Оказва се, че наличието на артефакти, 
подредени в определен взаимосвързан ред, легитимират разказ, 
представян от музея. (51) Ако музеят произвежда определен 

разказ и държи монопола над неговото разпространение, то е 
уместен въпросът за неговата “автентичност” и дали пред-
ставяният разказ е реален или фикционален.

Днес диаграми и мобилни приложения разпространя-
ват разказа по-бързо, по-лесно и преди всичко по по-завла-
дяващ начин. Изгражда се един нов тип музейно изживяване 
на „докосването до историята” (Geschichte zum Anfassen).*  

Благодарение на тези средства музеят може да упражнява 
повече влияние над посетителя си и тъй като е институцио-
нално легитимен, то посетителят в повечето случаи е “задъл-
жен” да повярва на разказа му. Това прави злоупотребата с 
паметта изключително лесна. Той се превръща в продукт на 
консумация, на едно „незабравимо” изживяване, досущ като в 
увеселителен парк. Терминът „Диснификация” описва процеса 
на цялостно изживяване като в увеселителен парк, продукт 
на определен мърчъндайз и мениджмънт. Това превръща музей-
ният разказ в продукт, обявен за продажба.

Тази тенденция се наблюдава в световен мащаб. Това се 
потвърждава от всеки павилион за сувенири, очакващ посети-
теля на входа на музея. По-съществено наблюдение е, че тер-
минът диснификация би могъл да бъде отнесен към всеки един 
музеен комплекс. Дори този комплекс да бъде държавен и неза-
висимо от вида си, той пак е жертва на неолибералните поли-
тики за финансова дисциплина, които го подтикват да търси 
форми на самофинансиране. 

Подобно е положението при различните видове музеи на 
социализма. Според делението, което прави С. Казаларска в 
„Музеят на комунизма“, те се различават по философската си 
концепция на нормализиращи, демонизиращи и диснифициращи. 
Тук бих направил уточнението, че третият тип е по-скоро 
характеристика, отнасяща се до позиционирането на музей-

*Мотото на музеят на ГДР
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ната институция в полето на пазара, от който се налага  да 
се самоиздържа, поради което, независимо от същността си, 
музейният комплекс би могъл да комерсиализира разказа си. 
Така се отделят само два типа музеи на комунизма според 
същността си, като и двата могат да бъдат диснифицирани.

Нормализиращият музей често употребява предмети от 
всекидневието, разгръща биографичната памет на спомена и 
по този начин се отдалечава от идеологическите измерения на 
режима. Критика към този тип музейна организация е обви-
нението в реабилитация на режимите и очовечаването им. 
Често тези музеи са обект на критика и от посетителите, 
тъй като представят близкото минало и често се превръщат 
в арена на контакт между музейния разказ и личния биографи-
чен разказ на посетителя.

Подобно отношение може да се възприеме като терапев-
тично, ако преди това е било прието определянето на кому-
нистическото наследство за „травматично”. 

Демонизиращият музей следва линията, обвързваща 
социалистическото наследство с определен престъпен нара-
тив. В книгата си Казаларска обяснява този тип музеификация 
през примера с „Домът на терора” в Будапеща. Тази музейна 
концепция следва извеждането на преден план на репресивните 
функции на режима. Показва неговата идеологическа обосновка, 
позволяваща вмешателството на партията във всички сфери 
на  живота. (55)  Този тип музеи често се ситуират в сгради, 
които са част от символната топография на режима, като 
сградите, които са били централи на тайни служби, затвори 
или трудови лагери. Тук се следва фукоянската традиция и 
затворът се превръща в прототип на музея. Това довежда до 
естетизация на виктимизиращата реторика. Посетителят на 
„демонизиращия” музей, благодарение на вече описаните сред-
ства за докосване и съпреживяване на историята, всъщност се 
оказва въвлечен в един репресивен разказ. 

Подобни пространства са топоси на срама, те не са 
топоси на всекидневието, не са били такива и по време на 
режима. Те представляват места за реализация на репресия, 
осъществявана при определени обстоятелства. Разбира се, 
тези обстоятелства не биха могли да я оправдават, но и не 
я превръщат във всекидневие, споделяно от всички в “онова” 
общество. Подчертаването и дори естетизацията на викти-
мизиращата реторика се превръща в преекспонация, създава се 
доминиращ наратив.

Тази опасност е често свързана с процесите на легитима-
ция и делигитимация, които музеят може да налага. Пример за 
това е острата реакция на десните политически партии в Бъл-
гария срещу създаването на Музея на социалистическото изку-
ство в София. На 20 септември 2010 г. СДС излиза с декларация 
по повод откриването на музея.* „Демонизиращият” музей не 
отговаря толкова на концепцията за репрезентация на истори-
ята на комунизма, колкото на антикомунистическия дискурс. 
Подобно е положението в периода до края на 90-те в България, 
в който силната антикомунистическа реторика е често сре-
щано явление. Тя намира проявления и на държавно ниво посред-
ством приемането на някои юридически актове, които да дис-
танцират управляващите от предшествениците им и по този 
начин да легитимират напълно властта им. Като кулминация 
на подобни жестове може да се отчете решението за взривя-
ването на мавзолея на Георги Димитров. 

*Декларация: “Ставаме свидетели на поредния опит за централно напис-
ване на историята. Опит, който отива отвъд реабилитацията на кому-
нистическия режим, с който вече свикнахме. Това е опит ГЕРБ и пра-
вителството да кажат на всички нас, какво е социализъм, комунизъм и 
какво е изкуство. СДС помни резултатите от този тип управление. СДС 
помни истинската история на престъпния, тоталитарен режим. СДС 
няма да позволи нейната подмяна. СДС няма да позволи връщането на 
авторитарния тип управление в нашата страна. Ние предлагаме изграж-
дане на истински музей” СДС, официален сайт, 20.09.2011
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След този период започва известно затишие и от края 
на първото десетилетие на новото хилядолетие се наблюдава 
раздвижване в посока „нормализация” на нагласата към наслед-
ството от периода 1944-1989 г. Появяват се редица акаде-
мични изследвания и проекти, разглеждащи тематика за наслед-
ството. Част от този обем е и книгата на Казаларска за 
музея на комунизма. Нейното изследване задава един теорети-
чен шаблон, който може да бъде наложен над тематичното 
поле за работа с паметта от периода на комунизма. Налице 
са и изследвания като „Направи си сам музей на социализма” 
(51)  на Росица Генчева, която, следвайки методиката на Казар-
ларска, допълва работата й с примери от българската дейст-
вителност и разглежда новопоявилите се форми на репрезен-
тация на наследството на социализма. Фокусът на нейната 
разработка е върху частните инициативи, които съществуват 
в различен мащаб. Тя задава основни съждения за отношението 
към съществуващите до този момент примери за организи-
рана репрезентация. Открива и три нови типа музеифика-
ционно отношение - на живения социализъм, на присвоения, 
подлежащ на иронизация, и на постмодерното съществуване на 
институция, която е наследство от социалистическия период. 
В заключението на разработката си Генчева не открива следи 
от опити за комерсиализация или диснификация на разглежда-
ното наследство. В предходна статия (50) Генчева разглежда 
и виртуалните проявления на репрезентация на наследството 
от периода, но и в нея не могат да бъдат открити препратки 
към евентуална комерсиализация на това наследство, но това 
е само в рамките на периода на нейните разработки, без да 
бъде отчетен феноменът на “Ретро музея”. 

Така към момента той е пример за една от многото 
частни инициативи, репрезентиращи периода под една или 
друга форма.  Те съществуват в ситуацията, в която държа-
вен разказ, за разглеждания период, официален и консолидиран,  

просто отсъства. Към това се прибавя и необичайната форма, 
под която те съществуват, тъй като официално не са при-
познати от държава. При това не поради проблематиката на 
съдържанието си или методите за репрезентацията, а поради 
факта, че не отговарят на държавните изисквания за търгов-
ски обект. Това формира следната неадекватна ситуация. Дър-
жавата припознава обекти като музеи, стига те да отгова-
рят на определена фискална политика и условия за посещение 
от посетител-консуматор, осигуряващи неговата пълна сигур-
ност, поне спрямо условията за пожарна безопасност в тър-
говските обекти. Иначе казано, музеят за държавата е един 
печеливш търговски обект.

Без значение се оказва и привидната нужда от дебат 
за наследството на периода 1944-1989 г., поне по отношение 
на държавните воля и позиции. Към момента са налице нуж-
ните експертни становища под формата на научни публикации, 
разглеждащи проблематиката на това наследство, неговите 
демонизации и нормализации. Налице са и обществените тече-
ния, изцяло противопоставящи се на идеята за съхраняването 
на паметта за периода или защитаващи го - също като живата 
памет на хората, преживели социализма. Налице са и механи-
змите на бизнес практиките, които изглежда единствено имат 
желание да популяризират проблематиката, артефактите, 
историите, разказите и доказателствата за тях, залежаващи 
в държавните фондохранилища. Те са забравени и разпадащи се, 
досущ като в едно гробище за скулптури. Защото тази пробле-
матика и тема, както и изграждането на култура изобщо, са 
без значение за държавата.
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Димитровград от утопията 
към „неудобното наследство“

Петър Добрев
от четвърти брой на dВЕРСИЯ, 9 май 2015 г.

Димитровград е построен между 1947 и 1952 г. – първият бъл-
гарски изцяло социалистически град, по модела на Комсомолск 
в СССР и на подобни проекти в ГДР, Полша и Унгария. Наре-
чен още от началото „град на младежта“ и „изцяло нова реал-
ност“, Димитровград е ясно заявен опит за архитектурна 
материализация на социалистическата утопия. Днес, 26 години 
след падането на социализма, Димитровград получава съвсем 
друга официална интерпретация – като част от „паневропей-
ската мрежа на тоталитарните градове“. Какво се случва с 
утопичните корени на града след различните му дискурсивни 
метаморфози?

„Градът на младежта“
Димитровград израства по план на мястото на три 

малки села в маларичните полета на Тракийската низина, за 
да служи на социалистическата индустриализация на България. 
Построен е от над 50 000 бригадири, предимно бедни селяни 
от цялата страна. Както пише Ричард Стайтс, планирането 
в една планова икономика не е случайно занимание, това е и 
„национално планиране“, формиране на общности на макрониво, 
с други думи – изграждане на утопия наяве, и то в най-големи 
мащаби. (61) Социалистическите общества притежават огро-
мната власт да проектират не само архитектурата на градо-
вете, но и гъстотата на населението, баланса между селско и 
градско население, разположението на фабрики, администрация, 
училища, болници. 

Димитровград е кръстен на все още живия по това 
време Георги Димитров, първият комунистически управник на 
страната и лидер на Коминтерна между 1934 и 1943 г. Пър-
воначално Димитров е против това име, но склонява  в духа 
на тогавашния „култ към личността“. Димитровград става 
индустриален център, произвеждащ главно торове и цимент. 
Идеята на строителите му е да покажат какво може да се 
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постигне, когато отделните личности работят за колектива, 
а не за собствените си егоистични интереси. Градът показва 
и новото социалистическо отношение към природата. За раз-
лика от традиционното романтическо отношение, тя сега е 
поставена изцяло под човешкия контрол и в услуга на модер-
низацията. В новото начало дори сезоните спират да са от 
значение:

„Но датите за нас днес не важат и с тази есен ний не сме 
съгласни! Старее календарният език, а щастието като 
клон разлиства се. Нов календар, историйо, пиши!“

Пеньо Пенев, Строителна пролет

Димитровград трябва да материализира комунистическа 
утопия под лидерството на партията. Същевременно трябва 
да покаже разликата със западните капиталистически градове, 
където частната собственост няма как да позволи такива 
грандиозни строежи. Не на последно място, градът трябва 
да потвърди победата на пролетариата, еманципирайки дос-
коро експлоатираните работници от близките мини. Те трябва 
да станат новите образцови социалистически граждани. Една 
от многото пропагандни книжки за строежа на Димитровград 
твърди: „Човек все повече се убеждава, че заедно с израства-
нето на огромните заводи и топлоелектроцентралата израст-
ват също хиляди нови чудесни хора, убедени строители на новия 
живот“. (62) В този дух е и девизът на най-голямата бригада 
в Димитровград „Млада Гвардия“: „Ние строим Димитровград 
и градът строи нас“. (63)

Още от началото Димитровград се изгражда с 19 фабрики, 
които привличат хиляди селяни от близките села. Но градът 
така и не достига планираното си население от 75 хиляди. 
Много от новодошлите бързо се разочароват от неподходя-
щите жилищни и работни условия. През 1954 г. например 866 

работници напускат Димитровград, но на тяхно място идват 
1828 нови. Демографската история наистина потвърждава 
етикета „град на младежта“ – през 50-те над две трети от 
населението е между 16 и 50 години. Повечето обаче са мъже, 
жените представляват едва 28% от фабричните работници 
през 1951 г., като мнозинството от тях работят във фабри-
ката за консерви. (64)

Въпреки подобни противоречиви резултати от сблъсъка 
на утопията с реалността, партията все пак има голям успех 
в това да накара хиляди младежи да участват в строител-
ството, вдъхновени от идеята за по-добър живот. За много от 
тях това е първото излизане извън родното село. Естествено, 
бригадирското движение става ключов фактор за идентифици-
рането им с комунистическата идеология. Чрез партията те 
стават част от това историческо, монументално събитие – 
изграждането на цял нов град. Мнозина започват по този начин 
и професионалните си кариери – в строителството или като 
учители.

Партията също успешно демонстрира грандиозния раз-
мах на социализма – до ден-днешен Димитровград изглежда 
импозантно, с мащабните си жилищни сгради, широки буле-
варди и огромни фабрики. Градската мрежа следва плана на 
архитект Петър Ташев, който съчетава монументалност в 
строителството с идеята за социално равенство. Ташев се 
опитва да елиминира традиционната разлика между индустри-
алните и жилищните части на един град. Идеята му е да инте-
грира фабриките архитектурно и функционално в цялостната 
структура на Димитровград.

Както в повечето съветски градове от периода, „микро-
районът“ застава в основата на плана за Димитровград. 
Микрорайоните представляват отделни квартални единици с 
жилищни блокове и прилежащите към тях услуги, които трябва 
да настанят между 5 и 15 хиляди души. Пешеходни райони 
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свързват ресторанти, детски ясли, детски градини, читалища, 
библиотеки и спортни зали, които са разпределени според броя 
население. Идеята е повечето дневни нужди да могат да бъдат 
задоволени в максимална близост до местоживеенето. Това, 
съчетано с еднаквото качество на строителство в отделните 
квартали, трябва да създаде така желаното равенство на жиз-
нения стандарт. 

Автори като Дейвид Смит смятат, че един град може да 
бъде описан като социалистически в своята физическа органи-
зация дотолкова, доколкото е доминиран от микрорайона. (65) 
Съответно Димитровград е построен точно на този принцип, 
макар че мащабна реконструкция през 80-те години създава 
типичен пешеходен център и концентрира все повече и повече 
институционални сгради там – като знак за упадъка на уто-
пията и завръщането към преди това отричаните буржоазни 
норми.

Други проблеми се появяват още от 50-те. Недостигът 
на работна сила е постоянен, главно поради лошите работни 
условия. Жилищата, наличната техника, дори храната често 
не достигат, като много от работниците са принудени да 
живеят във временни постройки без никакви санитарни усло-
вия.  Някои се принуждават да отглеждат добитък около стро-
ежите, за да се изхранват. Други пък трябва да пътуват еже-
дневно до близките села поради липсата на достатъчно места 
за настаняване. (66)

Смените често продължат по 18 и дори 20 часа, включи-
телно в най-суровата зима. Санитарните условия са толкова 
лоши, че  дори има регистрирани случаи на малария. Логично, 
това води до огромно текучество на работници, което не спира 
въпреки тежките наказания, наложени от държавата (включ-
ващи затвор за работниците, напуснали самоволно назначе-
ните им места). Ситуацията е най-тежка в мините, където 
държавата прибягва до използване на принудителен труд от 
затворници и концлагеристи. (67)

Макар че Димитровград се строи по план, много  неща от 
проекта на архитект Ташев така и не се реализират – напри-
мер само два от планираните шест булеварда биват постро-
ени. Kaкто споменахме, много от по-късните достроявания са 
в брутално противоречие с първоначалния план. Част от апар-
таментите се оказват не особено пригодни за обитаване, а 
идеята за общи пространства рядко бива подемана от новите 
жители, които предпочитат да организират жилищната си 
среда по традиционния модел на нуклеарното семейство. (68)

Строителството на фабрики е с приоритет пред жилищ-
ните сгради и много от последните продължават да нямат 
канализация дълго след като първите семейства са настанени. 
Въпреки че Димитровград е проектиран като един от най-зе-
лените български градове, с просторни и поддържани паркове, 
индустриалното замърсяване е значително. През 80-те градът 
вече е един от най-замърсените в страната и процентът хора, 
страдащи от свързани с това заболявания, е значителен. „Гра-
дът на младежта“ е станал „символ на тежкото екологично 
състояние на съвременния български град“, дори според цитати 
от тогавашната социалистическа преса. (69)

Улф Брунбауер смята, че Димитровград става отражение 
на утопичните очаквания на БКП и съответно на доместифи-
кацията на революционната политика. С годините утопичният 
ентусиазъм на бригадирите избледнява, за да бъде изместен от 
ежедневните проблеми и от разочарованието от властима-
щите, които въпреки заявените принципи за равенство видимо 
се обогатяват за сметка на останалите. (70)

Разочарованието от утопията в Димитровград може най-
добре да се въплъти в съдбата на бригадира поет Пеньо Пенев. 
През 1955 г. той пише в стихотворението си „Аз, един от 
народа“: „Не мечтая/ безсмъртие/ и пътища леки, а ватенка 
топла/за зимния ден”.
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Само четири  години по-късно Пенев се самоубива, едва 
28-годишен. В едно от последните си стихотворения „Епоха“, 
той пише срещу новия елит, „плъховете/ заменили с високите 
звания/ разума“. 

Димитровград в преход. Завръщането на утопията.
Когато режимът пада през 1989 г., Димитровград, „домът 

на социализма“, не прави особено изключение от общата поли-
тическа треска. В града има големи митинги против БКП, вед-
нага се появяват нови партии. Идеологията и утопията биват 
демонтирани, често буквално. Голямата статуя на Георги 
Димитров е махната от градския площад в съответствие с 
новото време. Стотина души се събират в опит да я защитят 
с телата си, но полицията бързо ги разпръсква под аплодисмен-
тите на далеч повечето хора, събрали се в подкрепа на демон-
тирането. В крайна сметка Димитров се озовава проснат по 
очи в един от градските паркове, близо до река Марица. 

Разпадът на плановата икономика обаче удря града силно, 
тъй като той се е развивал около фабриките за цимент и 
торове. Посткомунистическата приватизация затваря много 
от предприятията, а на други намалява драстично работния 
щат. Както в цялата страна, доходите спадат драматично, 
а младите започват да търсят работа на други места. И ако 
антикомунизмът е добро оръжие за легитимиране на осте-
ритета от управляващите партии, то в Димитровград той 
започва да има своите изненадващи обратни ефекти.

За пръв път те стават видими при появата на идеята 
за смяна на името на града – подобно на случилото се в Дуп-
ница и Монтана. Изненадващо, Димитровград запазва назва-
нието си след многолюдни протести и блокаж на жп линията 
за Истанбул, на чиито релси лягат някои от старите брига-
дири. Формира се комитет, който поема задачата да убеди 

президента Желев, че името на града може да реферира както 
към Георги Димитров, така и към св. Димитър. „Поне това 
успяхме да спасим“, казва Господин Георгиев, един от бившите 
кметове на Димитровград. (71)

Не така се случва с фабриките обаче. Повечето биват 
затворени, а работниците се принуждават да търсят други 
начини за препитание. Разрастващият се градски пазар се пре-
връща в естествен избор. Близо до главния път за Истанбул 
димитровградският пазар става един от най-големите в стра-
ната през 90-те, продавайки всичко – от зеленчуци до авто-
части. Разположен първоначално в покрайнините на града, паза-
рът се разраства всяка година и постепенно завзема района 
около спортната зала.

Пазарът е печеливш и спасява икономиката на Димитров-
град в трудните ранни години на прехода, но въпреки това е 
възприеман за „срамен и мръсен“ както от местните власти, 
така и от самите търговци.  Изследване на Велислава Петрова 
показва постоянните усилия на местната община да ограничи 
пазара и да го скрие от погледите, доколкото е възможно. (72)  
Част от тези усилия могат да се обяснят със започналата 
джентрификация, но по-дълбокият мотив е, че почти всички 
жители на града не приемат идеята, че някогашният град  
символ на социализма и индустриализацията сега ще е домини-
ран от пазарната търговия. Още по-притеснително изглежда 
узурпирането на общото пространство на спортната зала и 
автогарата от пазара.

Така през 2008 г. статуквото вече е променено. Паза-
рът е ограничен в строго определено пространство, което е 
в близост, но не директно до спортната зала. Според Пет-
рова пазарът е успешно „скрит“, макар че размерът му остава 
почти непроменен. Градското пространство, традиционно 
асоциирано с комуналността и индустриалното производство, 
отново е спечелено от общината. Макар да е най-печелившият 
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сегмент от икономиката на Димитровград, пазарът е тряб-
вало да се съобрази с особеностите на града.

