C

лед 2013 г. често в разгорещени политически дискусии срещаме възмущение от неолибералната политика на управляващите елити и
от „либерастията“ като синоними на един и същи процес. Празнуващи бурно 9 май като Ден на победата над нацистка Германия на
следващия ден се заканват да направят циганите и бежанците на
сапун. Работници протестират срещу европейски регламенти за
по-добри условия на труд, защото ще им отнемат „конкурентните предимства“. Текстовете на dВЕРСИЯ помагат за изясняване на
понятията, за избистряне на идеите, за пренареждане на хаотичните дебати в едно общество, наподобяващо Вавилон, в което всеки
се опитва да говори на собствен език, без да слуша никого другиго.
Университетската левица от България и чужбина си дава среща на
страниците на списанието вече трета година и като алтернатива
на самозабравилата се, нафталинена десница, която е окупирала
университетите, политическите партии и голяма част от медиите у нас от десетилетия. Време е за ляво Възраждане!
Ваня Григорова,
председател на сдружение „Солидарна България“

З

аедност. Това за мен е dВЕРСИЯ. В статиите често откривам
гласа, който твърде често липсва в публичното пространство:
солидарност.
Повече от всякога имаме нужда от критична трибуна като алтернатива на доминиращия националистически и неолиберален дискурс. Обединяването на социалните каузи е основа за постигането
на цели в общество, в което често се налага да защитаваме
самото съществуване на социалното.
Стойо Тетевенски,
Младежка ЛГБТ Организация Действие
и Студентско общество за равенство при СУ
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ВЕРСИЯ е единственото списание, предлагащо текстове от антиавторитарна лява перспектива в България, и като такова смятам,
че има изключително важен принос за разбиването на оглушителното политическо мълчание в страната относно проблемите на работещите, както и тези на останалите потиснати групи. Богатият
авторски и преводен теоретичен материал в списанието ми
помага, като работник и синдикалист, да позиционирам синдикалните борби в исторически контекст и ми предоставя теоретични
инструменти, с които да осмисля по-добре политическите цели на
работническата класа.
Евгени, синдикалист
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С третия си годишен сборник от сп. dВЕРСИЯ затвърждаваме
както традицията да творим независима публицистика и критически анализи, така и убеждението, че подобни материали са
необходими в българското публично пространство. Вече трета
година с дейността си обръщаме внимание на теми, които остават извън медийното говорене у нас: от все по-безскрупулното потъпкване на трудови права до екологичните катастрофи;
от увеличаващата се бедност и икономическото неравенство
до дискриминацията срещу малцинствени и етнически групи;
от приватизацията на публични услуги и пространства до почти пълното изчезване от дневния ред на въпроса за общото
ни бъдеще.
Тук поместваме текстове от изминалата година на интензивна работа върху три основни теми, отразени в заглавията на онлайн броевете ни за периода: Как стигнахме дотук?
(август 2017 г.), Революции (ноември 2017 г.) и Европа: откъденакъде? (февруари 2018 г.), както и няколко подбрани статии
от dversia.net. Свързващите нишки на тези ни занимания са, от
една страна, осмислянето на настоящата историческа ситуация, в която се намираме като общество – доведено до пълна
политическа парализа пред фалшиви дилеми: Изтока или Запада, комунистическото минало или капиталистическото бъдеще, социалдемокрацията или неолиберализма. От друга страна
стои усилието да търсим опит и вдъхновения от историята,
от настоящи модели и различни теоретични или спекулативни
разработки за това какво бъдеще бихме могли да въобразим и
как да стигнем до него.
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* * *
Реабилитирането на консервативния дискурс и нарастващата власт на неотрадиционализма както в България, така и
по света, идващи като все по-явна част от логиката на все
по-авторитарния неолиберализъм, не само нормализират политиките на остеритет и изправянето на „бедни срещу бедни“,
но и подсилват системния расизъм и сексизъм. По думите на
Крейг Шамел от края на сборника, тези развития могат да се
сведат до „масивна контрареволюция отдясно“. До нея водят
множество причини от последните поне четирийсет години и е
важно те да бъдат разбрани добре, преди да можем да изберем
стратегиите си за съпротива. Но достатъчно ли е това?
Намираме се в момент, от който връщането назад във
всяко отношение е немислимо, ако не и опасно. Нуждата от
отпор е крещящо ясна. Протестите и акциите в солидарност
с мигрантите из цяла Европа от изминалите години, маршовете на жените през 2017 г., както и редица глобални и локални
инициативи срещу посегателствата над трудовите и социални
права в множество точки на света, включително и в България,
са само малка част от съпротивите срещу тази втърдяваща
се реалност, които ни мотивират в работата ни изобщо и
в създаването на настоящото издание. Същевременно обаче
този тип реактивна съпротива вече просто не е достатъчна.