Тези особености стават особено видими през 2010 г. по 
време на кампанията на БНТ „Българските събития на ХХ в.“. 
Една от категориите е „българският строеж на ХХ в.“ и изне-
надващо за мнозина тя се печели от Димитровград, основно 
поради масовото гласуване на самите му жители. Така Дими-
тровград печели 60% от вота, а АЕЦ Козлодуй остава на второ 
място с едва 8%. Софийската общественост е потресена, 
когато в национален ефир историкът проф. Пламен Цветков 
казва, че градът е пример за „една отвратителна сталинска 
архитектура“, а самите хора „нещо са сбъркани там“ поради 
масовото си гласуване за БСП (факт, който лесно се опро-
вергава при справка в статистиката на ЦИК). Театралната 
режисьорка Лилия Абаджиева пък нарича Димитровград „роди-
ната на новите идоли, на перхидролените травестити, които 
не знаят мъжe ли са, жени ли са“. Абаджиева, разбира се, визира 
вечния враг на елита – чалгата, и централата на телевизия 
„Планета пайнер“, която се намира в Димитровград. (73)

Както може да се очаква, въпросните думи имат силна 
контрареакция в Димитровград. Организира се петиция в 
защита на „достойнството на града“. Местната община се 
намесва и заплашва да съди Цветков и Абаджиева, което при-
нуждава и двамата да се извинят публично.

Но утопичното наследство на Димитровград може би 
доказва най-добре своята устойчивост през 2011 г., когато гра-
дът става част от европейския проект „ATRIUM – Архитек-
тура на тоталитарните режими от ХХ век в градското упра-
вление“. Според описанието на проекта, „от рани на неудобно 
и ужасно минало, архитектурните следи от тоталитарните 
режими на ХХ век могат да се превърнат във важен източник 
за регионално развитие, ако бъдат управлявани и валоризи-
рани чрез транснационален културен маршрут и културно-ту-

ристически продукти“. Идеята на проекта е около този нов 
културен маршрут да могат да бъдат създадени „нови услуги, 
а оттам и работни места (места за настаняване, екскурзовод-
ство, реставрация и т.н.), особено за млади хора“. (74)

Арх. Емилия Кълева – ръководител на проекта за Бълга-
рия, нарича Димитровград и сходните му обекти в България  
„неудобно” и „некомфортно” наследство, което обаче може да 
се превърне „от болезнен спомен за миналото в източник на 
местно развитие“.

Но когато идва време местната администрация, музейни 
работници и интелектуалци да подготвят самото участие на 
Димитровград в проекта, идеята за „болезнен спомен“ бързо 
бива изместена от някогашния „град на младежта“. Всички 
клипове, презентации и публични събития, организирани около 
участието на Димитровград в ATRIUM, споменават „тотали-
тарното минало“, но същевременно демонстрират и безспорна 
гордост от историята на града, неговите социалистически 
идеали и постижения. Нещо повече, те представят реализа-
цията на социалистическата утопия в Димитровград в иде-
ална светлина, която, както видяхме, не кореспондира с реално 
протеклите събития. Живка Шишкова, директор на мест-
ния музей „Пеньо Пенев“ и деен участник в представянето на 
Димитровград през ATRIUM, казва в този дух, че Димитров-
град е „най-живият паметник на архитектурата, историче-
ско наследство, а не остатъци от миналото, които трябва 
да бъдат унищожени. Ние днес можем да благодарим на пър-
востроителите, които са реализирали толкова добре концеп-
цията за град, осъществили са я, реализирали са я и днес ние 
имаме късмета да живеем в този красив град“.

Вместо да отрече „тоталитарното наследство“ на 
Димитровград, проектът в голяма степен постига обратния 
ефект и вдъхва нов живот на социалистическата утопия. Оку-
ражени от участието в ATRIUM, местните общинари наскоро 
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гласуваха връщането на статуята на Георги Димитров. Този 
път тя няма да е на площада, но отново на видно място – на 
входа на един от градските паркове. Около нея се планира да 
се изгради цяла алея на „монументалното изкуство“. Запазени 
социалистически паметници от цяла България ще бъдат пред-
ставени там, като за момента е пристигнала огромна статуя 
на Ленин от Стара Загора. От общината дори направиха изя-
вление, че ако София наистина премахне паметника на съвет-
ската армия, той може да бъде преместен в Димитровград. (75) 

Подобно отношение може да се открие и в последната 
публикувана история на Димитровград – „Димитровград – кра-
тък исторически очерк“, финансирана от местната община и 
редактирана от известния историк проф. Васил Гюзелев. В кни-
гата строежът на града е представен като „обща цел, в която 
се срещат мечти и реалност – едно от най-позитивните раз-
вития в българската история в десетилетието след Втората 
световна война“. Описанията на бригадирския труд и последва-
лата индустриализация са също толкова позитивни. (76)

Изглежда, че историята е направила пълен кръг в Дими-
тровград. Един от главните радетели на премахването на 
статуята на Димитров през 90-те е местният политик oт 
СДС Максим Господинов. Сега дъщеря му е сред тези, гласу-
вали в общинския съвет връщането на същия паметник. По 
подобен начин социалистическата утопия постепенно губи 
почва в града, тъй като престава да бъде вярна на обещани-
ята си, но днес е под някаква форма върната към живота не 
от комунистите, а от истеричните критики на най-върлите 
є противници.

Спектакъл и забрава: 
кой има право на история?

Ивайло Динев
от трети брой на dВЕРСИЯ, 23 ноември 2015 г.
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25 години след падането на социалистическия режим в България 
борбата за паметта продължава. Какво да бъде запазено, за да 
се помни, и как да се интерпретира, какво да бъде унищожено 
или игнорирано, какво да присъства в публичните простран-
ства, каква е историята и може ли тя да бъде множествена, 
са все въпроси, които изникват в днешните дебати.

Ще започна обаче с лично преживяване, което ми се 
струва важно*. Преди година бях на теренно проучване в Само-
ков. Не предполагах за какво ще работя и се спуснах в шляене 
по града. От човек на човек се докопах до местен краевед, от 
дългия разговор с него за древността и величието на района, 
града и селата около него, едно име, назовано от него  между 
другото, предизвика интерес. Това бе Самоковската комуна. За 
първи път чувах за това събитие. Нямаше го нито в учебни-
ците по история, нито в курсовете в университета. Комуната 
е първата на Балканите. Започва през 1910 г. и се явява знаков 
момент за лявото движение в България.

В града за комуната се разказваше, но когато попитах 
конкретно за нея, често въпросите ми бяха отклонявани, никъде 
нямаше информация, нито в туристическите брошури, нито 
в информационните центрове, нито в библиотеката, нито в 
музея. Комуната едвам-едвам напомняше за себе си (но само за 
онзи, който знаеше) чрез бюстовете на трима от идеолозите 
є по улиците на града. Забравената є история контрастираше 
с местното туристическо чудо – Цари Мали Град (измислено 

*Работата ми включва десет интервюта с ключови личности, свързани по 
някакъв начин с туризма и културата в града, както и с комуната. Освен 
тях е анализиран голям брой визуален материал на Цари Мали Град и как-
вото е останало от комуната. В помощ за историческия контекст бяха 
извлечени данни от архива на Самоковската комуна, броеве на в. „Само-
ковска комуна“ и книги за нея, писани преди и след 89-а. Бяха събрани голям 
брой материали от местната преса относно двата обекта. За да бъде 
направено сравнение в отношението към комуната в различни периоди, 
бяха разгледани и туристически брошури по време на социализма и след 
началото на промените.

име, вдъхновено от легенда) – възстановена римска крепост с 
атракциони за децата, църкви за православните, обучения как 
да се стреля с прабългарски лък за любителите и битки между 
римляни и хуни за зяпачите. Цари Мали Град бе най-посещава-
ният туристически обект с над половин милион посетители за 
една година. От другата страна бе Комуната, за която никой 
не бе оставил нито пространство за памет, нито информация.

Историята на Самоковската комуна
По улиците на града са останали няколко паметника, 

напомнящи за героите на комуната. Те са все още там, къде 
от дейността на местната организация на БСП, къде заради 
чиста случайност. Например през 90-те, когато площадната 
демокрация сваля комунисти от власт и от паметници, група 
активисти искали да премахнат паметника на Борис Хаджисо-
тиров. Останало като легенда, фотографът на градския музей 
разправяше, че творението било запазено заради една лъжа и 
повечко незнание. Кметът спрял младежите с думите, че това 
не е комунистът Хаджисотиров, а известният и почитан 
художник Владимир Димитров-Майстора. Други места обаче 
нямат същата участ. Бюстът на втория кмет Михаил Дашин, 
намиращ се на улицата, където е убит заради лявата си дей-
ност, днес едвам-едвам се вижда до локален магазин, касетки 
и плакат за салами. Домът му, който допреди 89-а е дом-му-
зей, след това става кръчма. Музеят на комуната, намиращ 
се преди това в първия етаж на библиотеката, днес е кът с 
детска литература. Единствено голямото платно, нарисувано 
в нейна чест, все още стои непокътнато, но и то скоро ще 
бъде закрито от рафтове с книги. В самата библиотека ако 
искаш да намериш книги и документи за комуната, ще трябва 
да чакаш цял ден. Причината е, че архивът е изхвърлен някъде 
назад. Защото така било разпоредено – не е модерно, пък и кой 
ще се интересува от това? Същото бе обяснението и в музея, 
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където преди предмети и документи от комуната били едната 
част от експозицията, сега същите са някъде в мазетата. 
Децата трябва да научат първо нашата си история, тази на 
Възраждането, на художниците и просветителите, уточнява 
директорката. Целта на музеите не е да отговаря на потреб-
ностите на един историк, на един професор, а на потребно-
стите на всеки гражданин на държавата, продължава тя. Но, 
уточнява, това не бива да бъде с цел музеите да се превърнат 
в пазарен продукт и от тях да се печелят много пари с шаре-
ния – туризмът да се подчинява на културата, а не културата 
на туризма.

Коя култура обаче? Кой решава какво да остане в офи-
циалната култура и кое да отиде в мазето? Библиотекарките 
отбелязваха с възхищение постигнатото от комуната, при-
помняйки, че тя идва чрез демократични избори и желанието 
на хората. Били затворени 120 кръчми, отворила се безплатна 
кухня за бедни, построили се училища, създали се нови работни 
места. Говорейки за миналото, почувстваха вина, че и те участ-
ват в забравата на спомена за комуната, дотолкова почув-
стваха вина, че отделиха повече от час в търсене на коорди-
нати на останали наследници на комунарите. За разлика от 
тях, два пъти по-младото момче в туристическия информа-
ционен център нито хулеше, нито величаеше комуната, просто 
защото не знаеше какво е това. Когато го попитах дали има 
някъде дори парченце от нейната история, която мога да видя, 
той се смути и започна да показва по картата наслука памет-
ници на възрожденци, нямащи нищо общо с историята й. В 
другия край на града, в близост до циганската махала, в чита-
лище „Младост“, се намираше общинската организация на БСП, 
в която, когато влязох, лъхаше на старост. 80-годишен дядо с 
едно око и около 60-годишен работник във ВИК, които си пиеха 
кафето там, заразказваха с умиление за комунарите. Местната 
организация пазеше все още архивите на Борис Хаджисотиров 

с документи, речи и изрезки от вестници. Тя бе единствената, 
която през последните години отбелязва с по десетина старци 
годишнината от първата комуна.

Отбелязванията на годишнините на комуната премина-
ват като паметен ден за една група хора. Денят не е нито 
празник, нито почивен или съчетан с други прояви в по-голям 
мащаб. Няколко членове от местното БСП отиват с цветя, 
ръководителят изнася реч и се разотиват. Типично за отноше-
нието към комуната е мнението на известен грънчар в града, 
който въобще не желае да говори за нея, защото „баща му го 
научил да не говори за политика“. И ако в туристическите 
гидове преди 89-а комуната е част от основния мотив за исто-
рията на града, а местата, свързани с нея, са сред посочените 
за посещение (но не и основни), то след 89-а в нито един гид 
няма информация нито в частта за историята, нито в частта 
за туристически обекти за посещение.

Чудото Цари Мали Град
Забравата към социалното явление, каквото е комуната, 

контрастира напълно с Цари Мали Град – обект, намиращ се на 
десетина километра от Самоков, превърнал се за една година в 
най-посещавания в цялата страна. Крепостта се намира в село 
Белчин, известно допреди това с минералните си бани и извори. 
По пътя към мястото ни посрещат двама мъже, събиращи 
такса за влизане с кола. Качвайки се нагоре, ни очаква още една 
каса за плащане на билет, както и малко магазинче за сувенири 
и книги, свързани с местността. Сред имената на авторите 
изниква известният популяризатор на историята Божидар 
Димитров, бивш водещ на предаване по националната телеви-
зия „Памет Българска“. Той е един от основните телевизионни 
интелектуалци, които въведоха говоренето за историята и 
културата в услуга на печалбата, започнаха да изнамират вам-
пири и гиганти из земите на страната и да консултират разни 
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бизнесмени, захванали се да издигат крепостни стени. Един от 
тези бизнесмени е президентът на най-голямата строителна 
фирма в страната „Главболгарстрой“ – Симеон Пешов, стоящ 
зад цялостния проект Цари Мали Град. Легендата за постро-
яването на мястото гласи, че Пешов искал да възобнови род-
ното си село, да има работни места и хората да не бягат. 
С негова помощ, споделят съселяните му, проектът спечелил 
европейско финансиране, защото само с общински пари няма 
как да се изгради комплексът. „Цари Мали Град е моята сту-
дентска мечта“, разказа директорката, която участва също 
чрез експертизата си в проекта. Смята, че делото е общо, 
защото младото поколение трябва да знае какво е било и ще 
бъде по-гордо с историята си. Самата крепост е римска, архе-
олозите и историците знаят, че тя не е нещо особено, а е 
като останалите двайсетина, бранещи подстъпите към града. 
Музеят вътре обаче разказва не само за римляните, но и за 
прабългарите, траките, хуните и османското нашествие... 
Историческата част от комплекса не е голяма и се разглежда 
за около 15–20 минути. След това гостите ги очаква атрак-
цион – въжен мост, по който да достигнат до полянка с пейки. 
Полянката е пригодена за най-традиционния метод на пикник –  
скара и бира. В празничните дни, когато се отбелязва постро-
яването на комплекса, ежегодно поляната събира хиляди гости. 
Събитието е отбелязвано от кмета на Самоков, министъра 
на културата, местни значими фигури. Специално за празника 
пристигат от цялата страна клубове по възстановки на рим-
ски битки и прабългарски военни традиции.

Ако си припомним концепцията на Морис Халбвакс за 
колективната памет, ще можем да си обясним как се заражда 
сякаш по естествен закон проект като Цари Мали Град. Френ-
ският социолог определя два вида памет: комуникативна и кул-
турна. Първата е по-скоро лична, неформална, делнична, с диа-
пазон от 80 до 100 г. или 3–4 поколения. Културната памет, от 

своя страна, намира своята основа в митичната праистория, 
в събития, които са абсолютно минало, и е официализирана 
чрез празнични дни, церемонии и ритуали. Именно в такава 
се превръща римската крепост, след като проектанти, поли-
тици и специалисти мобилизират сили в развитието на про-
екта. Пространството – а за Халбвакс то е от задължение за 
изграждане на културна памет – отдава място за съборност 
веднъж в годината на поляната до крепостта, специфични 
тържествени ритуали с участието на официалните власти, 
посещения от министри. В помощ идват и телевизионните 
интелектуалци, които веднага написват историята на района –  
така Цари Мали Град остава завинаги и в писмената култура, 
а оттам всички взети заедно създават определена социално-по-
литическа идентичност, една обща памет.

Цари Мали Град шокира с огромния брой посещения – 
половин милион за една година. Кажи-речи почти всеки над 
прага на бедността у нас е бил в комплекса на екскурзия за един 
ден, разбрал е малко за римляните, малко за българите, малко 
за траките, разходил се е сред природа и си е тръгнал доволен.

Самоков е пример как политическото влияе на паметта и 
как силните на деня изграждат постепенно и налагат идентич-
ност чрез места, пространство, ритуали и писмена култура. 
Ако допреди 89-а всичко буржоазно, индивидуално, елитарно е 
изключено от наложената от партията пропаганда, то след 
89-а всичко комунистическо е изритано като отклоняващо и 
излишно от новото наследство за бърза употреба, изпълнено 
с легенди за общността. В резултат на това общността все 
по-малко ще помни комуната, все повече ще знае и ще говори 
за бутафорната крепост, все по-малко ще са живите, които ще 
посещават веднъж в годината паметниците на комунарите, 
все повече ще са онези, които ще разказват как са ходили на 
Цари Мали град и са се учили да стрелят с лък.
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И все пак, ако се обърна отново към Халбвакс, всичко 
това сякаш изглежда нормално стечение на обстоятелствата –  
за французина колективната памет действа назад и напред. 
Опорните точки от миналото, къде митологични, къде дейст-
вителни фигури и герои, идват като обяснение на настоящето 
и гарант за бъдещето. Нима не сме по-европейци от европей-
ците? Вижте каква древна култура, какви древни крепости, 
какви древни орнаменти имаме тук! Комплекси като тези 
затвърждават европейската идентичност и политическата 
ориентация.

Културното водачество на антикомунистическия дис-
курс, въпреки че е воден от една част от обществото, разрязва 
колективната памет на „добра“ и „лоша“, на „качествена“ и 
„некачествена“, впоследствие оформя настоящето и бъдещето 
спрямо тези разделения и ги официализира. Изтласкването на 
комунистическите събития като ненужно наследство бива 
заместено често с възстановяване на забравена или репреси-
рана досега памет – колективизацията, Белене, горяните. Тях-
ното право на история досега е било забранено, така както 
от 89-а  досега правото на комунистическа история става все 
по-индивидуално, смълчано и криптирано, но не и колективно 
наследство. Въпросът е: не могат ли да съществуват заедно? 
За момента, изглежда, отговорът е „не“.

Обезличеният Гео

Ивайло Динев
от четвърти брой на dВЕРСИЯ, 27 февруари 2016 г.



199198

Голяма част от културната ни история все още не може да 
се измъкне от нанесените клишета от периода преди 1989 г.  
Затова навярно всеки би се съгласил, че постановка за Гео 
Милев в посткомунистическа България би трябвало да пред-
ставлява събитие в театралното изкуство. Възможност за 
едно ново осмисляне на големия български поет. За жалост, 
постановката „Гео“ на Иван Добчев, изиграна в Народен теа-
тър „Иван Вазов”, е събитие само от пародиен характер. Съби-
тие, което нанася нови клишета и нов цвят пропаганда. 

Забравете всичко, ама всичко, което сте чели от и за Гео. 
Вижте какъв е Гео на Добчев – объркан, почти смахнат индиви-
дуалист, написал поемата „Септември“, след като изпива цяла 
тенекия с вино. Наистина ли авторът е бил подобен човек?  

Нямаме претенции настоящият текст да бъде четен 
строго като театрална критика, а като исторически и поли-
тически анализ на съдържанието на постановкатa*, сравня-
вайки идеите в творчеството на Гео и времето, в което пише, 
с представеното в Народен театър. 

Гео – „сепаративен егоист“ 
Поетът излиза на сцената от ада с тирада за разли-

ката между интелектуалците и интелигенцията. Първите не 
се занимават с политика, а политиката се занимава с тях. 
Докато вторите са служители на властта, придворни на дик-
татора. Гео продължава с цитати от Ницше, „най-големият 
мъдрец на модерността“, и казва, че творецът винаги трябва 
да бъде един пръст над масата! 

Ролята, изиграна от иначе талантливия актьор Леонид 
Йовчев, е на човек, следващ  романтичната  традиция за раз-
рив между творец и маса, между качеството и количеството, 

*Уточняваме, че настоящият анализ е на съдържанието на постановката, 
но не и на книгата „Една и съща нощ” на Христо Карастоянов.

между самоназоваващи се за „добри“ и „гении“ и „лошите“, 
„обикновените“. Поетът е представен по-скоро като отда-
лечен от реалността, занимаващ се не с изкуство за живота, 
а с изкуство заради самото изкуство. За подобно разделение 
много упорито настоява и Георги Каприев, написал първата 
рецензия (77) на постановката и отъждествил я като „връх 
на няколкогодишно търсачество“. Милев не просто стои над 
и встрани от масата, но и от политиката изобщо, според 
Добчев и Каприев. „Интелектуалецът (винаги в единствено 
число)… сочи пътя, по който има смисъл да се върви.“, за раз-
лика от интелигенцията, която обслужва масите. В постанов-
ката няма и помен от идеологическите сблъсъци на времето, 
политическата активност всред хората и в крайна сметка, 
политическото убийство на поета*.  

Гео – пиян рецитал  
В друго централно действие поемата „Септември“ е сни-

шена до подигравка. Текстът се рецитира от пияния и залитащ 
Гео. Животът е илюзорен. Пред поета в стройна редица като 
черноризци са застанали анархистите, следващи всяка дума на 
диригента си Милев. Два метра зад поета е антагонистът 
Гешев с чадър в ръка, мъдър, тежък и мрачен, слуша и от време 
на време подсказва как да бъде продължена поемата. Гешев – 
лицето на държавната репресия – подсказва радикалните думи 
на поемата, заради която е убит Гео. Това не може да бъде 
нищо друго, освен пародия.

*Същият наратив присъства в рецензията на театралната критичка 
Виолета Дечева, която счита за голямо предимство, че спектакълът не 
е политнал към „анархо-левичарство или просто към евтини партийнопо-
литически референции”, а към „най-старата опозиция” интелектуалецът/
мислителят срещу властника. Виж: в. Култура, бр. 2 (2839), 22 януари 2016
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В търсене на Гео
Смятаме за ненужно да цитираме поемата „Септември“, 

за да докажем нейната политичност и социалната й критика. 
Затова ще се върнем назад, към периодите преди предложе-
ното от Добчев „пиянство“ и запознанството с анархистите, 
тези мрачни герои на постановката. 

В статията „Българският народ днес“, публикувана в спи-
сание „Везни“ през 1921 г. (кн. 3), четем:

„Всички до днес управлявали партии са вече оконча-
телно дискредитирани в очите на народа. Тяхното без-
честие ги обединява в една обща гнила купчина слама, 
която трябва да се изгори, защото те – всички досегашни 
„политически дейци“ – нямат нищо общо с народа.“

Гео не само заема позицията на критикуващ политиче-
ската класа, но е и в защита на народа, „в недрата на когото 
дреме енергията на неговото бъдеще“. Милев вижда потен-
циала не в партийните дейци, чиято вечна цел е само „борба 
за власт“, а в народа и излизането от неговите недра на „нови 
хора“, които ще „донесат неговото обновление. Нови хора! И 
нов девиз: честност и труд! Само този нов девиз, този нов 
принцип – трудовият принцип – ще обедини българския народ“ 
от села и градове. 

Този иначе толкова безидеен и профанен, поне според 
постановката, Гео Милев всъщност търси политическо и 
обществено обновление в държавата, начертавайки как това 
ще се случи. Дотолкова е един пръст над масата Добчевият 
Гео, че творецът Гео определя масата за носител на новото 
и бъдещето. 

В статията „И свет во тме светится…“, публикувана в 
списание „Пламък“ (1924, кн. 1), четем: 

„Днес не е време на розови сънища и лазурни блянове. 
Времето е жестоко – и праща поезията в изгнание.
Днес има само Народ и Човек. Човекът пред лицето на 
Народа. Човекът посред Народа.
Поетът добива своето истинско призвание: да бъде преди 
всичко и само – Човек. Човек посред Народа.
Ний не можем да останем глухи зрители пред народната 
трагедия – унесени в нашите неземни блянове, потопени 
в нашите дребни чувства.“

Лявото при Гео 
В голяма част от прозата и поезията си Гео Милев описва 

света двуполюсно. От едната страна са бедните, робите, 
пролетариите, а от другата – фабрикантите, държавниците, 
кокетните буржоа. 

Още в „Грозни прози“, писани докато е в Германия (1918–
1919), Гео изобразява реалността амбивалентно – от едната 
страна са улиците в крайните квартали, манифестациите на 
пролетариите, бунтъта и гибелта им:

„По всички ъгли… вестникопродавци с тежък сноп 
вестници под мишница. Старци с късо продупчено на 
лактите палто, жени с големи скъсани обуща, които 
зеят от края на тротоарите право срещу кресливите 
витрини на магазините. Беднота от скверните училички 
на предградията. Пролетарии.“ 

Гео Милев, „Смърт“, 1918–1919

От другата страна са държавниците, военните, фабри-
кантите, капиталистите: 

„Трикольорни рапсодии на мъртвото време. Конквиста-
дори на цивилизацията. Хусари на плячката. Легални 
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легати на мира. Преторианци на позора. („Савонарола“)
Старият живот… Вечно забързани търговци и запо-
тени борсови спекуланти, ароматни дами с кученца, слу-
гини с кошници, гувернтантки, водещи детски колички… 
(„Марсилеза“)
Зловещото тракане на картечниците… Картечниците 
псуват разярени.“

Гео Милев, „Любов“, 1918–1919

Фигурата на утопичното бъдеще е „Червената обето-
вана земя на свободата“:

„Всички пътища водят в Рим. Само един води в рая: пътя 
на Свободата… Хиляди знамена, безброй – развени над нашето 
празнично шествие. Другари, братя, народ… Червените зна-
мена на май и труда, и великото бъдеще…Червената обето-
вана земя на Свободата. Ханаан на Труда.“ 

Гео Милев, „Май“, 1918–1919

Политическите сблъсъци в Германия не са пропуснати от 
автора. Споменати са убийствата на Роза Люксембург и Карл 
Либкнехт, дейци на крайнолявата немска партия „Спартакус“, 
и погребението им, което започва с „милионно шествие с чер-
вени знамена“. (78)

„Едно голямо червено знаме, издигнато над покрива, все 
още се развява и гордо плющи сред воя на зимния вятър…“ 

Гео Милев, „Марсилезата“, 1918–1919

В своето „Експресионистично календарче за 1921“, поетът 
работи отново по посочената дихотомия. Там използва символи 
(„знамена“, „пролетта“, „комини“, „червения щит“, „борба“), 
дълбоко свързани с левите идеи:

„Хиляди фабрични комини застягат лазурния кръг на 
кръгозора…
Ето сивите знамена на глада, наведени за молебен сред 
бранните поля на пролетта. 
Начало!
Ето червения щит на слънцето в нашите черни ръце.
Ний го издигаме смело – напред – към борба. 
Слънцето.
И в този миг: ето първия пролетен гръм.“

В месец юли Гео пише за страшния „рев на глада и пра-
ведния гняв!“. В месец август: за духовна свобода, човешкото 
братство и всемирното равенство. През ноември се градят 
барикадите от сандъци, бурета, бали с хартия: о плющене на 
жилавите мускули – барикади, с червени знамена над тях… 
И разрязва времето между Вчера и Утре, между Старото и 
Новото, между робовладелците и робите, между демокраци-
ята и утопията. „Ние градим барикади, ний копаем вал: между 
Вчера и Утре. Спартакус!“

В поемата „Ад“ сред крайните квартали крачат пролета-
риите с кухи кореми, „изпъната кожа на стар барабан“: 

 Глад!
  Глад!
  Глад!
Глад,
  без да чакаме
Глад,
  неоплаквани
Глад
  е съдбата ни
       Глад!
       Глад!
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       Глад!
       Глад!

В същия град, друг свят живее чрез „богатство дружно с 
разврата…

от полуголи моми,
горди
лордове,
сити
банкери,
офицери,
велможи,
и прочее скотове
- О!“

Още от началото на работата си в списание „Пламък“ 
Гео често навлиза в социално-политически полемики. Самото 
списание е скъсване с традицията в българската литература 
и с интелигенцията, която „свива раболепно своето знаме и 
отстъпва към топлия приют на еснафските идеали и карие-
ризма.“ (79) С първия брой на „Пламък“ обявява във възвание 
задачите:

„Да бъде факел, който озарява пътя към това ново бъдеще –  
бъдеще, в което човешкият дух ще отхвърли от себе 
си всяка тирания на тъмното и безочливо хищното в 
живота, за да се възправи най-сетне напрегнат от твор-
чески устрем посред светлото съзнание за своята вър-
ховна човечност.“

Сред темите, често обсъждани в списанието, са какво 
е „народ“, „демокрация“, „анархизъм“, „държава“, „общество“, 
„ленинизъм“. 

Например според литературната историчка Сирма 
Данова (80), за Гео Милев демокрацията не е нищо друго освен 
идеология на господството. „Той разглежда Закона за защита 
на държавата като неин продукт. Изобщо Америка в тексто-
вете на Гео Милев е името на добре контролираните от църк-
вата модерни произведения: икономиката и законите.“

Макар списание „Пламък“ да е определено като списание 
за критика, неговата издателска политика е съсредоточена в 
политически теми. Често в „Пламък“ са обсъждани въпроси, 
свързани с движението на анархистите и идеите им („Анар-
хизмът“, „Психология на анархиста и социалиста“, „Теория на 
анархизма“), и институционална критика („Държава и църква“, 
„Полицейска критика“, „Отворено писмо до ген. Борис Вазов“, 
„Олимпиада“). Зад проекта „Пламък“ стои всъщност анар-
хистът Георги Шейтанов, подписващ се като Георги Василев, 
също герой от постановката на Добчев.  

Анархисти без мисли
Шейтанов, облечен в черно, се движи с други шушукащи 

помежду си фигури.  Това са анархистите, вдигнали държа-
вата на крак. Представени по-скоро като карикатурни образи, 
лишени от плътност и съдържание. В Добчевия спектакъл сблъ-
съкът между държавата и анархистите е показан политически 
коректно като война между „наши“ и „ваши“. В един от моно-
лозите си Шейтанов се вайка, че са допуснали това разделение. 
От страх постановката да не придобие политически измере-
ния, тя превръща героите си в кухи кукли на конци, влияещи се 
от своите емоции или от някакъв определен ход на съдбата, а 
не от идеите, зад които стоят. Така самите им идеи, описвани 
в текстове, манифести, критика и поезия, увисват. „Без бог! 
Без господар!” Какви идеи ще са това, ако са инструменти на 
човешка емоция, на борба за надмощие?   



207206

Убиването е едно от основните действия в постанов-
ката. Убиването без смисъл, естетическото убийство или 
убийството като удоволствие, като емоционален реваншизъм. 
Окарикатурените анархисти убиват професора, който не ги 
харесва. Той изнася лекция пред студентите и казва, че тия 
анархисти трябва да бъдат избити. Шейтанов и негов другар 
го изчакват пред университета и го гръмват. Защо той не ги 
харесва? Защо анархистите отиват да слушат точно него? 
Какви са идеите зад едната и другата омраза? В Добчевия 
спектакъл няма да научим, а ще се объркаме – дали гледаме 
холивудски екшън филм или български театър. А лишаването 
от причината за убийствата, от политическото, е лишаване 
от контекста на времето. 

Обявеното от режисьора „мистериално“ представление 
крие неподозирани мистерии. Най-голямата от които бе – 
това Гео и Шейтанов ли са?

Както писа в края на 2015 г. театралната критичка Гер-
гана Пирозова – да попитаме зрителите „А Вие какво разбрах- 
те за Гео?” (81). 

Всъщност ако не са запознати с историята на периода, 
на тях няма да им стане ясно какво е анархизъм, срещу кого 
и за какво са били анархистите тогава. Не става ясно защо 
държавата ги подгонва, нито защо македонстващите убиват 
Шейтанов. Анархизмът в постановката е действие, а не идея. 
Насилието от държавата е, за да се тури ред в страната, 
защото навсякъде дебнат комунисти, но какви са идеите на 
тази държава, на нейното насилие? Ред и сигурност, но не „от“ 
кого, а „за“ какво?

Гео – употребяваният 
Тук е уместно да споменем, че според повечето литера-

турни историци още отпреди 44-та година творчеството на 
Гео е същевременно изкуство за самото изкуство и изкуство 

за живота. След 44-та изкуството за живота е описано като 
постепенно осъзнаване на марксистко-ленинистките идеи, а 
поезията и публицистиката му, неотговарящи на политиче-
ската конюнктура, са пропускани. Така, съвсем очаквано, преди 
89-а „Септември“ е основното произведение, около което се 
разказва творчеството на Гео. То е връхната точка, описваща 
кървавите събития в България, и поводът поетът да стане 
жертва, превръщайки се в култова фигура. „Септември“ е изку-
ство за живота и изкуство, заради което се губи живот. 

Както видяхме, в постановката на Добчев пътят е нао-
братно – „Септември“ е снето до подигравка, а основните 
идеи, проповядвани от сцената на театъра, са индивидуалис-
тичните за сметка на груповите, елитаристките за сметка 
на социалните. 

В обширно изследване за Гео Милев Никита Нанков, лите-
ратуровед и преподавател в САЩ, пише, че наблюдава как 
след 1989 г. тълкуванията представят автора „предимно като 
модернист и пренебрегват силните леви тенденции в твор-
чеството му“. Според Нанков тези интерпретации на Гео са 
„също така ограничени, идеологически егоистични и наративно 
манипулативни, както и баснята за блудния син (интерпрета-
циите преди 1989-а, бел. ред.). В някои отношения левият нара-
тив и наследилите го посткомунистически интерпретации са 
така близки, както позитивът и негативът на една фотогра-
фия – мисловните им схеми са сходни, само знаците им са про-
тивоположни.“ (82)

В същия дух е критиката на Гергана Пирозова към Добче-
вия Гео: „Кога се събудихме отново в 1948 г. Кога? Аз тук хич 
няма да коментирам театралния език на Добчев, защото той 
е нещо тленно и временно, но защо преправяме Гео, за да го 
намърдаме в днешния ден.” (83)

Проблемът на постановката възниква оттам, че сякаш 
е зададена цел от творческия екип да се оголят от политиче-
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ското историческите личности на едно провокативно и про-
пито именно от такива идеи време. Историческите фигури са 
използвани, но не и полемизирани. Делата им остават в потай-
ното, в нагона и в жаждата. Ние не разбираме защо Гео Милев 
е това, което е. Не разбираме какво се крие зад действията му 
и темите, засегнати в творчеството му. Единствената идея, 
грубо прокламирана, е индивидуалистичната и консерватив-
ната. Творецът като един, масата като нисше множество. 
Интелектуалецът като живеещ за и чрез себе си. Така, за да 
не бъде политическа, постановката е засегнала всъщност един-
ствено коректното политическо на днешния ден. Плашеща е 
и близостта между показания Гео и публично оповестяваните 
консервативни и елитаристки идеи на режисьора Добчев, за 
когото например зимните (дълбоко социални) протести от 
2013 г. на „човека-маса“, ни връщат „към пещерата, към мон-
голоидната орда, която знае само да плячкосва, но не и да сее 
и оре…“, а Френската революция, падането на Берлинската 
стена са просто бунтове, но не и съзидателни -– „съзидатели 
могат да бъдат знаещите, просветените в законите на тая 
цивилизация, която тук, у нас, е християнска.“ (84)   

В този смисъл, постановката не казва почти нищо за 
Гео, но много за режисьора, за съвременното изкуство и теа-
тралните ни среди. А те, разпилеяни и днес във вражда между 
двореца на диктатора и орязването на средства за провинци-
алните театри, са непробудни в розовите си сънища и блянове. 
Наместо да превърне постановката „Гео“ във възвръщане на 
социалната критика, Добчев замита Милевата критика. А 
тази критика можеше да бъде съвсем на място днес: 

Понеже не ни съблазняват милостите на държавата; 
понеже чувството ни води не в пътищата на кариери-
зма; понеже съвестта ни вика против ония парвенюта на 
деня, които получават места на директори и началници 

или седалища в комисии за насърчение на родното изку-
ство; понеже предчувстваме престъпник у всеки, който 
не е при Народа; понеже предчувстваме престъпление във 
всеки компромис между отделната личност и народа – 
затова ще останем там, дето е Народът.

Гео Милев, „И свет во тме светится…“, 1924



211210

Свободата на 
“вненаходимость”.  

Интервю с Алексей Юрчак

Интервю на Андрес Кург с Алексей Юрчак  
за сп. Art Margins online, 5 юни 2014 г.

Превод - Ирина Самоковска 
от уеб-страницата на dВЕРСИЯ, 3 април 2016 г.

Алексей Юрчак е доцент в Департамента по антропология на 
Университета в Калифорния, Бъркли и преподавател в Депар-
тамента по танц, театър и пърформанс в същия универси-
тет. През 2006 г. публикува “Everything Was Forever Until It Was 
No More. The Last Soviet Generation” [“Всичко беше завинаги, 
докато не изчезна. Последното съветско поколение”] (Princeton 
University Press), новаторско изследване на късния съветски 
период, което му печели широко признание. Книгата опровер-
гава популярното схващане за периода като структуриран от 
опозиции от типа държавно – частно, народ – държава, офи-
циална – неофициална сфера, съветски – анти-съветски. Той 
прави това чрез анализ на множество съществени промени в 
политическото представителство и значението на понятието 
“политическо” след 1955 г., както и произтичащите от това 
промени в късносъветските ежедневни практики, сред които 
съветският идеологически език, увлечението по западната рок 
музика, разпространението на популярни вицове и анекдоти, и 
др. Позовавайки се на това обширно етнографско изследване на 
късния съветски период, в настоящето интервю Юрчак обяс-
нява защо понятия като “творецa-дисидент” или “твореца-не-
конформист” са неподходящи като описания на неформалните 
творчески колективи от онова време.

 
Андерс Кург: В “Everything Was Forever Until It Was No More. The 
Last Soviet Generation” (2006) преформулирате цялата проблема-
тика на дихотомните опозиции, които стандартно се използ-
ват в трудове върху историята на късния СССР -  например 
официална - неофициална култура, “ние” (народът) - “те” (дър-
жавата, системата) или „първа икономика  - втора иконо-
мика”. Обсъждате два различни езика -  застоялия и монотонен 
авторитетен дискурс на партията-държава и експериментал-
ния, изобретателен език на други негови регистри. Вместо да 
разглеждате тези два езика отделно един от друг обаче, както 



213212

се прави в повечето изложения на тема съветска културна 
история, Вие сте ги събрал – при Вас те са пряко взаимосвър-
зани и даже взаимозависими. Бихте ли описали накратко как 
стигнахте до тази тема и как развихте подхода си?
 
Алексей Юрчак: Начинът, по който първоначално мислех къс-
ния социализъм като изследователска тема, беше до известна 
степен оформен от опита ми на живеещ и учещ в Щатите. 
Дойдох в Щатите от Съветския съюз през 1990 г., за да уча 
културна антропология в Университета Дюк. Изпратих кан-
дидатурата си в Дюк от Ленинград (Санкт Петербург) през 
1989 г. и няколко месеца по-късно разбрах, че са ме приели. По 
това време медиите в САЩ, американците и даже местните 
академичните среди имаха много бегла представа за живота 
в Съветския съюз. Много от това знание беше оформено от 
стереотипи, наследени от Студената война. До голяма степен 
това важи и днес. Същевременно руските постсъветски разра-
ботки на тема съветското минало ми се струваха все по-проб- 
лематични - това минало биваше или изцяло отхвърлено, или 
снабдено с ново тълкуване през призмата на една комиксова 
героична борба със злия режим. Интересът ми към преразглеж-
дането на последните няколко десетилетия от историята на 
СССР доби очертания на фона на тези идеологически оформени 
трудове, идващи както от САЩ, така и от Русия. Исках да 
им отговоря.

Формиращ опит за мен бяха и 80-те години, когато, живе-
ейки в Ленинград, работех като учен и бях замесен в т.нар. 
“неформална” арт сцена. Бях особено близък до “неформалната” 
рок група AVIA, както и до “неформалните” театри “Лицедей” 
и “Дерево”. През 1987 г. се отказах от научната си кариера и 
станах мениджър на AVIA на пълен работен ден. Това може 
донякъде да обясни защо се заех с езика като призма, през 
която да разгледам късносъветския период. В AVIA експеримен-

тирахме с “официалния” дискурс на партията, който можеше 
да се намери под път и над път в лозунги, речи и вестникарски 
статии. Друг важен източник на опит беше перестройката 
от края на 80-те. По това време Комсомолът (Комунисти-
чески Младежки Съюз) стана първата идеологическа държавна 
организация, на която беше разрешено да дава на “неформални” 
съветски рок групи и театри, както и на първите “нефор-
мални” бизнеси, държавно-институционална принадлежност. Тя 
им позволяваше да изпълняват дейността си като “професио-
нални” предприятия и да изкарват пари от изяви в Съветския 
съюз и в чужбина. Тези дейности станаха възможни благода-
рение на особената двойна идентичност на местните ком-
сомолски комитети по онова време. На хартия изглеждаше, 
че тези комитети организират концертите и турнетата на 
неформалните групи, докато на практика ние организирахме 
всичко сами. Единственото, което те правеха, беше да произ-
веждат официални документи и да пишат доклади, в които дей-
ностите ни се описваха за пред държавата като “комсомолска 
младежка работа.” Тази формална лингвистична репрезентация 
(или по-скоро погрешна репрезентация) на действията ни от 
страна на една идеологическа държавна институция позволи на 
неформалните рок групи и театри в края на 80-те - за първи 
път в историята на СССР - да станат професионални групи и 
театри – тоест, да си изкарват прехраната с музикални и теа-
трални дейности, да изнасят официални концерти, да ходят на 
турнета, да продават билети, песни и тениски, и така ната-
тък. Тази формална репрезентация ни освобождаваше от почти 
всякакъв държавен контрол: какво всъщност свирехме и колко 
изкарвахме от това оставаше до голяма степен неотчетено 
от държавата през тези години. Между 1987 г. и 1991 г. AVIA 
беше една от многото неформални групи, които се възползваха 
от тази система. Имахме концерти в много западноевропейски 
държави, участвахме във фестивали, издадохме песен във Вели-
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кобритания (AVIA, Hannibal Records, 1990), както и няколко 
други в Съветския съюз (дотогава не беше възможно за нефор-
мални групи да издават или да продават песни).