Борби без време
Този сборник носи името Борби без време не защото цели да
покаже как борбите, съпротивите, които разглеждаме и по
различни начини подкрепяме, са ненавременни. Напротив. Те са
навременни, доколкото идват като необходимо противодействие „тук и сега“. Но става болезнено ясно, че това проти-
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водействие е често дотолкова ситуативно и частно, толкова
реактивно, че се оказва безсилно пред идеологическата хватка
на късния капитализъм. Тя се затяга именно чрез логиката на
„тук и сега“, чрез дълбокото убеждение, че „после“ или „в бъдеще“ не означават нещо радикално различно и по-добро, а само
едно малко променено „сега“. Без общи фронтове и нови наративи тези колективни борби остават заседнали на същото
място, откъдето не може да мръдне отчужденият човек днес
– времето без алтернативи, в която са нужни само малки подобрения тук и там, сега и след малко; никога смели проекти
за ново общество.
А и в крайна сметка, борба ли е съпротивата, ако не съдържа в себе си поне зачатък на искане за цялостно друг начин
на живот?
Първите три глави от изданието непрекъснато прокарват линии между настоящето и миналото, търсейки обяснения
за динамиките и ефектите на съвременния капитализъм, описани по-горе: засилващ се авторитаризъм, неравенства, отчуждение. Такова историзиране е особено необходимо именно предвид
повсеместния отказ, тихо просмукващ се и в актуалните днес
съпротиви: да се гледа на настоящия момент в контекст и с
перспектива за бъдеще. Вече отдавна е ясно, че американският
политолог Франсис Фукояма не е прав с тезата си, че след
краха на Съветския режим и предполагаемо пълната победа
на либералната демокрация се намираме в последния етап на
обществената еволюция и на своеобразния край на историята – най-вече заради очевидния разпад или по-скоро грозните
метаморфози на всичко демократично в либерализма и всичко
либерално в демокрацията. По-скоро историята продължава
там, където е спряла, и в буксуването си ражда развитията,
на които сме свидетели. Последствията от такова мислене
трябва да станат също толкова видни, доколкото без тях
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тези тревожни метаморфози не биха били възможни: краят
на историята не дойде, но настоящето често бива разбирано
самї за себе си, лишено от предистория, уникално и самодостатъчно; сиреч, без необходимост от перспектива за бъдеще.
Този отказ от историческо мислене на събитията в кон
текст е ключово за натрапливото усещане за застой, отразе
но в първата част на изданието – В застинало време. Трийсет
години след края на социалистическия опит в България реториката на прехода все още е жива, както показва в анализа си
Георги Медаров. Mакар и основните заявки от началото на
промените у нас да са де факто изпълнени – установена пазарна икономика и многопартийна либерална демокрация, – тези
развития биват отчитани като само малка част от лутането
към митичния съвършен капитализъм. За проблемите, с които
се сблъскваме „тук и сега“, виновниците винаги са външни –
било то заради балканския манталитет или заради тежките
окови на социалистическото минало, – но никога не са виждани
като присъща част на доминиращата система в момента.
Същите дискурсивни упражнения помагат да се зачерква и
забравя наследството на социализма в неговата дори не само
българска форма както чрез ежедневните медийни коментари
(да вземем проглушителната тишина на първи май1), така и
чрез политиките на паметта (както най-ясно се разбра от
краткото, но силно избухване на публичността покрай мерзкото заличаване на паметника „1300 години България“, вдъхновило
корицата на осмия ни брой). Защото това наследство не е
просто носталгия и съвсем не е непременно безкритично. Напротив, то продължава да носи своя заряд за радикална промяна на обществото, а и изобщо да говори за бъдеще; и именно
За какво беше първи май? (2018), dВЕРСИЯ (dversia.net, https://
bit.ly/2Hv0VT2).
1
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заради това сред първите текстове в сборника присъстват
културологичните и исторически критики на Борис Буден и
Енцо Траверсо. Те целят да разбудят посткомунистическите
читатели от инерцията и да ги подстрекават към преосмисляне на настоящето чрез заглушаваното ехо на миналото.
Но това настоящо застинало време не е хомогенно, нито
истински неподвижно, и развитията в него предлагат ключове към разбиране на бъдещето, което се заформя. На това
са посветени втората и третата глава на сборника, като
те очертават двете водещи оси на политическия дискурс не
само в България, но и в голяма част от западния свят – тези
на национализма като лайтмотив на неотрадиционализма и
на „европейския проект“ като последно ехо на либералната
традиция. Статиите тук предлагат критическо осмисляне на
това как националноосвободителният проект става расистки
(като във визиите за национално обединение на късния български социализъм или в протестите срещу ромите в България от последните години). Разглеждат се въпроси като това
защо често в съвремието ни национализмът става патерица
на неолиберализма – както в превръщането на маргинализираните етнически населения в лесно употребима работна ръка,
така и в гордостта от българската идентичност в контекста
на Европейския съюз. Анализира се и как търсенето на икономическа стабилност често всъщност представлява рецепта за
управляване на недоволството. Или пък защо в крайна сметка
„европейският проект“ е неспособен да се справи с различните
културни, социални и икономически кризи (както сочат секторните политики по отношение на труда, миграцията, селското
стопанство и други). Обвързващият патос на текстовете от
третата глава касае убеждението, че нито национализмът,
нито „европеиз
мът“, а още по-малко пък честите им пресичания, предлагат истински изход от хватката на настоящето
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– както свидетелстват резултатите от не едни парламентарни избори из Европа, включително България, където проевропейският центризъм е понастоящем загубен без помощта на
националистите.
Противоборството между господстващата идеология и системното насилие, въплъщавани често именно чрез националистически и проевропейски политики, от една страна, и опитите за
съпротива, от друга, са предмет на четвъртата глава на сборника. В нея неслучайно на преден план излизат редица случаи и
процеси, в които статуквото бива предизвиквано – било то това
на „живите“ социалистически републики, било масовите надигания
в Европа с алтерглобалистки2 привкус, било то чрез протестите
и скандалите от първите месеци на 2018 г. в България. Тези пориви
към промяна в крайна сметка често биват заглушени. Свързващият дух в тези текстове обаче е не само в това, че някакъв
абстрактен общ враг системно надделява, а повече в това, че
този враг е съвсем осезаем чрез дълбокото си проникване в редица привидно прогресивни настоявания – че социалистическата
революция не подлежи на критика (както във Венецуела); че без
реформи можем да предпазим уязвимите от насилие (както в
скандала срещу Истанбулската конвенция); че насилието е привилегия само на официалната власт, но никога на бунтуващите се за
справедливост (както при протестите в Хамбург срещу Г20); и
дори че капитализмът може да опази природата (както при някои
слогани от протестите в защита на Пирин).
Всички тези развития носят белезите на колонизацията.
Тук не става дума за непосредственото завладяване с насилие
Буквално „алтернативна глобализация“ – понятие и активистко
течение след появата на Световния социален форум, което не отхвърля глобализацията изобщо, а нейното настоящо икономическо измерение, свързано с принуда и екологични катастрофи, и вместо това се застъпва за глобална солидарност в борбите за по-добър свят. – Бел. авт.
2