Парадоксалното е, че една идеологическа държавна инсти-
туция ни освободи от самата държава, която представляваше. 
Този опит отрази една определена връзка между формата на 
идеологически дискурс и значенията, които можеха да се раз-
вият под егидата на тази форма. Докато тази противоречива 
връзка с идеологическата форма съществуваше през всички 
периоди от историята на СССР, през перестройката тя се 
разрасна, като Комсомолът и партията нескрито я употребя-
ваха и злоупотребяваха с нея. Тя стана и един от двигателите 
на вътрешната трансформация на съветската система. (85)

Имаше и друг важен опит, който придобих по време на 
работата ми с AVIA. Това беше не просто група – беше също 
и театър, с 20 изпълнители на сцена, заобиколен от кръг от 
удивителни художници и актьори, всички впрегнати в усилие да 
се пресъздаде един забележителен съветски спектакъл, който 
включва елементи на съветски паради, събрания, човешки пира-
миди, идеологически символи, авангардна поезия – всичко това 
побрано в микс от пънк, ска и военна маршова музика. Това 
се правеше по ироничен начин, но със сериозна физиономия, и 
в стил, който пораждаше не само ентусиазъм, но и лудост. 
Например, едно от турнетата ни се казваше “Навстречу 1000-
летию Великого Октября!” (Да посрещнем хилядната годиш-
нина от Великата Октомврийска революция!), което беше 
раздута версия на общоизвестен партиен лозунг, призоваващ 
всички да работят “За 70-ата годишнина на Великия Октом-
ври” или “100-ната годишнина” на Ленин. 1000 години замениха 
100 години, за да се подчертае, че групата е още по-ентуси-
азирана, твърде ентусиазирана, в употребата си на официал-
ната партийна реторика, в сравнение със самите партийни 
функционери. Това разсмиваше публиката от раз, но същевре-

менно изглеждаше странно на много зрители, понеже повечето 
останали неформални рок групи се опитваха да бъдат или апо-
литични, или, към края на перестройката, свръхкритични към 
съветските лозунги. Но AVIA свиреха под едно огромно знаме, 
наподобяващо съветско, на което лозунгите не бяха осмивани, 
а чествани със свръх-екзалтация. Целта беше да се спази идео-
логическата форма – да се марширува, пее и изпълнява ентуси-
азирано, както стереотипните добри съветски граждани, но по 
леко пресилен начин. Това подкопаваше значението на всичко, 
без изрично да описва подривното действие.

Много неформални музиканти и творци в Съветския съюз 
чувстваха, че ако изпълненията им представляват директна, 
неприкрита атака срещу съветската идеология, то тяхното 
творчество е безинтересно, банално или чиста безвкусица. 
Естествено изразяването на пряка подкрепа за съветската 
партийна реторика беше още по-лош избор. Беше важно да 
се удържи фин баланс – да бъдеш ироничен, но по неексплици-
тен начин; да бъдеш критичен, но не негативен. AVIA винаги 
се опитваше не само да бъде иронична към твърдите идеоло-
гически символи и реторика, показвайки тяхната абсурдност, 
но и да запази някаква топлина и уважение към оригиналните 
революционни, утопични, авангардни идеали, от които тези 
идеологически символи са възникнали. По-късно разбрахме, че 
подобна позиция е била възприета от словенската рок група 
Laibach, арт групата Irwin, и от други членове на движението 
Neue Slowenische Kunst (NSK) (Ново словенско изкуство). За 
първи път гледахме техни клипове някъде през 1988 г. (86) В 
изявите на Laibach “тоталитарните” образи и символи също 
получаваха противоречива трактовка. Въпреки това, стилът 
на Laibach беше сериозен, мрачен и даже зловещ, докато този 
на AVIA беше безумно ентусиазиран и забавен.
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Опитът, натрупан с AVIA през тези години, направи 
видима разликата в амбивалентността на идеологическите 
символи по два начина: чрез това как групата експерименти-
раше с тази амбивалентност и чрез начина, по който Комсо-
молът, спонсорирайки рок групи, я манипулираше. По-навътре 
в книгата правя разграничение между буквален смисъл на иде-
ологически символи и значението на тяхната ритуализирана 
форма, като ги наричам “констативно значение” и “перфор-
мативно значение.” Тези термини са изведени от теорията на 
Джон Остин за перформацията, въпреки че първоначално не 
мислех през тази теория, понеже по онова време не я познавах. 

Малко по-късно се натъкнах на препратки към Laibach и 
NSK, докато изучавах въпросите на езика и идеологията. Някъде 
около 1991-1992 г. попаднах на книгата на Славой Жижек “The 
Sublime Object of Ideology” (87) („Възвишеният обект на идео-
логията”) и на забележителното му есе „Why Are Laibach and 
NSK not Fascists“ (88) (“Защо Laibach и NSK не са фашисти”, и 
веднага осъзнах, че това е такъв тип поглед върху държавния 
социализъм, на какъвто искам да се опра. Жижек беше много 
близък до Laibach и NSK, беше писал текстове за тях и върху 
тях, и беше повлиян от работата им. Същевременно аз инту-
итивно усещах, че не мога напълно да се съглася с провока-
тивната склонност на Жижек да свръхгенерализира, с неубе-
дителните му доказателства, и даже с ироничния му стил на 
писане. Намирах текстовете му за асоциативни и влиятелни, 
но също така исках да отстъпя крачка назад или настрани 
от тях, като се опитам да изследвам реалния социализъм по 
един по-емпирично обоснован и по етнографски богат начин. 
Исках да правя теренна работа в социо-културния контекст 
на съветския социализъм като антрополог, което също така 
означаваше да правя историческа антропология, понеже социа-
лизмът вече беше приключил.

AK: Друго важно заключение, до което стигате в книгата, 
е това, че е имало голяма разлика между текстове, писани 
в Съветския съюз по време на съветския период (70-те и 
началото на 80-те), и такива, писани ретроспективно по 
темата. Твърдите, че в мемоарите за живота в СССР, създа-
дени след разпада му, авторите са склонни да помнят себе си 
като по-критични към системата и по-дистанцирани от нея, 
отколкото всъщност са били по онова време. Това може да се 
покаже, като се сравнят техните постсъветски мемоари с 
текстовете им от времето на СССР. Това се отнася не само 
за официално публикувани съветски текстове, но и за нередак- 
тирания или нецензуриран самиздат, и даже за лични дневници. 
С други думи, настоявате, че много постсъветски разкази за 
съветския живот са белязани от една критична идеология, 
появила се след края на съветската история. Разпознаването 
на тази тенденция произтича ли от Вашия собствен опит през 
късния СССР?

АЮ: Да, до някаква степен това осъзнаване възникна на осно-
вата на личния ми опит от 70-те и 80-те. Но трябва също да 
подчертая, че това осъзнаване беше значително дооформено 
от теренни проучвания на късния социализъм, които проведох 
през 90-те години. Преди да проведа тези изследвания не бях си 
дал сметка за скритите парадокси и механизми на съветската 
политическа система, за многобройните културни идеологии на 
различните социални групи и институции, и за многото видове 
социални отношения, нагласи и стилове на живот, които се 
развиха през късносъветския период.

Станах пълнолетен и започнах независимия си живот в 
началото на 80-те. По времето на СССР много млади хора, 
част от моето поколение, включително неформални творци, 
се дистанцираха от политическите въпроси, което означаваше 
дистанциране не само от активно участие в държавата, но и 
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от дисидентските кръгове. Въпреки това, към края на перес-
тройката, и особено през 90-те, стана често срещано явление 
да се твърди, че някой открай време активно е опонирал на 
“режима”. Перестройката донесе със себе си нова доминираща 
форма на културна идеология и нов вид дискурс, които пре-
доставиха нов, непознат досега начин на концептуализиране 
на съветското минало и на говорене за него. В резултат на 
това изместване на идеология и дискурс, персоналната оценка 
на реалността и на собствената роля в нея се промениха. 
Спомените на хората за самите тях бяха съществено прес-
труктурирани от тази промяна. Много от тях сега си спом-
няха себе си като по-изявени политически опозиционери, откол-
кото наистина са били. Някогашното им тихо отчуждение от 
държавата сега често биваше ре-артикулирано като активна 
съпротива. Това не означава непременно, че хората съзна-
телно манипулираха спомените си за миналото само защото 
беше станало изгодно да се прави така, въпреки че такава 
добре пресметната аргументация също съществуваше. Това 
по-скоро означава, че мощното социо-политическо разкъсване 
на символичния свят на хората, което перестройката при-
чини, затрудни преразглеждането на личния опит отпреди про-
мяната, през годините, в които промяната е била немислима. 
Стана трудна задача да бъдат потиснати настоящите разби-
рания, като вместо това човек да се срещне наново с предиш-
ния себе си - такъв, какъвто е съществувал преди разкъсва-
нето. Мястото, от което хората успяваха да “достигнат” до 
собствените си истории, се беше изместило радикално.

Разбира се, не всеки настояваше да му се припише опози-
ционерска идентичност за времето на СССР. Някои изрично 
отказваха да предявяват такава претенция в рамките на пара-
дигмата потискане-съпротива. Този отказ изглеждаше особено 
често срещан в случаите на съветски интелектуалци, натък-
нали се на “западни” предразсъдъци, наследство от Студе-

ната война, банализиращи съветския субект и неговия живот. 
Ответната реакция, която такива стереотипни описания 
извикваха, помагаше на много съветски граждани да запазят 
спомените си от миналото. Впрочем преживяването на т.нар. 
“съветска носталгия” и “съветски патриотизъм” през послед-
ното десетилетие в Русия се разви донякъде като ответна 
реакция срещу устойчивите образи, наследени от Студената 
война, на съветското минало и, все по-често, на настоящето 
на Русия.

Когато известният “неофициален” съветски художник 
Иля Кабаков пристигна в Щатите в началото на 90-те, в 
интервю с американски историк на изкуството той бе помо-
лен да опише живота си като художник-дисидент в СССР. И 
това още на първия въпрос. Кабаков отговори с нескрито раз-
дразнение: “Не бях дисидент. Не съм се борил с нищо и с никого. 
Тази дума не се отнася за мен.” (89) Очевидно Кабаков не беше 
привърженик на съветската система. Въпреки това, отгово-
рът му демонстрира отказа му от опростенческите разкази 
в двоични опозиции за съветския живот и съветския субект. 
Подобни реакции потвърдиха това, което бях установил от 
личен опит, а именно, че понятията “творци-дисиденти” или 
“творци-неконформисти” (друго понятие, което стана попу-
лярно в постсъветските описания на съветското минало) 
не улавяха точно съществуването на голям брой неформални 
творчески колективи по съветско време (80).

В края на 80-те познавах и други членове на неформалната 
арт сцена в Санкт Петербург, сред които кръга на режисьо-
ри-некрореалисти (Евгений Юфит, Владимир Кустов, Костя 
Митенев), художника и културен идеолог Тимур Новиков, и забе-
лежителния музикант, композитор, философ и провокатор Сер-
гей Курьохин. (91) След разпадането на Съветския съюз говорих 
с Юфит и Кустов за това как са започнали творческата си 
дейност. Те започват още през 70-те, когато са били ученици в 
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осми или девети клас. Отначало просто от време на време са 
организирали разни магарии на публични места в Ленинград, без 
да считат тези практики за “изкуство.” По-скоро са виждали 
себе си като хора, провеждащи “експерименти” пред други хора 
от Съветския съюз. Искали са да провокират нищо неподозира-
щата съветска публика, да видят как би реагирала на странни 
събития и герои. Тези експерименти са били провокативни и са 
имали някакви подривни оттенъци, но членовете на групата са 
избягвали да ги определят чрез експлицитно политически поня-
тия. (92)

Това не означава, че некрореалистите са били аполитични -  
ранните им филми съдържат критични препратки към социа-
листическия реализъм и са осезаемо иронични. Посланията им 
обаче са индиректни и трудни за тълкуване. Те са били поли-
тически, но в различен смисъл – такъв, който не се е впис-
вал в опозицията потисничество - съпротива. Ефектът на 
тези действия и на по-късни филми не се е свеждал до това, 
да се произведе отчетлива критика на съветската система, а 
по-скоро да се създаде алтернативно пространство в тази сис-
тема, в което човек да е свободен да не бъде нито поддръжник, 
нито опозиционер, а да води съвсем различен живот.

Създавайки странни същества, които не са били точно 
човеци (били са или увредени и луди, или хибриди от човек 
и труп, или човек и дърво), некрореалистите по свой начин 
са загатвали за това алтернативно пространство за живот, 
което е съществувало в съветската реалност, но не е след-
вало властващата официална дихотомна логика. Създаването 
на подобни пространства означава създаване на алтернативна 
форма на свобода, която не може просто да бъде описана като 
“свобода от” (“негативна свобода,” по Исая Бърлин, тоест, сво-
бода от държавата, от политическо потисничество) или “сво-
бода да” (“позитивна свобода” при Бърлин – тоест, свобода да 
се правят неща с държавата, в рамките на законите є). Това 

е била друг тип свобода – свободата да бъдеш едновременно 
вътре и отвън на системата; свободата на “вненаходимость” 
(вътре-външност), както аз обичам да я наричам на руски. (93) 
Тази свобода се е появявала само когато някой се подчинява на 
законите на държавата формално, същевременно използвайки 
тази форма, за да създаде неочаквани значения, отношения и 
субективности, които държавата нито е очаквала, нито е 
контролирала.

Съвместната работа с тези и други творци през 80-те, 
в късния СССР, и отново през 90-те, в пост-СССР, позволя-
ваше да се осъзнае важността на изследването на реалното 
взаимодействие на “официални” и “неофициални” елементи в 
съветския живот в цялата им сложност. Трябваше да се про-
учат етнографски, емпирично, включително чрез проследяване 
на сложните митологии, свързани с тях, водещи началото си 
от различни периоди и места.

Имаше и друг важен фактор, който повлия мисленето 
ми по тези проблеми. В средата на 90-те, докато учех за док-
торска степен по антропология в Дюк, участвах в оживени 
студентски дискусии относно значението и формите на поня-
тието “политика.” Бяха интересни времена в Дюк: Фредрик 
Джеймисън и Стенли Фиш преподаваха по въпроси като език, 
идеология и постмодернизъм в Департамента по сравнителна 
литература, Майкъл Харт изнасяше лекции върху политика и 
империализъм, които по-късно станаха част от “Empire” (изд. 
Harvard University Press, 2000), издадена в съавторство с Негри, 
а Жижек гостуваше често, като говореше по какви ли не теми. 
Активно се обсъждаха проблеми от типа на политика, револю-
ция, социализъм и капитализъм. Разпадът на Съветския съюз 
все още беше прясно събитие и “посткомунистическото със-
тояние” на света все още остро се усещаше в американските 
хуманитарни и социални науки.

 



223222

АК: В края на 60-те и началото на 70-те, когато определени 
нагласи и ценности се променят, има изместване в дискурса 
на младите градски поколения в много части на света. Съвет-
ският режим обаче не забелязва тази промяна, в резултат на 
което възниква неразбирателство между тях и младите хора.

 
АЮ: Мисля, че сте прав. Това беше международен феномен, 
който се прояви по особен начин в СССР. Сред младите хора 
той често се изразяваше в активна съпротива срещу иденти-
фикация с всичко, което можеше да се определи като “поли-
тическо,” понеже значението на понятието “политика” се обу-
славяше от дискурса на партията-държава и предполагаше или 
позицията на Комунистическата партия, или тази на „антисъ-
ветчик“, на анти-съветски човек, на дисидент. На запад сериоз-
ното отхвърляне на консервативните официални дефиниции се 
изрази чрез студентското движение, протестите срещу вой-
ната във Виетнам, и така нататък. В случая на Съветския 
съюз то придоби формата на експерименти с алтернативни 
форми на свобода, които отказваха да се впишат в определе-
ния, спуснати от държавата – включително идеята да си кон-
тра-държава. Според тях политическото като такова беше 
нерелевантно и безинтересно.

 
АК: В книгата си твърдите, че тази аполитична позиция е 
била различна от резервираност, от апатия…

 
АЮ: Точно така. Не беше форма на апатия, резервираност или 
аполитичен цинизъм, понеже не се изчерпваше с неведение, а 
включваше акт на дистанциране, поддържан активно и непре-
къснато. Когато някой намира за важно да настоява, че не се 
интересува от какъвто и да било ангажимент с политическия 
живот на държавата, било като поддръжник или като диси-
дент, и вместо това активно се опитва да си изгради едно 

неполитическо съществуване, то това трябва да ви наведе 
на мисълта, че тяхната форма на съществуване може да не 
е просто „аполитична“ или апатична, а може да има алтер-
нативно политическо значение. Активното дезангажиране от 
това, което държавата признава за “политическо”, не е същото 
като да бъдеш изцяло в неведение за политически избори или 
етически позиции. Такова съществуване всъщност позволи на 
много млади хора от СССР да водят форма на социален живот, 
която подкопаваше много от основите на партийно-центри-
раната система, без да влиза в открита конфронтация с нея. 
Твърдя, че активните опити на тези хора да се разграничат от 
всичко, което официално се приемаше за “политическо,” трябва 
да се разглеждат като политическа реакция, важна сама по 
себе си. Те създаваха алтернативна форма на “политика” дори 
когато отказваха да нарекат позицията си с тази покварена 
дума (дума, чието значение се определяше по линия, спусната 
от държавата). Можем да наречем тази алтернативна форма 
на политика “аполитична политика.” В работата си често я 
наричам и “политика на вне” и “политика на вненаходимость,” 
по аналогия с алтернативните форми на свобода, които споме-
нах по-рано. Тази политическа позиция не е била нито продър-
жавна, нито антидържавна, а по-скоро се е състояла в активно 
претълкуване на реалността в съвсем нови, недвоични отно-
шения. В Съветския съюз тази алтернативна политика беше 
феномен от 70-те и се разпростря във всички сфери на живота 
в СССР.

В артистичната сфера тази алтернативна политика 
направи възможно експерименталното изкуство, за което 
говорихме по-рано. Например много млади хора на изкуството, 
групи от приятели и самостоятелни творци от СССР активно 
организираха съществуването си около този феномен на “апо-
литична политика,” тази политика на “вненаходимость,” пре-
следвайки интереси, които нито съвпадат с, нито се противо-
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поставят на официалните ценности на съветската система. 
Повечето всъщност участваха в официалните държавни 
институции, събития, ритуали и избори. Те също така използ-
ваха много от услугите, предлагани от системата, като суб-
сидирано образование, жилище, почивки и професионално обуче-
ние. Същевременно много от практиките и начини на живот 
на тези млади хора противоречаха на идеологическите послания 
на системата. Техният начин на живот допринесе за възпроиз-
водството на съветската система, но и подкопа значенията 
на тази система, без да влиза в пряк сблъсък с тях. Така че 
въпреки че не беше организирано като добре учленено полити-
ческо движение, то имаше важни политически последици и спо-
могна за неочаквания срив на Съветския съюз. Подозирам, че 
може да открием такъв тип политика в други краища на света 
и в други исторически периоди – възможно е да съществува във 
всякакви контексти, предхождащи неочаквания разпад на една 
доминантна политическа и социална система.

 
АК: Но по-нататък в книгата Вие правите още една стъпка 
в тази посока, като твърдите, че е имало приемственост 
на ценности между монотонния авторитетен дискурс на пар-
тията-държава и тези алтернативни практики, които са се 
отклонявали от него. Изказвате мнение, че някои социалис-
тически ценности и стремежи, водещи началото си от ран-
ния революционен период, продължават да се възпроизвеждат 
в късния СССР, даже сред алтернативни групи. Какви са били 
тези ценности и как са се проявявали по време на късния социа-
лизъм, особено сред неформални кръгове?

 
АЮ: Да вземем за пример група AVIA – те винаги се вълнуваха 
от авангардно изкуство от ранния ХХ-и век, ирационалната 
поезия на футуристите (Кручоних и Хлебников), творчест-
вото на Малевич, литературата на кръга “ОБЕРИУ,” абсур-

дистките разкази на Хармс. Те се интересуваха от тези тво-
рци не просто заради ирационалната или абсурдна стилистика, 
а и заради автентичния им ентусиазъм за революционна про-
мяна и желанието им да изобретят нов свят, като използват 
тази експериментална стилистика. Това, което прави аван-
гарда и изкуството от ранния постреволюционен период може 
би най-важното руско изкуство от ХХ век, е този искрен и 
неподправен дух на експериментаторство, желанието да се 
ангажираш и да промениш. Тъкмо този дух направи изкуството 
на по-ранния авангард толкова любопитно, дори очарователно, 
за много творци от 70-те и 80-те. В случая с AVIA тази връзка 
с авангарда и постреволюционните експерименти се вижда осо-
бено ясно. Тези ранни експерименти оказаха влияние върху сце-
ничната аранжировка на групата, музиката, текстовете и 
даже начина на живот на музикантите извън сцената. Това 
може да се види и при колектива на NSK, които винаги спо-
менават Малевич като пряко влияние. Много етически цен-
ности и обвързаности на тези ранни революционни творци 
не могат да се сведат до застоялата ценностна система на 
партията-държава в късната є фаза. Макар съветската бюро-
кратична система в късната си фаза да използваше много иде-
ологически лозунги от революционни времена, тя вече беше 
изгубила оригиналния етос на експериментаторство, искре-
ност и неподправена обвързаност с бъдещето от ранния си 
период. Този етос обаче оцеля в различни форми в съветското 
злободневие даже през късния социализъм, въпреки застоялата 
бюрократична партийна система. Едно от местата, на които 
оцеля, беше неформалното съветско изкуство.

Друга ключова характеристика на тези неформални артис-
тични кръгове беше презрението им към финансовата страна 
на живота. Парите, в качеството им на инструмент за изчис-
ляване на значението на действия и идеи, до голяма степен 
отсъстваха от тази сцена. Това беше още една недвусмислено 
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“социалистическа” черта на неформалната арт сцена. Това не 
означава, че тези групи и кръгове осъзнато се съгласяваха с 
антикапиталистическата реторика на комунистическата пар-
тия-държава – по-скоро означава, че те се развиваха при усло-
вия, неограничавани от натиска на пазара, тоест, именно усло-
вията, създадени от съветската държава. Тези условия съвсем 
буквално правеха възможни конкретни нелиберални и некапи-
талистически типове социални отношения, културна идеоло-
гия и форми на креативност. Като цяло типът алтернативни 
социални пространства, които съществуваха през късния 
СССР, включително неформалните творчески колективи, беше 
по-съвместим с философските основи на социализма, откол-
кото на либерализма – те станаха възможни, понеже хората 
там можеха да поддържат една дистанцирана връзка с ико-
номическата сфера в ситуация, в която не трябваше твърде 
явно да се изправяш лице в лице с нея.

Въпреки това, когато започнаха пазарните реформи през 
90-те, включително неолибералната идеология на лична свобода 
и на стойност, която може да бъде пресметната икономиче-
ски, не само съветската държава, но и “неформалният” социа-
листически свят тръгна да се разпада светкавично и мълни-
еносно. Появата на постсъветския пазар бързо се отрази на 
всичко, като се започне от цени и форми на собственост, та 
до социални взаимоотношения, лично усещане за време и така 
нататък. Самата оценка на живота се промени. Много при-
ятелства бяха разрушени, а много социални ценности - пре-
обърнати. По това време възникна ново усещане – че пре-
дишните интереси и дейности на съветските хора са били 
неефективни, безсмислени, зле организирани, наивни и етически 
проблематични. Много хора забелязваха, че губят приятелите 
си, свободното си време и усещането си за смисъл. Едно от 
големите открития на 90-те беше, че през съветския период 
много социалистически ценности са били важни за алтерна-

тивните и неформални кръгове, въпреки съветската държава, 
даже и те да не бяха осъзнали този факт допреди разпада на 
тази държава.

 
АК: Описвате този феномен не само в контекста на избрани 
артистични кръгове, но и като по-широка социална тенденция, 
оказала влияние буквално навсякъде, включително в контекста 
на Комсомола. Каква роля играеше съветското образование 
в това? Каква част от тези идеали идваха от училищната 
система?

 
АЮ: Социализмът, подобно на повечето модерни политически 
системи, се основаваше на парадоксална смесица от контрол 
и освобождаване. От една страна, според културната идеоло-
гия, която доминираше съветското образование, от един добър 
човек се очакваше да бъде любознателен, непредубеден, незави-
сим в мисленето си, ангажиран в дискусии, запален експеримен-
татор. В идеалния случай този човек пишеше поезия, водеше 
си дневник, интересуваше се от театър, литература, наука и 
пр. Също така се предполагаше, че той/тя открито ще крити-
куват консервативните бюрократи (“бюрократ” беше мръсна 
дума в Съветския съюз). От друга страна, партията и актив-
ните є членове и лидери се смятаха за бюрократи в най-завър-
шена форма, а повсеместният бюрократичен партиен контрол 
беше другата страна на съветската културна идеология.  И 
така, един добър съветски гражданин трябваше да бъде две 
неща наведнъж - освободен, просветен и независим, и, същевре-
менно, запален участник в безкрайно дълги и досадни срещи и 
идеологически ритуали, по време на които повтаря идеологи-
ческа фразеология и подкрепя идеологически решения, контро-
лирани изкъсо от партийния апарат, твърде отдалечени от 
независимия дух и експериментаторството.

 Този парадокс съществуваше от самото начало – беше 
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вписан в самата логика на болшевишката революционна прак-
тика, както и на авангардисткото експериментаторство.  
Но към 70-те споменатият парадокс достигна апогея си. Сега 
човек можеше да желае да бъде свободен и образован индивид, 
и да мисли за тези черти като нормални, и даже нормално 
съветски, без да трябва да инвестира това желание с някакъв 
реален афинитет към Комунистическата партия. Също така, 
човек можеше да чувства истинско отчуждение от партията, 
ритуалите и езика на Комсомола, просмукали се във всяка една 
сфера на живота, без непременно да определя това отчуждение 
като политическа опозиция.

Друг любопитен аспект на този парадокс беше, че много 
хора можеха да се чувстват отчуждени не непременно от “сис-
темата” като цяло, а само от някои от по-бюрократичните 
или по-механистичните є съставни части, като заедно с това 
изпитват афинитет към други: от културната є идеология до 
етичните претенции за социална отговорност, образование и 
работа. С други думи, “системата” обикновено се усещаше не 
като едно цяло тяло, разделено на официални и неофициални 
части, или на народа и държавата, а като включваща в себе си 
множество вътрешни противоречия, разделения и цезури. По 
време на проучванията ми за книгата, за мен беше нещо като 
откровение да намеря редица материали, като например писма, 
писани през 70-те от млад човек от Якутск до негов приятел 
в Ленинград. Спирам се на тези писма в глава 6 от книгата ми. 
Те показват човек, който е бил много активен в Комсомола 
през младостта си - първо в училище и после в университета. 
Той е бил истински заинтересован от философските основи 
на комунизма - повече от много от връстниците си по онова 
време. Чел е Маркс и Ленин, и е обсъждал творчеството им 
в писма до този приятел. По-важното е, че по негови думи 
много партийни и комсомолски ръководители не са разбирали 
комунизма правилно – бил е много критичен към партийните 

бюрократи от позицията на човек, интересуващ се от кому-
низма въпреки тези бюрократи. Не е бил необразован, нито 
недодялан, а напротив – бил е талантлив математик, лауреат 
на много олимпиади по математика. Освен това е бил и голям 
почитател на западната рок музика, и е имал богата колекция 
от записи на западни групи, като например King Crimson, Yes, 
David Bowie, Pink Floyd, които са били купувани на черния пазар. 
В писмата си той се опитва да анализира музиката им по сло-
жен начин, със същата страст, с която обсъжда комунизма и 
математиката.

Може да се каже, че този младеж и приятелят му не са 
били типичните съветски граждани – техният случай е доказа-
телство за възможното съвместяване на тези различни инте-
реси, ценности и обвързаности у един човек. Страстта на 
този младеж към западен рок и философията на комунизма, 
както и критиката му на партийните бюрократи – всички те 
са били реални.Той никога не ги е усещал като несъвместими. 
Всъщност активно е настоявал, че най-добрите примери за 
западен рок са пряко свързани с комунистическата мечта. Този, 
както и други примери, показват, че хипотезата за априорната 
несъвместимост на комунистическите ценности и “неформал-
ните” културни форми, за тяхната противопоставеност, може 
би е недопустимо свръхопростяване. Докато пишех дисертаци-
ята си в Дюк, имах спор с един млад политолог от България, 
който твърдеше, че не е възможно да обичаш Led Zepplin и 
наред с това да си млад комунист. Питах го дали заключението 
му се основава на задълбочено проучване, или просто е някакво 
негово лично усещане. Естествено, не беше правил никакво 
проучване извън това да прочете някой и друг посткомунис-
тически мемоар, и да вземе интервю от няколко приятели 
от по-младото посткомунистическо поколение. Макар че този 
негов възглед се споделяше от много хора по време на социали-
зма, това със сигурност не изчерпваше единствения възможен 
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начин, по който тези различни културни артефакти и идеоло-
гии можеха да се отнесат един към друг. Примерът с Якутск 
показва, че е необходимо да се разчита не само на мемоари и 
интервюта от настоящето, но и на материали от миналото, 
като например писма и дневници.

 
АК: Настоящата ви работа се фокусира върху Ленин и тялото 
на Ленин. Това също като че ли бележи нов момент в изслед-
ванията върху Съветския съюз и емблематичните му фигури. 
Докато постсъветският дискурс през 90-те е бил силно иро-
ничен към Ленин и лежащото му в Мавзолея тяло, ползвайки 
ги като материал за доста вицове, Вие се връщате към Ленин 
насериозно. Нямам предвид в някакъв официално-бюрократичен 
смисъл, като че ли се въздържате от критично-теоретична 
рефлексия, а че не се подигравате на този материал.

АЮ: Не ме вълнува толкова обсъждането на “истинските” идеи 
на Ленин, колкото това да анализирам как определен “символ 
на Ленин” е бил конструиран и е функционирал в съветската 
история. Съсредоточавам се върху няколко ключови момента 
в тази история, по начина, по който аз ги виждам. Първият 
период започва в началото на 20-те, когато Ленин се разбо-
лява сериозно и остава сравнително изолиран от политическия 
живот, и продължава няколко години след смъртта му през 
1924 г. Именно в началото на 20-те агресивно се конструира 
един “изкуствен Ленин,” като за целта се селектират, реда-
ктират, цитират погрешно, цензурират, и изобретяват някои 
от текстовете и идеите на Ленин. Отделят се истинските 
му твърдения от оригиналния им контекст, като се създа-
ват и налагат нормативни истории и нормативни визуални 
репрезентации на Ленин. Изграждането на този “изкуствен 
Ленин” естествено не приключва с 20-те, а продължава в хода 
на съветската история, по различен начин през различните 

периоди. Въпреки това, някои от определящите параметри са 
били зададени през 20-те.

Една от чертите на конструирания “Ленин”, която 
остава непроменена до разпада на Съветския съюз, е че тази 
изкуствена фигура заема външна позиция спрямо съветската 
политическа система, като служи за нейна “котва.” Това озна-
чава, че на нивото на съветския идеологически дискурс “Ленин” 
не е можело да бъде поставен под въпрос, и че тази фигура е 
трябвало непрекъснато да бъде призовавана и споменавана, за 
да се легитимира каквото и да било политическо изявление или 
акт. Този “конструиран Ленин” е станал въплъщение на външ-
ната Истина на Съветската символична система – такъв вид 
истина, която във всяка политическа система трябва да бъде 
третирана като априори неоспорима, за да може тази система 
изобщо да съществува. Тази Истина не може да бъде поставяна 
под въпрос или доказвана чрез политическия дискурс на систе-
мата, понеже функционира като условие за самото съществу-
ване на този дискурс, а не обратното.

В тази нова книга също така наблягам върху последните 
години от съветската история от края на 80-те до 1991 г. По 
това време съветското ръководство е настоявало, че демо-
кратичните реформи на социализма изискват връщане към 
“автентичния” Ленин. Твърдяло се е, че Ленин е бил преина-
чаван през предишни периоди от съветската история - от 
Сталин, Брежнев и други - и че, ако успеем да се върнем към 
оригиналната и неизкривена версия на Ленин, то истинският 
демократичен социализъм най-накрая ще стане възможен. Тази 
теза всъщност е била извеждана многократно в предишни 
етапи от съветската история, като например през Разведря-
ването от края на 50-те, и още няколко пъти. През перес-
тройката, обаче, това твърдение се е доразвило. Появило се 
е ново разбиране - че Ленин е бил преиначаван не само през 



233232

определени проблематични периоди от съветската история, 
а през цялата съветска история от начало до край; че съвет-
ската история е била едно продължително изопачаване на ори-
гиналната мисъл на Ленин. Това ново развитие в перестроечния 
аргумент означавало, че оригиналният неизопачен Ленин, към 
който страната е следвало да се върне, всъщност е бил непо-
знат и тепърва е трябвало да бъде открит. През последните 
години на перестройката партийни реформатори са уверявали, 
че трябва да се намери този “непознат Ленин,” да се преоткрие 
човекът, който не е бил познаван досега, да се позволи на скри-
тия му глас да проговори за първи път. Това, обаче, също озна-
чавало, че партийният дискурс е пронизан от особен парадокс – 
от една страна, този дискурс заявявал обичайната претенция, 
че трябва да се върнем към истинския, непреиначен Ленин, но 
от друга страна той представял този Ленин като непознат. 
В тази парадоксална ситуация легитимността на партията и 
на съветската система – легитимност, която се основавала на 
непрекъснати позовавания на “Ленин” – не можело да бъде под-
държана повече. Съветският съюз се взривил отвътре – това 
се случило преди всичко на символно ниво, и тази символна 
криза, както може да се очаква, бързо се отразила на полити-
ческите, икономическите и другите видове кризи. (94)

Това, което намирам за особено интересно, е как теку-
щото конструиране и реконструиране на фигурата на изкуст-
вения “Ленин” е било пряко свързано с практиката на запазване, 
подобряване и променяне на тялото, лежащо в Мавзолея. Това 
тяло не може да бъде разбирано просто като символ, създа-
ден за публична пропаганда – така, както обикновено бива раз-
бирано. (95) То се намира отвъд полето на политика и про-
паганда, отвъд политическия дискурс и репрезентацията, на 
място, което е външно за съветската символична система. То 
функционира като материална форма на външната котва на 
тази система, на основополагащата є, неоспорима и неопису-
ема Истина.

Искам да напиша история на това тяло и история на 
научните експерименти и процедури, на които е било подло-
жено през годините. Провел съм обстойни проучвания в тази 
уникална, до голяма степен неизследвана област, която остава 
непредставена в отворени архиви и публикации. Част от 
изследването ми е етнографско, провеждано в тясна връзка 
с учени, участвали в този проект. Не мога да кажа повече на 
този етап. Основният ми интерес в този проект, обаче, не е 
единствено и само исторически. Искам да разбера как да тъл-
кувам това тяло в отношение с фигурата на външния, “изкуст-
вен Ленин,” който описах по-рано. Научният и политически 
проект по поддръжката на тялото на Ленин е изключително 
сложен, включващ много екстравагантни процедури и техники, 
на които това тяло е подлагано, като например чести пребал-
самирания, непрекъснати изследвания, обработка, фиксиране и 
реконструиране. Част от проекта е и текущото развиване на 
уникална експериментална наука.

Този проект е забележителен, понеже ни позволява да над-
никнем в символната структура на политическата система, 
която не може да бъде изучавана чисто дискурсивно, тъй като 
външната є котва също има нередуцируемо материално ядро, 
един вид метафизична материалност. Тялото в Мавзолея в 
такъв случай също е сложна и непрекъснато възникваща мате-
риална форма, с особени химични, физични, биологични и мате-
матически характеристики. Това не е просто една изолирана 
форма, а продължение на много научни експерименти, лабо-
ратории, манипулации, открития, и впечатляващи пробиви в 
“обикновената медицина,” до които това изследване непредви-
дено е довело.

 
АК: Изумителното на всички тези процеси, свързани с тялото, 
включително балсамирането и пребалсамирането, запазва-
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нето на механичните му характеристики, гъвкавост, и т.н., 
е неподправено експерименталната природа на цялата проце-
дура. Никога не се знае предварително какво ще стане с него 
в крайна сметка. Проектът няма ясна предварително дефини-
рана цел. Тук се сещам за аргумент за социализма от предиш-
ната Ви книга, в който също свързвате появата на вътрешно 
напрежение през късния социализъм с духа на експериментатор-
ство, с непрекъснатото търсене на ново.

 
АЮ: Абсолютно сте прав. Важно е, например, че партийното 
ръководство и учените не са знаели в началото, през 1924 г., 
какво ще стане с тялото на Ленин. Първоначално, през пър-
вите няколко седмици, не е имало ясно намерение да се запази 
това тяло завинаги, или даже за един значителен период от 
време. Тази идея не е била формулирана като първоначална цел. 
При формулирането є тялото вече е било значително проме-
нено, и е означавало нещо доста различно от автентичния 
труп на вожда.

Важно е също така, че научните процедури, на които 
това тяло е подлагано, са се развивали и еволюирали през 
годините. Това се е отразило на критериите за поддръжка на 
тялото. Процедурите, критериите и научното знание за раз-
лични тъкани, материали и параметри са еволюирали, а тялото 
като материална форма е еволюирало редом с тях. Някои от 
параметрите на това тяло постоянно са се подобрявали през 
годините, понеже науката около него се е развивала и услож-
нявала. (96)

Въпреки всички развития и промени на този проект, уче-
ните в лабораторията винаги са използвали една отправна 
точка във всичките си многобройни изследвания - момен-
тът на смъртта на Ленин. Този момент е представлявал не 
просто свършека на един човек, а също и началото на една 

нова система. Това е имало последици за материалната форма 
на тялото. То не е било веднъж завинаги запазено, а по-скоро е 
станало форма, която постоянно се е разгръщала и променяла, 
за да остане “същата.” Качествата є са динамични и редовно 
се развиват, материалите є биват заменяни и подновявани - 
има импулс, ориентиран към бъдещето във всичко това. Това, 
което се запазва тук, е не просто Ленин, а темпорално разгръ-
щане, започнало в момента на смъртта му - един вид продъл-
жаващо време, което не може да спре от само себе си.

 
АК: Благодаря Ви!

 
Талин, декември-февруари 2013/2014

 
Андрес Кург е архитектурен историк и изследовател към 

Института по история на изкуството към Естонската ака-
демия на изкуствата в Талин. Интересите му включват архи-
тектура и дизайн на Съветския съюз от края на 60-те и 70-те, 
във връзка с технологичните трансформации и промени в еже-
дневния живот, както и в пресечните точки с алтернативни 
артистични практики.
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Джобове автономия

Станислав Додов
Социален център „Аделанте“

от уеб-страница на dВЕРСИЯ, 13 юли 2015

В скорошна дискусия с Ернесто Лакло относно демокрацията и 
представителството Жак Рансиер каза нещо, което добре ще 
послужи за контекста на настоящото интервю:

“Настоявам на това алтернативно народно (popular) 
присъствие в отговор на конфискацията на властта на всеки 
един от страна на държавата или от финансовите сили. 
Основното условие за едно различно бъдеще е ние да разши-
рим тук и сега сферите на инициатива, базирана на споде-
лените начини на мислене, на споделено взимане на решения,  
джобовете автономия, които могат да овластят всекиго. 
Къде са условията за едни различни видове бъдеще, които не 
са репродукция на настоящето? Тук, в настоящето. Къде ще 
отведат те? Не зная. Това, което зная е, че алтернативата 
на настоящето може да бъде постигната чрез създаването на 
повече други автономни джобове на властта и изразяването 
на други начини да се използват способностите на “аноним-
ните”. Това ще рече, да се поддържат и обновяват формите на 
съществуване, които не са олигархични.”

В dВЕРСИЯ имаме различни идеи за това как да потър-
сим и да ви представим отговорите на въпросите “Кои са 
“джобовете автономия” в България?”, “Какво правят и как се 
развиват?”, “Защо имат значение?”…

Ще ви държим в течение. Това интервю, вярваме, е добро 
начало.

Четири следобед – на Раковска предстоеше да се събере 
малка група, за да изкаже несъгласието си с евентуалното при-
емане на чудовищното споразумение TTIP (Транслантическо 
търговско и инвестиционно партньорство). Два дни по-късно 
и тази, и много други групи в Европа научиха, че изказаното 
несъгласие е било на практика без значение.

Събота – един ден преди в Гърция да се проведе референ-
думът “Да” или “Не” на споразумението с Тройката, за да нау-
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чат гърците няколко дни по-късно, че е било напразно. 4 юли 
– три дни преди от Синдиката на българските учители, КНСБ 
и Светия синод да обявят, че от есента учители ще минават 
курсове по Религия и да стане ясно, че отново, пак, за пореден 
път ще се обсъжда трябва ли Религията да бъде задължителен 
предмет…

Хетерономията е състояние, в което правилата, според 
които живееш, са ти дадени “отвън”, т.е. не са твоите собст-
вени – до степен понякога те да са просто свършен факт за 
теб.

“Може и автономно пространство… Но пък, ако кажеш 
само пространство, тогава елиминираш общността. Аде-
ланте може да бъде разглеждано от много перспективи. И 
като някакво физическо място, и като общност.”

Така ми отговори Петър, като го попитах как би нарекъл 
Аделанте. “Център” определено не ми вършеше работа, понеже 
подсказваше именно за някакво физическо място, а знаех, че не 
би трябвало да е само това.

Той е “вътре” от около две години, а иначе Аделанте гледа 
към своята петгодишнина този декември. Две години са си зна-
чителен период, а пет – още повече, така че нещо трябва да 
го е обвързало доста сериозно.

“От една страна са идеите – Аделанте е антиавторита-
рен, нейерархичен социален център, който се опитва да пред-
стави алтернатива на статуквото – отвъд пазарната иконо-
мика, също отвъд централното планиране от съветски тип 
преди ‘89, но и отвъд държавата. От друга страна ме свързва 
естествено приятелството с тези хора – част от тях позна-
вам от доста преди да се включа, с друга част съм се запознал в 
хода на цялата дейност, която вършим. Аделанте, освен като 
антиавторитерен социален център, може да се приеме и като 
общност от хора със сходно мислене, които гледат до известна 
степен в една посока.”

“До известна степен”, каза, и веднага засегна един по прин-
цип любопитен за мен въпрос – доколко “еднакви” трябва да са 
идеите и вярванията на хора, участващи напълно доброволно в 
един общ проект? В Аделанте, както научих, активно участ-
ват осем-десет човека, така че каква “степен на разнообразие” 
може да е по-скоро полезна или безвредна, отколкото да пречи?

Отговори ми, че прекаленото сходство на идеите е 
невъзможно, а и не е необходимо. “За някои е важно храната 
да бъде изцяло веганска, някои поставят акцент на определени 
теми, като например пряка демокрация, автономия, други се 
обръщат повече към икономиката, за трети всякакви анти-
расистки каузи са по-важни към момента. Т.е. различните хора 
имат различен акцент, но имаме базов консенсус относно това 
какво не харесваме и какво бихме искали да променим. Но от 
там нататък това разнообразие и тази нееднаквост са важни 
и ценни именно защото създават разнообразие. Ние не се опит-
ваме да уеднаквим индивидите.”

“Аделанте” - как се прави?
Като стана дума за идеи, от разговора стана повече от 

ясно, че в Аделанте се опитват “да живеят” идеите си във 
всяка малка практика от ежедневието.

“Стараем се да има ротация (в ролите, бел. авт.), поради 
няколко причини. Първо, че на хората, които изпълняват 
дадена позиция, може да им стане скучно да вършат едно и 
също постоянно.” Тъкмо да го пресека, че това не може да е 
сериозен аргумент, когато той продължи. “Ако приемем фор-
мулата на корпоративното разделение на труда при капи-
тализма, на всеки ще му писне на втория месец. Единстве-
ното, което ни държи в това корпоративно разделение, е да си 
получим заплатата.” На фона на факта, че наскоро напуснах 
постоянното си работно място, това ми прозвуча едва ли не 
болезнено. “Второ, при липса на ротация се появява някаква 



241240

форма на неформална йерархия. Не, че твоето мнение е по-ва-
жно, защото ти си шефът, а твоето мнение към момента 
е по-ценно, защото ти повече разбираш от даденото нещо. 
Няма никакъв смисъл един човек да се занимава в продължение 
на много месеци с едно и също нещо и само той да притежава 
знанието как се върши то. Хубаво е всички да можем да вър-
шим разнообразни неща. И това е третата причина – по този 
начин нещата се развиват.”

По въпроса с ротацията, не пропуснах да се заям, че все 
пак за общността рискът от това всеки да опита да готви не 
е съпоставим с риска всеки да опита да бъде генерал на арми-
ята, да речем. На помощ привиках и аргументацията на Кор-
нелиус Касториадис и примерите му с Древна Атина за това, 
че все пак има специализирани умения (например, направата на 
кораб), които са важни и се оставят в ръцете на специали-
стите, докато политическите решения е нормално да се взи-
мат от всички засегнати. Умението да направиш нещо е, в 
крайна сметка, подчинено на взетите решения за това нещо –  
за какво ще се ползва корабът е различно решение от това 
колко да са големи платната му.

Съгласихме се, че е важно да се полагат усилия никое зна-
ние да не се монополизира и че пътят за това е както всеки 
да може да опита да научи и направи нещо, така и политиче-
ските решения да не остават в ръцете на тесните експерти. 
Разбира се, политическото ни настояще ни учи точно на обра-
тното и е достатъчно да отвориш произволна медия или дори 
да видиш… процеса на съгласуване на TTIP.

Явно практикуват това убеждение “Всеки да опита от 
всичко.” “В Аделанте сме имали уъркшопи на най-различни теми –  
как се прави компост, градинка зад блока, как се ремонтира 
китара, как се сглобяват всякакви неща.”

В този ред на мисли, на ежедневна база функционирането 
на Аделанте не би трябвало да изненадва. “Всеки вторник от 

около 7 часа има среща на колектива, която е напълно отво-
рена – абсолютно всеки може да дойде, без значение дали някога 
изобщо е идвал в Аделанте и дали е част от хората, които 
поддържат мястото.” И такива хора, оказва се, се появяват 
често. “Понякога идват с конкретни предложения за събития, 
курсове или нещо друго, а понякога идват хора, които отня-
къде са чули, че има нещо такова и им е интересно да видят 
как функционира и да преценят дали биха искали да участ-
ват.” Много държат на тази “отвореност” – и заради това, 
че “външните хора” са по-малко предубедени и могат да дадат 
ценни идеи, и за да не се капсулира мисленето на тези “вътре”, 
и за да може всеки, който хареса проекта, да се приобщи и за 
в бъдеще към него, ако може и желае.

“Иначе срещите протичат като на първо място се раз-
пределят някакви неща, които имат да се свършат в седми-
цата до следващата среща – кой на кое събитие ще отключи, 
ще стои на бара, ще почисти преди и след, кой има ключ и 
всякакви такива абсолютно ежедневни, рутинни неща… Кой 
ще измие чиниите. После идват предложения за следващи съби-
тия за в бъдеще, примерно за след седмица-две-три, където се 
включват и хората, които идват с техните предложения. И 
на следващо място, когато остава време, се стараем и да си 
поговорим в чисто приятелска атмосфера относно нещата, 
които се случват около нас в обществото, нашата позиция по 
тези неща и по какъв начин и дали бихме желали да изразим 
някаква позиция.”

Отвъд ежедневието на Аделанте, говорихме много за 
това как изобщо се създава подобен… проект, център, подобна 
общност, а на мен ми харесва и “модел”. “Първо осъзнаваш 
необходимостта”, каза Петър, а после идват подобно мисле-
щите хора (“които със сигурност ги има,” подчерта той). 
“След което много е важно да се избистри някаква концепция –  
как точно го виждате това място. Дали да бъде фокусирано 
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основно към някаква форма на пропаганда (само лекции, дис-
кусии и прожекции) или е хубаво да има други социални дей-
ности, както ние сме решили със свободния пазар, безплатните 
уроци. Това е важно не само защото трябва да се постигне 
някакъв консенсус как го виждате това място, но и защото 
от това какво искаш да правиш зависи, какво място търсиш 
като помещение. После търсите място, после идва време за 
ремонта, след това е голямото откриване с парти и нещата 
лека-полека тръгват с всички тези инициативи – лекции, про-
жекции, дискусии, свободен пазар, солидарна търговия, кон-
церти, ако има възможност в мястото.”

“Това ли са основните дейности, които развивате?” 
“Всъщност типовете дейности, които искаме да развиваме, са 
много повече от изредените досега. Нещото, което до някаква 
степен ни куца в момента е, че настоящото място понякога се 
оказва тясно. От друга страна мястото не е много подходящо 
за концерти, каквито бихме искали да правим. Искаме и по-го-
лям свободен пазар, искаме външно пространство. Имахме и 
малка градинка тип urban farming, но самото пространство не 
позволява развитието є. Макар че пресният лук е супер вкусен!”

Джобове автономия - България
Познавам – или по-скоро зная за – Аделанте отдавна. 

Винаги ме е мъчил въпросът, каква е обществената значимост 
на подобни проекти? Колко са забележими? Какво постигат? 
Струва ли си изобщо? Петър, очаквано, има обилни наблюде-
ния. “Конкретно в България значимостта за момента – от 
гледна точка на ефект – ми се струва недостатъчна. Подобни 
места трябва не само да се развиват и да останат едно, две 
или три в цялата страна, а трябва да се създават повече 
социални центрове. Едно от нещата, които са ценни, според 
мен, в Аделанте е, че то действа като идея тип, “Ето, значи 
можело. Щом те могат, защо ние да не можем?” Отделно, 

че ние не сме хората, които имат особен глас в медийното 
пространство и подобни инициативи до голяма степен оста-
ват скрити за обществото. Те се появяват спорадично в мейн-
стрийм медиите, но не толкова като някаква форма на алтер-
натива на системата, а като някакъв тип интересно, забавно 
и куул място, където се върши някаква благотворителност.” 
Даже са имали преди време интервю за в. Капитал (11.04.2014 
г.), където действително изглеждат като благотворително 
дружество. “А ние се опитваме веднага да кажем, че изобщо не 
става дума за това, тъй като благотворителността е йерар-
хична, тя не променя статуквото и позицията в обществото, 
докато това, което се опитваме да създадем, е чувство и 
практика на солидарност между хора, които са равни.”

“Модел на солидарност и демонстриране на алтернатива 
е основното, така ли?” “Демонстриране на алтернатива, да, 
да покажеш, че тезата на Маргарет Тачър, че няма алтер-
натива, е напълно грешна. Не, че има една алтернатива, има 
множество алтернативи. Ние представяме някакъв аспект от 
алтернативите. Има множество други, които ние не предста-
вяме, просто защото сме избрали този формат.”

“Но това все пак е крайно множество от алтернативи, 
нали?” “Разбира се, защото ние ги дефинираме чрез някакъв 
базов консенсус, който сме постигнали. Алтернатива на нео-
либералния капитализъм не може да е кейнсиянският такъв. 
Алтернатива на крайно тоталитарната държава отпреди 
‘89 в Източния блок не може да е либералната държава от 
Западна Европа. Говорим за алтернативи, които са антисис-
темни и извънсистемни.”

Петър каза “не може да са едно, две или три в цялата 
страна”, така че нямаше как да не го попитам колко всъщност 
подобни… модели са му известни у нас. Той, за мое улеснение, 
не пропусна да посочи първо кои са критериите, които, според 
него, трябва да бъдат изпълнени, за да може един проект да 
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бъде счетен за алтернатива: “да бъде нейерархично, да бъде осно-
вано на солидарни принципи, да споделя основни ценности като 
справедливост, взаимопомощ, самоуправление – неща, които са 
чисто интуитивни, които винаги са съществували.”

“Иначе,” продължи той, “в България социални центрове 
има може би 3-4-5. Неприятното е, че три от тях са ситу-
ирани в София. Едното сме ние, другото е Хаспел, третото е 
един колектив, който няма към момента фиксирано място, а 
по-скоро използва различни места за провеждане на събития – 
казва се Свободен център за Свободни хора. На следващо място 
е Солидарен център Варна и едно място, което е решило да 
не се кръщава “социален център” – клуб Нещото в Пловдив. 
Имаше и във Велико Търново, но поради финансови проблеми се 
наложи да напуснат мястото, което ползваха, и за момента 
не са успели да си намерят друго.”

“Автономни колективи има много повече – абсолютно 
съм сигурен, че аз не съм наясно с всички в България. Мога 
да посоча Издателство Анарес, което функционира на подобни 
принципи, на следващо място има един онлайн проект “Живот 
след капитализма”, участвам и в двете… От там нататък 
имаш няколко различни екоселища и автономни общности, 
които са извън големия град, и всяко едно от тях е със своите 
предимства и недостатъци. Един познат от Солидарен цен-
тър Варна се беше хванал и направи един списък под формата 
на таблица, където е сложил множество подобни инициативи.” 

“Добре, но това е, което съществува. А това, което се 
постига?” Петър, за щастие, не си прави илюзии. “Голямата 
картинка за България е, че тези места са малко, хората, 
които участват в тях, също са малко, а медийната система 
функционира по един определен начин, за да легитимира ста-
туквото. Има и още една причина – че, може би, няма доста-
тъчно спойка и връзка между отделните инициативи, нещата 
не се развиват по начина, по който на мен би ми се искало. 

Действията ни следва да бъдат много по-координирани, много 
по-съгласувани. Трябва да стане известно, че не се случва просто 
едно нещо в град Х с пет човека, а се случва нещо в множество 
различни градове с много повече хора. Над това трябва да се 
работи.”

Говорихме много и за един повдигнат от мен проблем – 
че подобни проекти сякаш изпадат често в елитарност – в 
говоренето, в практиката си остават за себе си и познатите 
си. Надявах се Петър да има някаква рецепта, но, уви, и той 
нямаше.

“Аделанте” - време за промяна и подкрепа
“Аделанте в момента се мести.” Стигнахме до повода за 

интервюто. “Тези дни окончателно напускаме сегашното ни 
място на ул. Гурко 27. Продължаваме да търсим ново, като 
идеята ни е то да е по-голямо и да дава възможност за повече 
дейности. Надяваме се да намерим това място възможно най-
скоро и да стартираме отново наесен, някъде през септем-
ври. Но със сигурност сме от друга страна и на етап, в който 
трябва да премислим какво сме успели да свършим през изми-
налите 4 и половина години.”

Наистина, Аделанте се мести и при сегашния си етап на 
развитие това местене ще е толкова повече за добро, колкото 
повече подкрепа получи от всеки, който може и желае.

Петър беше много конкретен за това какво може да 
направи всеки човек, за да подкрепи Аделанте:

1. “Първото и най-елементарно нещо е, да отиде на 
Facebook страницата на Социален център “Аделанте” 
и да я хареса, ако не го е направил.

2. После, да сподели информацията, че търсим ново 
място, и някой от неговите или нейните приятели 
може да се окаже, че има идея за потенциално такова.
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3. Хубаво би било, ако хората, които харесват Аделанте, 
се свържат по някакъв начин с нас – за въпроси или 
идеи, с които можем да помогнем като някакъв опит.”

И не на последно място:
“Хубаво ще е който може, да помогне за настоящото 

място, но още по-хубаво ще е всеки, който се чувства съпри-
частен към такива инициативи, да стартира свой собствен 
проект. Алтернативата е той, тя и техните приятели.”

Социален център “Хаспел”
от уеб-страницата на dВЕРСИЯ, 22 януари 2016 г.

През юли 2015 г. ви представихме интервю с Петър от 
Социален център “Аделанте”. Говорихме за това защо и какви 
алтернативни начини на “създаване на правила” са необходими 
и как социалните центрове могат да изобретяват или да раз-
пространяват такива алтернативи; за това как функционира 
“Аделанте”, за това какво е състоянието на социалните цен-
трове у нас и за още ред други любопитни и важни за нас 
въпроси.

Повод за интервюто тогава беше, че социалният център 
се затваря и си търси ново място. Доброто ни желание чрез 
текста да генерираме интерес и подкрепа за намиране на това 
ново място явно не беше достатъчно и към днешна дата “Аде-
ланте” е все така без физически дом. Макар и, разбира се, да не 
е късно да се свържете с тях, ако имате идеи.

Но се случва така, че замисленото отдавна интервю с 
един друг социален център – “Хаспел” – съвпада и с неговото 
затваряне. Изчезването на физическото място отново е повод 
за интервюто, но този път няма апел за подкрепа в търсе-
нето на ново място. От “Хаспел” имат нужда от време за 
рефлексия и трансформация – в какво, предстои да узнаем след 
време.

Начинът, по който проведохме интервюто, има инте-
ресно отношение към нещата, които си казахме. Поставихме 
и получихме отговори в Google Docs, т.е. в реално време и в 
рамките на малко повече от седмица, в режим на координа-
ция между всички включени. Но основното е, че това е едно 
интервю, получено във виртуална, а не във физическа среда. 
Същевременно сега, след изчезването на другия и последен физи-
чески съществувал социален център в София, важен изглежда 
въпросът:
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Може ли да има “джобове автономия”, ако няма физически 
пространства за тях?

Самата идея за автономия е до голяма степен популяризи-
рана в англоезичения свят от анархиста Хаким Бей в книгата 
му “Временна автономна зона”, където той постоянно опре-
деля тази зона между виртуалното и физическото простран-
ства: “В.А.З. “съществува” в информационното пространство, 
както и в “реалния свят”. … В.А.З., понеже е временна, трябва 
по необходимост да е лишена от част от предимствата на 
една свобода, която претърпява времетраене и едно повече 
или по малко фиксирано вместилище … тя не може да бъде 
утопична в действителния смисъл на думата, никъде, или – 
Място Не-Място. В.А.З. е някъде”. Но това пространство 
винаги отпраща към съпротиви, които са свързани с много кон-
кретни времепространствени координати. Има определен тип 
натиск и социални трансформации, които не могат да се слу-
чат изключително в мрежови структури, просто защото те 
трудно произвеждат колективни субекти отвъд ситуацията. 
А без тези субекти не може да се прави нито политика, нито 
да се случи трансформация. Taм, където няма трансформация, 
политика не се случва. Факт е обаче, че днес призивите на 
Хаким Бей да се взривяват банки са все по-малко релевантни, 
тъй като изтриването на техните бази данни е много по-мо-
гъщо оръжие. dВЕРСИЯ нима има собствен офис/център? Не, 
но тя е джоб на независимо, критическо мислене и дискусия, 
точно каквото сме се стремяли да имаме в Хаспел.

Идеята за “социален център” и идентичностите, с които 
го свързваме, ни провокира изобщо да започнем скромната 
серия на “Джобове автономия”. Доколко обаче “Аделанте” и 
“Хаспел” са част от едно и също множество? Какво влагат 
първите в идеята за социален център и как виждат автоном-
ността си вече “чухме” от интервюто миналата година. Как 
обаче се позиционират “Хаспел” спрямо тези понятия?

Няма една идея за автономност, в думата автономия 
се влагат най-разнородни значения и фантазии. Трябва внима-
телно да се разграничи от либертарианската идея за само-
достатъчност и самозатвореност. Нужно е постоянно да се 
прокарва активна граница между автономизъм и сепаратизъм; 
това са много различни възгледи за социално общуване. Сепара-
тизмът има социална роля, но не е продуктивен модел за соци-
ална промяна. Автономията е:

Ние се стремим да имаме автономия от господства-
щите идеологически клишета, но същевременно да работим с 
максимално широк кръг конкретни хора. “Максимално широк” 
означава точно това, че максимумът може да бъде достиг-
нат; това не означава всички. Досега имаме известен успех 
и имаме общи проекти със синдикални активисти, художници, 
университетски преподаватели, изследователски институти, 
екологични НПО-та, антирасистки инициативи и групи, под-
крепящи бежанците. Стремим се да не подчиняваме действи-
ята си на някаква абстрактна фигура на “обикновения бълга-
рин” и да отчитаме многообразието от конкретни критически 
инициативи и мобилизации. Често преходът от автономизъм 
към сепаратизъм минава през една скрито тиранична идея: че 
всички ние сме обикновени хора, подчинени на системата. Ние 
активно работехме и ще продължаваме да го правим срещу 
националмитологията за обикновения човек. Хаспел беше плат-
форма за това.

Със “социален център“ препращаме към европейската 
традиция на социалните центрове, която може да се проследи 
например до италианските окупации от 1970-те. Историята 
на социалните центрове, разбира се, е доста по-дълга и може 
да стигнем и до съветските работнически клубове, които са 
сред значимите проекти на съветския архитектурен авангард 
от 1920-те. Работническите клубове са инструмент за колек-
тивна компенсация на лошите индивидуални жилищни условия, 
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но много повече от това въплъщават ранния съветски утопи-
чен проект за скъсване с разделението на всекидневна и висока 
култура, и за преодоляване на отчужденията между произво-
дители и потребители на знание, изкуство и т.н. Идеята е 
социалният живот да се конструира демократично от всички 
и да не е подчинен на личното пространство на дома и семей-
ството. Много от тези идеи могат да бъдат видяни в синте-
зиран вид в сборника “Автономизъм и марксизъм”, който изда-
дохме през 2013 г.

Тези вдъхновения обаче не означават, че смятаме за необ-
ходимо (или въобще за възможно) да се привнасят безкритично 
идеи и практики отвън. Социален център е и това, което ние 
вложим в него, и той трябва да е адаптиран за нашите цели. 
Например, много от оригиналните социални центрове в Ита-
лия са създавани в окупирани сгради. Но ние смятаме, че ситу-
ацията за подобен тип функциониране не е назряла, и че трябва 
да се работи по това. Някои от съвременните социални цен-
трове в Европа са свързани и с определени потребителски 
контракултурни идентичности. Понякога това изглежда като 
политизация на всекидневието, но е възможно да има депо-
литизиращи ефекти, както и да изключва външните на кон-
кретните идентичности. Ние не се вълнуваме от начина на 
обличане, музикалния вкус или диетата, т.е. вдъхновихме се от 
идеите, стоящи зад модела на социалния център, а не от някоя 
от отделните дейности. Фокусирането върху тези дейности 
и идентичностите, които те произвеждат, за нас са естети-
чески форми, които нямат политическа тежест. Дебати и 
конфликти покрай подобни естетически форми на съпротива 
доведоха отчасти до фрагментация (вж. по-долу) на активист-
ките среди в София.

Но какво точно е Хаспел, щом като можем да работим 
с понятията за “социален център” и “автономия” по различни 
начини? За много хора, включително за колектива на списа-

нието, това е пространство и група хора, които приемаме за 
едва ли не “дадени” в активистката сфера у нас, най-малкото 
в София. Много неща обаче не са толкова очевидни, а важни –  
как се е появил центърът, как се мисли, каква е историята 
дотук и пр.

В Уикипедия за “хаспел” се казва, че е “[...]просто подемно 
устройство (движи се само отвесно), използвано при строи-
телни дейности. Обикновено се установява до самата сграда.” 
Какво е успял да повдигне колективът за пет години?

Не сме “повдигнали” нищо сами. По-скоро Хаспел е част 
от една по-широка трансформация от последните години. 
Става въпрос за това, че вече има доста по-видима възмож-
ност за критическо мислене и социален активизъм, които не са 
подчинени на господстващия националистически и неолибера-
лен дневен ред. Преди да отворим през май 2010 г. изглеждаше, 
че това, което правим, е непостижимо, че всички, които не 
смятат, че либералният капитализъм изчерпва границите на 
мислимото, са обречени на атомизация. Но нещата се оказаха 
доста по-различни. Всъщност много хора се ентусиазираха и 
активно ни помагаха. Един значим пример е екологично сдруже-
ние “За Земята”, които ни помогнаха с наема и сами ползваха 
мястото за организиране на техни събития. Освен това много 
други колективи и отделни хора участваха с помощ при органи-
зирането на активистки дискусии, изложби и др. Още повече, в 
Хаспел са се случвали много събития, които не са организирани 
от постоянния колектив на центъра. Това всъщност е един 
от големите успехи на центъра: осигурявахме пространство за 
други колективи, които имат нужда от такова.

А веднага след Хаспел отвориха и други подобни места, 
както в София, така и в други градове. Всичко това показва, 
че вече бе натрупана социалната нужда за подобен тип прос-
транства и инициативи. Важна ни се струва и дългата ни съв-
местна работа с много разнообразен артистичен колектив –  
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the fridge, което ни отличаваше от други подобни простран-
ства в България.

На друго ниво може би “повдигнахме” процеса по фрагмен-
тиране на социалнополитическите борби. Не си правим илюзии, 
че сме го направили сами, нито искаме да изличаваме предис-
торията и националния контекст – например често се забравя, 
че макар и силно маргинализирано, в България винаги е имало 
алтерглобалистко движение, асоциирано с анархизма. Впрочем, 
доколкото ние знаем, първият социален център е Екотопия в 
Разград, така че очевидно е, че социалният център е свързан с 
тази история. Ние не се борим за “първенство” в тази исто-
рия, още повече, че първият експеримент дори не се е случил в 
така централизираната София. Но може би защото бяхме пър-
вият подобен колектив, поне в София, създал такова място, 
логично е да поемаме определена отговорност към фрагмента-
цията на автономните, предимно леви движения и групи.

Невинаги сме се справяли успешно с модерирането на 
напреженията, на които средище беше Хаспел. Хора идваха 
и си отиваха по различни причини. Някои бяха активно демо-
тивирани, други търсиха причина да си тръгнат и да търсят 
световноисторическата вина на едно място. Като цяло резул-
татът е, че днес определени вътрешни за прогресивните групи 
в България дебати не биха съществували без разрояването на 
леви/прогресивни идентичности около и през Хаспел. На този 
процес трябва да се гледа като на трансформация, а не като 
на необходимо зло.

Пет години история са едновременно и много, и малко, 
особено за тези, които бяха приели социалния център за “даде-
ност”. За това време има поне три проекта на Хаспел, които 
много от читателите може би са срещали:

Най-значими за нас са инициативите, които сами стар-
тирахме. Например Нови леви перспективи (НЛП) – проек-
тът ни за политическо образование, както и свързаната изда-

телска дейност първо с издателство “Анарес”. След това се 
отделихме като Колектив за обществени интервенции (КОИ), 
който е издателският ни проект. Друг популярен проект на 
НЛП е ежегодният София Куиър Форум. Издателската ни дей-
ност вече е сравнително добре развита. В периода 2012-2015 г. 
през издателските проекти Анарес и КОИ издадохме 15 книги 
– както преводни, така и с наши изследвания, а тематиката 
варира между съвременно изкуство, социални изследвания и кри-
тическа теория; а през проекта НЛП сме организирали повече 
от 45 събития. Събитията, организирани от нас в Хаспел и 
тези, които сме подслонили, са със сигурност повече.

Но за да се появят тези проекти и за да живеят те и 
досега, колективът се е променял неведнъж. При това става 
дума за промени, които “отвън” са може би неочаквани.

Колективът е доста еластичен. Свива се и се разширява и 
досега. Може би има една устойчива, непрекъсната характерис-
тика през годините, и това е, че най-лесно се съгласяваме да не 
се съгласяваме помежду си. По-скоро противоречието е изграж-
дащият блок, и около него се създава всичко останало. Най-съ-
ществената трансформация беше скоро след като започнахме 
да работим като НЛП и да финансираме част от дейностите 
си с проект към фондацията Роза Люксембург. Решихме да се 
захванем с такъв проект поради две причини: за да осигурим 
малко размах за образователната ни дейност (първата година 
канехме основно лектори от чужбина със събрани от колек-
тива средства), както и за да поддържаме по-лесно центъра, 
защото наемът и сметките са разорителни.

С началото на проекта настъпи криза, тъй като имаше 
членове на колектива, които отхвърлят проектната и НПО 
логика (въпреки че, ако “За Земята” не бяха ударили рамо, 
нямаше изобщо да започнем) и въобще възможността нещо 
прогресивно да се постига през нея (голямо влияние като че ли 
имаше книгата на Достена Лаверн, която тъкмо беше изля-
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зла и беше доста популярна). Няколко души напуснаха тогава. 
Имаше опасения, че проектът няма да издържи дълго във вто-
ростепенната си роля като “патерица” на Хаспел, а ще го 
погълне. Вероятно това, че временно спираме да се асоциираме 
с конкретно физическо пространство, може да се интерпре-
тира като знак, че опасенията са били пророчески.

Факт е обаче, че центърът съществуваше по-малко от 
две години преди да основем НЛП и четири години след това. 
Факт е и че много от събитията в Хаспел след стартира-
нето на НЛП бяха забелязвани от различни публики по разли-
чен начин. Вярно е също, че фокусът ни по създаване на онлайн 
архив се концентрира върху НЛП. Едно от нещата, за които 
ще ни помогне тази “смислова пауза” с напускането на физиче-
ското място, е да помислим за архива от дейности, който сме 
натрупали, и да ги документираме ретроспективно. Поне това 
се надяваме да направим.

Факт е също, че ние сме основно университетски хора и 
е нереалистично да се очаква от нас, че няма да ни бъде важно 
и интересно да се занимаваме с писане, с книги, лекции и обра-
зование. От друга страна, не вярваме в разделението “акти-
визъм” срещу “академия”. За нас теорията е винаги вече прак-
тика – тя е намеса в обществения живот. При някои от нас 
чисто биографично се стекоха нещата така, че активизмът ни 
отведе в университета и голяма част от нещата, които пуб-
ликуваме са едновременно политически и научно-изследовател-
ски. Нашите публикации имат политически и дори институ-
ционални ефекти (например наши публикации вече са включени 
в университетски курсове) и затова не приемаме насериозно 
обвиненията, че възпроивеждаме езотерична академична кула 
от слонова кост.

По линия на това разграничение между “активизъм” и 
“академия”, действително често се появяват такива мнения 
и обвинения, че с празни приказки и много мислене на никакви 

социални промени не може да се разчита. За кратката си исто-
рия dВЕРСИЯ също вече е попадала под подобни атаки. Опи-
тът на “Хаспел” обаче е богат и показателен:

Всъщност, в някаква степен ние дори вредим на универси-
тета, защото изнасяме дейности, които обичайно се свързват 
с него, в пространство, асоциирано по-скоро с “пънк” неща, 
отколкото със сериозна изследователска дейност. Има хора, 
които не могат да ни възприемат сериозно като изследова-
тели, точно защото сме и активисти; или пък защото правим 
премиери на книги в място, което не е университет или кни-
жарница, а “просто мазе”. Така че може да се каже, че не сме 
точно “академични” хора, а сме и субверсивни от гледна точка 
на университета, заради въпросната децентрализация на про-
изводството и потреблението на знание.

Какво имаме предвид? Разбираме, че може да изглежда, 
сякаш нашите практики се вписват в по-широките процеси 
на либерализация на (висшето) образование, но винаги сме се 
стремяли да създаваме публично достъпно съдържание, без да 
се съобразяваме с моментни моди и без да изготвяме предло-
жения за политики по поръчка. В този смисъл, дневният ни ред 
не е зададен отвън, спрямо интересите на някоя корпорация 
или партия, а е автономен. Обвиненията, че сме “академични 
елитисти” ни се струват несериозни. Това, което сме напра-
вили до момента, е разнообразяване на моделите на знание, 
чрез които хората в едно общество могат да се намесят в 
неговите процеси. Все още никой не е измислил нищо по-опасно 
от идеите.

Веднъж имахме лекция по история на византийското изку-
ство (ставаше въпрос за много специфични и редки византийски 
икони от XI век). Беше толкова странно да има такава лекция 
в центъра, че на страницата на събитието във Facebook ни 
се скараха, защото Хаспел не било мястото за такава лекция, 
а университета или духовната семинария, и какво си въобразя-
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ваме, че правим. Част от нас бяха на същото мнение и имаше 
сътресения в колектива лекцията да се случи или не. Това е един 
аспект от политическия ефект на центъра, дори и когато в 
лекцията/събитието привидно отсъства политическо съдържа-
ние (макар че такова винаги има). Политическо е да разместиш 
сетивното, да разкъсаш границите на видимото и невидимото, 
да създадеш ситуация, която скъсва с обичайния ред на нещата 
и оттам – да произведеш чувството за объркване и раздраз-
нение, когато “нещата не са си по местата”. Както стана с 
въпросната лекция, която между другото беше посетена едно-
временно от авторитети в историята на изкуството и цени-
тели на византийската визуална традиция.

Беше забавно, че успяхме да организираме събития с учени 
като Майкъл Буравой, председател на Международната соци-
ологическа асоциация. При идването си в България по наша 
покана Буравой получи “почетен знак с лента” от Института 
за изследване на обществата и знанието при БАН, въпреки че 
от Института пропуснаха да отбележат, че поканата идва 
от нас.

Може да се обобщи, че правим политика по правилата на 
науката; Хаспел снема противоречието между наука и поли-
тика, между активизъм и академия, защото дори и неполи-
тическите занимания на колектива често произвеждат поли-
тически “странични ефекти”, да не говорим за собствено 
политическите инициативи, протести и конференции,  които 
сме организирали.

Нищо от казаното обаче не успява да тушира възмож-
ните опасения, че изчезването на Хаспел ще означава и изчезва-
нето на важни за прогресивните групи и движения в страната 
дейности и изобщо проекти. Че вероятно ще се появят нови 
други форми и инициативи е ясно, и все пак… От колектива 
имат отговор на възможните спекулации с “изчезването”:

Важно е това, че още от началото се опитваме да скъ-
саме с идеята за публика. В този смисъл няма някакво инсти-
туционално “ние”, което да е в отношение спрямо публиката. 
Това “ние” е по-скоро ситуативно и универсално едновременно, 
доколкото самото място беше замислено и функционираше 
като платформа за други колективи. Всеки от нас понякога е 
публика на събития, които са били организирани от други чле-
нове на колектива или от външни инициативи.

Хаспел беше просто една сборна точка, където правехме 
събитията си. Ние няма да изчезнем заедно с пространството 
Хаспел и когато имаме събития, просто ще ги правим на друго 
място. Хората вече ни познават, сайтовете и Facebook стра-
ниците остават същите, комуникацията няма да се загуби.

Нека не преувеличаваме ролята на физическото простран-
ство за общуването и производството на знание. Хората пра-
вят мястото, а не обратното. Няма трансцендентална идея 
нито за публика, нито за автор, нито за социален център. 
Когато правим нови публични събития, комуникирането им 
няма да се промени, ще се промени просто адресът на залата, 
но не и условията на достъпа до нея. Примерно, досега не сме 
искали вход за лекции, няма да го правим и в бъдеще.

Добре, но тогава какво ще се промени, какво ще е раз-
лично? Какви възможни трансформации можем да очакваме на 
този етап?

Вероятно ще се появи някакво пространство. Ние имаме 
нужда от такова, най-малкото заради издателската и превода-
ческата ни дейност. Все още не знаем какво пространство ще 
бъде точно то, но когато го измислим и намерим, ще поканим 
всички!

Физическото пространство не може да бъде релативи-
зирано изцяло. Всяка автономна зона е “временна”, но все пак 
е “зона”, точно защото има граници. Вероятно следващото 
място, което ще отворим ще има профил различен дори и 
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от схващането за “социален център” такова, каквото пър-
воначално беше между нас – по-скоро внесено през практи-
ките на гръцкия анархосиндикализъм. Това вероятно ще разно-
образи профилите на хората, с които ще работим и които ще 
се интересуват от нашата дейност. Със сигурност новото 
място, когато се случи, ще бъде много по-активно отражение 
на собствената ни реалност и на натрупания опит. Целта едва 
ли ще се промени много, но вероятно ще премодулираме поли-
тическото образование като интервенция в обществените 
процеси през много по-конкретни, локални, ситуирани идеи, 
практики и тактики. Всичко това искаме да разшири полити-
ческия спектър на хората, с които работим – това е начинът 
да стесним и ускорим влиянието на обществените интервен-
ции, които целим да извършим.

А тези възможни “бъдещата” на Хаспел как се разполагат 
в бъдещето на социалните центрове, изобщо на подобни колек-
тиви, модели у нас? И има ли изобщо такова бъдеще?

Изглежда, че моделът се е изчерпал донякъде. Нещо ново 
ще се появи на съдържателно ниво. Може би трябва да се 
работи върху модела на организация във физическото акти-
вистко/изследователско пространство, и как то се свързва 
с обществото. Да се мисли за разнообразяване моделите на 
колективно управление и микровласт в конкретните условия 
на тукашните активистки и прогресивни сцени. Точно затова 
правим пауза – за да осмислим модела и да го променим.

Но трябва да се вгледаме и по-отблизо в други центрове 
и модели на автономна организация, които не познаваме добре. 
За някои от тях сме чували, с някои се свързахме, но сигурно 
не знаeм за доста други. Започнахме да правим това с една от 
нашите дейности “НЛП на турне” миналата година и тази 
година продължаваме. Така че нека всички, които искат да спо-
делят с нас своите модели на организация и (само)управление, 
да го направят, и да обменим опит.

Политика на фикцията: 
Изложбата Socio-fiction на 
Збинек Баладран в София, 
ИСИ, 01.12.2015 – 09.01.2016

Неда Генова
от четвърти брой на dВЕРСИЯ, 27 февруари 2016 г.
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Изложбата “Socio-fiction” беше представена в Института за 
съвременно изкуство в София от 1-ви декември 2015 до 9-и 
януари 2016 г. Заглавието є е заето от името на една от 
общо четирите видеоинсталации на чешкия артист Збинек 
Баладран, които бяха показани в рамките на самостоятел-
ната му изложба, подготвена в кооперация с Чешкия институт 
в София и дело на съвместната работа на кураторките Едит 
Йержабкова и Яра Бубнова.

Пристъпвайки в пространството, посетителката неза-
бавно се оказва изправена пред необходимостта от това да 
“избере страна” измежду първите две инсталации – Socio-fiction 
и Night of the World, разделени от рамката на екрана, на който 
са  прожектирани. Всъщност конструкцията на цялата изложба 
е съвсем проста: четирите екрана на инсталациите се допи-
рат под прав ъгъл в централната колона на пространството 
и така образуват своего рода кръст, през чиито “кутийки” 
посетителката преминава една след друга. Сгъвката на всяко 
едно от пространствата, образувани от пресичането на пра-
вите линии, създава различна в степента си на интимност 
ситуация на гледане и слушане: звукът ту идва от слушалки, 
които трябва да сложиш на главата си, за да “влезеш” във виде-
ото, ту той доминира пространството – какъвто е случаят 
при Socio-fiction. Продължителността и ритъмът на всяка от 
работите също упражняват влияние върху това как преживя-
ваме времето зад всеки ъгъл.

Както структурата на изложбата, така и начинът на 
организиране на отделните творби на пръв поглед изглеждат 
строго формални и не само действащи в определени рамки, но 
и целенасочено надграждащи ги със свои такива. Така напри-
мер поради начина, по който инсталацията се позиционира 
архитектурно в изложбеното пространство, движението в 
нея е хореографирано: ако искат да “преминат” през всички 
творби, посетителите могат да се движат или пї, или обра-

тно на часовниковата стрелка. И макар че възможността за 
избор на посока действително е налице, то все пак изглежда, 
че Night of the World е логичното начало на обиколката. Като 
най-кратка, тя действа като един вид времеви синхрониза-
тор, същевременно обаче отваряйки изложбата към въпроса за 
онова, което предстои и което я предхожда: “Пиша, защото 
харесвам момента, в който нещо се създава. Нямаш нищо, а в 
следващия момент, изведнъж – нещо. Неочакван, непредвидим 
момент. Онзи момент, в който започва писането. Същото е 
и с филма. Радостта от превръщането”. Черният екран, мра-
кът, на фона на който звучи гласът и никнат субтитрите, е 
същинската тема на двуминутната работа: “Филмът започва 
с тъмнина”. Тъмнината, с която се занимават както струк-
туралисткият филм (празното поле), така и кинофилософи-
ята на Дельоз (интервалът), тук буквално е превзела екрана и 
задвижва въпроса за предстоящото, за потенциала на образа 
и за неговата опака страна. Отказвайки да ни предостави 
каквито и да е образи, освен под формата на субтитри, твор-
бата заема граничното пространство между филм и литера-
тура. Подобно на сценария, за който пише Баладран в ката-
лога, последвал съвместната му изложба с Йири Кованда The 
Nervous System от 2011 г., и тази инсталация е отворена и към 
двете, без да “е” нито едното, нито другото.

Повлиян от текста на Пиер Паоло Пазолини от 1964 г. 
“Структура, която иска да бъде друга структура”, Баладран 
формулира интереса си именно по отношение на хибридността 
на сценария като форма. Въпросът за границите и взаимното 
излагане на влиянието едни на други от страна на различни 
форми, жанрове и медии продължава да бъде централен и на 
територията на софийската изложба. Интересното е, че 
самата тя се превръща в един вид изследователски метод, 
чрез който тези въпроси се материализират.
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“Опитвам се да работя методологически [...] и да покажа 
кое по какъв начин е направено...”, (97) казва Баладран. Огла-
сяването и правенето достъпни на условията и методите на 
създаване на една артистична творба е по начало политически 
жест, тъй като отнема от твореца привилегированата пози-
ция на разполагащ с единствения правилен “ключ” за разчита-
нето на творбата:

“За мен правенето на изкуство е един вид процес на експе-
риментално мислене, близко до философията, но с инстру-
менти, които са много отворени и не могат лесно да 
се приведат под една система от методи. За мен няма 
отграничени неща, дискурси или наративи; те винаги са 
замърсени.” (98)

Ако на Night of the World до някаква степен е отнет ста-
тутът на чисто филмова творба, ами е оставена да пулсира 
на границата между филм и литература, светлина и мрак, то 
тя, от своя страна, кара цялото преживяване на изложбата 
да придобие филмов характер. Редуването образ – интервал – 
образ, линейността на движението, наложено на посетителя, 
двойният “клуп” [loop], в който се намираме (на територията 
както на Night of the World, така и на Socio-fiction като изложба), 
централната роля на монтажа като изразно средство – всички 
тези елементи допринасят за филмовия характер на времето, 
прекарано с изложбата.

Ако се върнем на въпроса за потенциала на интервала 
и “отвореността” на филма и литературата едно към друго, 
но и към други идеи, форми и жанрове, то можем ли да зада-
дем същия въпрос на изложбата? Може ли нейната фиктивна 
територия не просто да говори за или да репрезентира някакви 
идеи, ами и да генерира нови, потенциално политически значими 
такива?

Дельозианският въпрос за отношението между превръ-
щане и територия, или превръщане и рамка, добива съвсем 
конкретни артистични, а може би и политически, измерения 
в работата на Баладран. Въпросът, който, струва ми се, пре-
сича всяка една от инсталациите и ги обвързва концептуално, е 
този за отношението между реалност и фикция и това докъде 
се простира политическият потенциал на последната. Търсе-
нето сякаш действително започва с разкриването на инстру-
ментите и методите, които да позволят извличането на този 
потенциал. Затова и интересът на автора се концентрира 
върху това как различни дискурси и форми на писане констру-
ират субектите (протагонистите) си и разказват своите 
истории. Съвсем целенасочено изглежда и заниманието с онези 
процедури, за които Фуко казва, (99) че дискурсът прилага, за 
да упражни контрол върху самия себе си – коментара, автора 
и дисциплината. Всяка една от тях бива изследвана и разгър-
ната по различен начин в различните видеа, като подходът на 
Баладран е може би по-скоро дельозиански, защото във всеки 
един момент фокусът е върху въпроса как, изхождайки от тези 
форми и процедури, да се постигне тяхното отваряне и дете-
риториализиране. Така в нито едно от изследванията обаче не 
може да става дума за чистото “прилагане” на някакъв набор от 
изразни средства – били те тези на психоанализата (Preliminary 
report/Case study), на доклада (Approximation of infinite sequences) 
или на обучителния филм (Socio-fiction). По-скоро, както казва 
Баладран, те са винаги замърсени, поставени в отношение с 
други форми на писане и разказване.

Preliminary report / Case study, единствената двуканална и  
може би най-комплексна инсталация в изложбата, предста-
влява аудиоколаж от ранни текстове на Зигмунт Фройд и 
Йозеф Бройер върху истерията, напластени от своя страна с 
видеа, които в различна последователност, а понякога и едно-
временно, заемат пространството на двата екрана. Лявата 
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прожекция показва механичното поставяне на фотографски 
кадри един до и върху друг, като всички те изобразяват раз-
лични условия на труд, предимно в мини; на десния екран пък 
се появяват поредица от кадри, на които мимиките на жена 
на средна възраст последователно замръзват в различни екс-
пресивни пози. Тук отново фокусът е върху медийните усло-
вия, които правят възможно изникването на образа – той ту 
е прожектиран върху лист хартия, ту заема целия екран. Така, 
макар че случващото се на двата екрана да е много различно и 
да предизвиква дисонанс у зрителя, те продължават да са фор-
мално обвързани един с друг и заедно да поставят въпроса за 
материално-дискурсивните предпоставки на разказите и обра-
зите, разгръщащи се на и чрез тях.

Творбата прави видими поне три различни форми на пред-
ставяне на информация, на показване и излагане, като ком-
бинацията им на пръв поглед я кара да звучи дидактично. 
Същевременно обаче предизвиква претоварване на сетивата 
и раздвояване на вниманието у зрителя, който остава с усе-
щането, че нещо “се губи” и бива накаран да се вгледа и вслуша 
повторно. С това вниманието му е насочено към въпроса за 
продуктивността на тези форми на презентация – всяка една 
от тях спира да бъде прозрачна и разбираща се от само себе 
си и се превръща в тема на самата работа.

Така езикът на психоанализата бива денатурализиран и 
начинът, по който разчита различни по вид симптоми и описва 
тялото на пациентката, започва да придобива характера на 
фикция. В продуктивността си, тя същевременно дефинира 
и начина, по който самата пациентка, когато на свой ред 
взема думата, говори за себе си. Макар и фрагментарен, в 
този автобиографичен разказ различни събития хронологично 
следват едно друго и настояват върху реалността на прежи-
вяното: “Това наистина се случи, не беше сън”. Тук творбата 
зарязва търсенето на автентичното (травматично) събитие 

и вместо това задава въпроса за продуктивността в срещата 
между психоанализа и субект. По-нататък тази продуктив-
ност е провокативно формулирана в изказването, че травма-
тичното събитие изгражда континуитет. Няма истерия без 
психоанализа, но това не означава, че (фиктивният) дискурс на 
психоанализата върху истерията няма своите (реално) продук-
тивни ефекти – включително от гледна точка на наративната 
последователност и кохерентността на протагониста, който 
я артикулира.

От гледна точка на експериментирането с продължител-
ността и ритъма на различните компоненти, които я съста-
вляват, както и заради опита за изграждане на многопластов 
монтаж, който да не може да бъде удържан нито простран-
ствено, нито темпорално, тази творба е може би най-труд-
носмилаемата от представените в изложбата. Тя ни кара да 
погледнем отново – а повторното вглеждане е онова, което, 
според британския артист и член на The Otolith Group, Коджо 
Ешун, представлява практиката на монтажиста:

“...ние мислим за себе си като хора, които поглеждат 
отново, а после се вглеждат в начина, по който гледаме. 
[…] Монтажистът е фигурата, която поглежда пов-
торно. […] Опитахме се да повдигнем въпроса за мон-
тажа. Монтажът, в най-простия смисъл на думата, е 
въпросът за това кой образ да последва друг образ, така 
че да се постигне отваряне.” (97)

В Approximation of infinite sequences женски глас чете 
откъси от различни документи: доклади, свидетелства, про-
токоли и разпоредби, организирани около нещастен случай, раз-
играл се на работна платформа на неидентифицирано място. 
Непознат субект нарушава границите на обекта, в след-
ствие на което бива застрелян от охраната на платформата. 
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Аутопсията обаче разкрива не човешка, а аномална анатомия 
на съществото: в черепа, в който липсват следи от мозък, 
се намира нещо, наподобяващо гръбначен стълб. За сметка 
на това странното същество има не два, а три бели дроба, 
измежду които аутопсиращият намира “нещо, чийто вид не 
ми се хареса”.

Както и в Preliminary report / Case study, тук също мон-
тажът е движеща сила зад разказа, като в случая редуването 
на цитати от различни по вид документи изгражда нара-
тива. Активното присъствие на четящата, която отново и 
отново се изправя пред “нечетливи” фрагменти и чиято поява 
зачестява все повече към края на видеото, от своя страна, 
предполага още едно наративно ниво – можем само да гадаем 
какво е предизвикало интереса є към документацията, как е 
получила достъп до нея, на кого и защо ги чете и каква е пози-
цията є спрямо случилото се.

Относно: поставяне на капани
Нечетливо

Предложение за процедура при други възможни нарушители
Нечетливо

Регулация при напускане на защитената зона
Препоръки за процедура при контакт с някого или нещо, 
непоказващи сходство с официално оторизираните съще-
ства [...]
Нечетливо

Относно: доклад
Следват моят въпрос и предложението ми: нечетливо
Подпис – заличен

“Нищо”.

– последното е изречено с такова разочарование и примирение, 
че усещането за една неразказана история, присъстваща наред 
с тази за отстранения нарушител, още повече се усилва. Съще-
временно е осезаемо и че четящата въплъщава бъдещето на 
разказа, чиито парчета се опитва да напасне едно към друго –  
действие, чиято логика е подета и от анимациите, заемащи 
екрана. На него моментни фотокопия на наръчници, доклади и 
протоколи с различно количество “нечетливи” участъци биват 
подреждани, преподреждани и излагани на показ.

Ако преформулираме една реплика от последната творба 
в изложбата, Socio-Fiction – тези разпокъсани документи пред-
ставляват хоризонта, на чийто фон четящата събира дирите 
на своето настояще и възможно бъдеще. И двете обаче оста-
ват непроницаеми за зрителя, на чието въображение е оста-
вена както въздишката, така и въпросът за това какви са 
координатите и движещите сили на това неопределимо бъдеще.

Действително, една от централните теми на Socio-
Fiction е въпросът за отношението между минало и бъдеще. 
Тяхното въобразяване тук вече е окончателно поставено като 
политически проблем, като проблем на революцията: “Всяка 
отговорност е революционна, защото се опитва да направи 
невъзможното”. Революцията не може да бъде планирана – про-
дължава гласът на четящия – тя винаги задминава всички въз-
можни хоризонти.

Какво е Комунистическият манифест днес, ако не един 
от онези хоризонти, които трябва да бъдат измислени наново? 
Поставяйки въпроса за условията, нужни за промяна, филмът 
отговаря сравнително еднозначно: разрухата – едно от чиито 
проявления е забравата – се явява условие за промяна. Но за 
разрушаване на какво и за чия забрава става дума тук?

И в тази творба са нанизани няколко фрагмента, чието 
взаимодействие предлага нов прочит на историята – като 
онова, което няма как да бъде заличено с един жест, именно 
защото е изградено от безброй трептящи, неравни и разнопос-
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очни малки истории. Като тази за чешкия архитект Карл Хон-
зик, в чиято представа едно утопично, безкласово общество би 
било възможно включително и на други планети и съответно 
е еволюционно предопределено, че всяко мислещо същество в 
един момент стига до марксизма.

Интересното в тази творба е, че прочитът на тази и 
други истории – като например на провалилия се проект за 
взривяване на станцията на радио “Свободна Европа” – нито 
са обект на ирония, нито биват смитани под общия знамена-
тел на един голям, провалил се “проект”. Централният еле-
мент на видеото е най-вече Комунистическият манифест и 
нуждата от това да бъде прочетен наново – в творбата той е 
представен и като онова, което задвижва революционния заряд 
на фикцията и на въображението. Струва ми се, че именно в 
прокарването на връзки между тези несъизмерими свидетел-
ства и чрез отказа от удобната, дистанцирана позиция на съд-
ник, Баладран съумява да освободи този потенциал. Въпросът 
дали хоризонтът на Комунистическия манифест е все още спо-
делим и дали част от бъдещето, което заявява, може да бъде 
и “наше”, е поставен с необикновена сериозност. Навярно тя е 
породена от чувството, че необходимостта от измислянето 
на по-добър свят не е престанала да бъде належаща.

Кюрдистан без Кюрдистан?

Неда Генова
от четвърти брой на dВЕРСИЯ, 27 февруари 2016 г.
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“Това ни показва на практика как въпреки икономическото 
и политическо ембарго, въпреки атаките от Ислямска 
държава, хората там – кюрди, асирийци, араби, - могат 
да се кооперират. Казва ни “Да, добре, значи е възможно”. 
А паралелно на екзистенциалната война, която водят 
срещу ИДИЛ, хората създават женски академии, учи-
лища, кооперативи. Това не е утопия – хората в Рожава 
(в сирийски Кюрдистан) се опитват да я живеят. Тази 
система сега бива атакувана от Ислямска държава, но 
преди това бе обект на международна маргинализация.”

Думите са на Дилар Дирик, активистка и изследователка 
на кюрдското освободително движение и особено на женското 
му крило, от лекцията, която държа през 2014 г. в рамките 
на New World Summit в Брюксел. Това е артистичен и поли-
тически проект, който цели създаването на алтернативен 
парламент, в който разнородни политически структури като 
например Филипинското национално демократическо движение, 
Кюрдското освободително движение или Баското движение за 
независимост могат да намерят път едни към други. Всички 
те към момента са изключени от международните механизми 
на демократичното представителство, основаващи се върху 
стриктна представа за националната държава като един-
ствено легитимен деец.

В работата си като изследовател и активист Дилар е 
отдадена на каузата за намиране на решение на въпроса за 
кюрдската независимост отвъд вече установените парадигми 
на националната държава, патриархата и световния капита-
лизъм. Движението за кюрдска независимост всъщност далеч 
не е ново, нито пък реформулирането на неговата цел отвъд 
изграждането на единна нация, което се случва още в края на 
деветдесетте.

Това, че в настоящия исторически момент интересът 
към опита на движението нараства и има склонност да се 
съсредоточава около някои от най-видимите и потенциално 
медийно ефектни аспекти – като дейността на автономните 
женски отряди и борбата им срещу Ислямска държава – идва 
да покаже, че няма “неутрален” прочит на нито едно събитие. 
Всеки опит за доближаване едновременно с това говори нещо 
и за позицията и интереса на “доближаващия се”, за презум-
пциите и фантазиите, които ни съпровождат. Подобен е и 
случаят с настоящия текст – той също бе предизвикан от 
впечатлението на една лекция, случила се на 21.01.2016 в уни-
верситета Голдсмитс и се явява един вид опит за “отговор” на 
повика тази история да бъде разказана и споделена по начин, по 
който революционният є потенциал да може да бъде продъл-
жен и в друго настояще и в други контексти.

Защото историите и начинът, по който се сблъскваме 
с тях, това как ги слушаме, разказваме и споделяме с други, 
също винаги поставят въпроса и за политически възможното 
и мислимото. А в тази история става дума колкото за потен-
циала на солидарността, толкова и за нуждата от изобретя-
ване на невъзможното.

В книгата си Democratic Confederalism, издадена от 
затвора през 2005 г., основателят на Работническата партия 
на Кюрдистан (по-известна като PKK) Абдула Йоджалан фор-
мулира промяната в начина, по който си представя борбата за 
кюрдска независимост: Вече не бива да става дума за преслед-
ване на национален проект, основан върху идеала за национална 
държава, а за радикално преосмисляне на корените на самата 
концепция и връзките є с различни форми на подчинение. Тези 
насилия биват разглеждани от автора като взаимосвързани, 
макар и действащи според различни принципи – етнически, 
полово базирани или икономически.
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“...няма смисъл да заменяме старите окови с нови или 
дори да увеличаваме потисничеството. Именно това би 
означавало основаването на национална държава в кон-
текста на капиталистическата модерност. Без проти-
вопоставяне на тази капиталистическа модерност няма 
да има място за освобождението на народа. Затова и за 
мен основаването на кюрдска национална държава не е 
опция.” (101) 

По-интересна от историко-теоретичните му разсъжде-
ния (повлияни преди всичко от анархистки автори като Мъри 
Букчин) върху взаимовръзката между националната държава, 
патриархата и капитализма е може би радикалността, с която 
тези разсъждения, особено през последните десетина години, 
биват практически насочени към измислянето на проект за 
кюрдска независимост, който да не се базира на вече уста-
новения национален модел. В центъра на проекта за демокра-
тична конфедерация, който от няколко години насам започва 
да се прилага на практика в някои кюрдски части от Турция, 
в областта Рожава в Сирия (сега под контрол на Кюрдското 
движение за независимост) и дори в три от бежанските лагери 
в Ирак – Макхмур, Ноуруз и Синджар, се поставя една под-
чертано антипатриархална критика на националната държава. 
Разказвайки за Кюрдското освободително движение, подето от 
различни общности в Северна Сирия и Турция, Дилар Дирик (102)  
пък намира за нужно да го разграничи от други проекти за 
изграждане на национална държава, например прокарвани от 
сравнително добре позиционираните кюрдски общности в Ирак. 
Действително съществуват различни концепции за решението 
на т.нар. “кюрдски въпрос”, но според нея е интересно това, 
че именно най-радикалната от тях не намира толкова широк 
отзвук сред международната общност.

След оттеглянето на сирийската армия от областта 
Рожава (на кюрдски значеща просто “запад”) през 2012 г., 
кюрдските въоръжени отряди се възползват от създалия се 
вакуум, вземат контрол над местността и започват да при-
лагат модела за демократична конфедерация. Те вече се отказ-
ват от наименованието “Кюрдистан” и използват имената на 
кантоните, които Рожава обхваща – Джъзире, Кобани, Африн 
и Тел Абяд. За разлика от опитите в Турция, където основава-
нето на такъв тип автономни структури през 2009 г. води до 
залавянето и вкарването в затвора на хиляди души по обвине-
ния в сепаратизъм, то в Северна Сирия, макар и насред воен-
ната обстановка, няма национална държава, която да се про-
тивопостави на опитите за самоорганизация и независимост. 
Ако в Турция, казва Дилар, нещата се случват въпреки дър-
жавата (като например “раздвояването” на лидерството на 
всяка автономна структура, за което ще стане дума по-долу), 
то в сирийската част на Кюрдистан свидетелствата за при-
лагането на практика на проекта за демократична конфедера-
ция звучат на границата с реалното. Или поне на политически 
мислимото в рамките на настоящата капиталистическо-па-
триархално-националистическа парадигма.

Три са основите, върху които е базирано това движение, 
разказва Дилар: радикалната демокрация, женското освободи-
телно движение и екологията. И трите са взаимосвързани, осо-
бено в прилагането им на практика под формата на различни 
хранителни кооперативи, женски академии, организация на учи-
лища, отбранителни отряди и детски занимални.

Оставяйки зад себе си борбата за национална държава и 
обръщайки се към конфедерационния модел, движението форму-
лира различна представа за независимост. Тя е базирана върху 
автономни комуни, които се явяват най-малката единица, 
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участваща в изграждането на конфедерациите. Една комуна 
може да бъде различна по размер, като обикновено обхваща 
един квартал или едно малко населено място и наброява около 
300 членове, организирани в различни съвети, които комуники-
рат помежду си. Всеки съвет бива председателстван от двама 
души – един мъж и една жена. От една страна, целта е да се 
постигне децентрализация на властта, а от друга – равното 
представителство на жените в процеса на вземане на решения. 
Тъй като темата за женската еманципация и участие е тол-
кова стратегически важна за движението, освен съвета, опе-
риращ на всяко комунално ниво, съществува и паралелен авто-
номен такъв, в който членуват единствено жени.

Интересно е как практически се поставя въпросът за 
равенството между половете в контекст, опитващ се да рево-
люционализира различни сфери на съвместното съжителство 
в региона. Близка до ума е критиката, че квотният принцип 
стабилизира вече установената дихотомна двойка “мъж-жена”, 
като вместо да деконструира представата за естествено и 
социално предопределен пол, по-скоро я закотвя в администра-
тивни структури. От друга страна обаче, логиката зад тези 
действия все пак сякаш е по-скоро тактическа, защото се 
опитва да използва определени институционални механизми и 
модели, които вече са на място (като например самата функ-
ция на председателството), и да ги преформулира отвътре за 
свои цели. Логиката както зад раздвояването на лидерството, 
така и тази при организирането на автономни женски съвети 
и въоръжени отряди е стратегическото усилване на женската 
позиция, която до този момент е била маргинализирана и 
потискана – при това дори и в “собствените”, революционни 
рангове на освободителното движение, както разказва Дилар.

Не може и да става дума за някаква романтична пред-
става за мирна комуна, в която всичко върви по мед и масло, 
казва тя. (103) Напротив, ответната реакция срещу опитите 

за усилване на женското участие не е закъсняла, включително 
под формата на нарастване на насилието спрямо тях. Това 
обаче е довело до установяването на съдилища, в които се раз-
глеждат такива престъпления и в които отново единствено 
жени имат глас при решаването им.

Първото нещо, което новата администрация въвела след 
поемането на властта в региона, е било криминализирането на 
насилието срещу жени – както домашното, така и публичното 
и институционалното.

Както беше споменато по-горе, движението е спряло да 
се самоопределя като обхващащо единствено кюрдска тери-
тория, като признава, че в този регион живеят множество 
различни групи, а не задължително единствено кюрди. Затова и 
цели да превърне кооперацията между различни етнически мал-
цинства в част от организационния си модел. Така например в 
кантона Джъзире, чието население представлява смесица от 
араби, асирийци и кюрди, всяка една от тези групи трябва да 
бъде представена с 30% в локалните автономни съвети, както 
и на всички нива на организацията.

Тук отново можем да зададем въпроса за това какви са 
презумпциите, които правят прилагането на квотния принцип 
възможен. Отговорът сякаш е, че в основата им стои една 
представа за идентичност, която действа детерминиращо и 
която мисли представителството и включването от гледна 
точка на припознаването на някакви споделени характерис-
тики – религиозни, етнически или полови. И макар за някого 
като мен, наблюдаващ движението от дистанция и научаващ 
за него през призмата на вторични източници, критиката на 
идентичностно базираните политики да се подразбира, все пак 
ми се струва, че е важно да бъде отчетена онази практика 
на солидарност на демократичната конфедерация в Рожава, 
която пресича тези категории.
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Когато през август 2014 г. хиляди йезиди са под обсада 
от страна на Ислямска държава в планината Синджар в 
Ирак, помощта идва не от иракската армия, която тогава 
се оттегля, а от кюрдските освободителни отряди, част от 
които са пресекли границата, по този начин нарушавайки я, за 
да помогнат на обсадените. Според Дилар именно това е демо-
кратичният конфедерализъм в действие:

“Докато международният ред обсъждаше какво да прави 
с Ислямска държава, кюрдските жени наистина се бореха 
с нея. Кюрди спасиха йезидите, при положение че Америка 
изпрати [хуманитарна] помощ, която дори не достигна 
до повечето хора, едва два дни по-късно.
Независимост значи да не се нуждаеш от позволение за 
спасяването на хора…”

Мисълта единствено за собствената независимост – в 
изолация от или дори за сметка на другите – няма как да 
доведе до дълготрайна промяна. Вместо това е нужна съв-
местна работа: при проекта за демократична конфедерация 
това се случва както в отделните населени места, така и на 
трансрегионално ниво. Случаят със Синджар и помощта, ока-
зана на йезидите, е демонстрация на това, че фантазмът на 
споделената идентичност не е нужен за проявата на солидар-
ност и загриженост.

В момента в Рожава, а и отвъд нея – на места като 
бежанските лагери в Ирак Макхмур, Синджар и Ноуруз, се 
случва може би един от най-интересните политически про-
екти на света. Нужни са смелост и въображение за поема-
нето не по вече установени пътища, които да върнат една 
въобразена национална, етническа или религиозна цялост към 
някаква предполагаема нормалност, ами да я запратят в посока 
изобретяването на нови форми на живот заедно и на полити-

ческа организация. Може би в случая предимство е това, че и 
отвъд войната не съществува такава нормалност, към която 
кюрдите да могат да се обърнат и да изискат за себе си.

Въпросът е дали има начин да се научим от техния опит и 
без да го фетишизираме и романтизираме, да намерим начин да 
го преведем в “нашите” реалности. Там, където засега отправ-
ната точка е една нормалност, в която уж всички се включени, 
а всъщност правото на глас е отредено на малцина.
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ства за издаване. Искаме специално да благодарим на всички, 
подкрепили ни в crowdfunding платформата GeneroSity, както 
и на първото парти на списанието през април 2016 г. Благода-
рим и на Tell me bar в София, които бяха щедри домакини на 
това парти. 

Специални благодарности за редакторската работа на 
Маргарита Петрова и Лозмари Георгиева, които се включиха 
доброволно в подготовката на този сборник.

Благодарности на Мария Димитрова, която осъществи 
връзката ни с печатница Ропринт. Още по-големи благодар-
ности на самата печатница, която се съгласи да напечата 
нашия сборник на възможно най-ниски цени, лишавайки се изцяло 
от печалба. 

Още едно благодаря и на всички автори и читатели, които 
изпращаха текстове и снимки, четяха, споделяха и коменти-
раха dВЕРСИЯ през тази една година, за да ни дадат увере-
ност, че има смисъл да продължаваме работата си.
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