13

на едни от други хора, ами и за колонизирането на мисълта
и политическото въображение. Напомняйки за позицията на
вечно изостаналия български народ от началото на сборника
и безвремието на настоящите съпротиви, последната глава
започва с радикалния призив на Франц Фанон – революционен
антиколониален мислител – „Да не плащаме дан на Европа!“
Да се настоява, че е възможно само едно бъдеще – каквото и да е то, – означава в настоящия контекст да се подчиним на някакво телеологично разбиране за времето. Такова настояване твърде лесно би обслужила доминиращата идеология,
бързо пропадайки в поредното съревнование, което не би могло
да спечели за каузата си нито обезверените, нито покорените.
Обратно, ние вярваме, че политическият залог на настоящия
момент е във вдъхновяването, че алтернативи изобщо съществуват – били те в миналите антиколониални и социалистически проекти, били те в обещаващи модели на съвремието,
какъвто е революцията в Рожава. На обговарянето на тези
алтернативи е посветена последната глава от сборника, като
контрапункт на това, с което той започва. Докато в същото
време не пропускаме – както показва интервюто с радикалния
куиър активист Крейг Шамел, – че множествеността на възможните бъдеща трябва да бъде съпроводена от изключителна
чувствителност за това къде и как те могат да завият не
просто в непредвидими посоки, но и да ни въвлекат в откровено реакционни сценарии.
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„Онтологиите на настоящето изискват археологии
на бъдещето, а не прогнози за миналото“3
Борби без време не е хомогенно цяло и никога не е мислен като
такова. В голяма степен това се дължи на факта, че всеки
текст тук е писан в своя особена ситуация, често спрямо концепциите на отделните броеве, а преосмислянето му в сборника е вторично занимание с неговите залози и актуализиране на
неговата полезност. Оттук произхожда както преработката
на няколко от текстовете специално за целите на изданието,
така и жанровото разнообразие, което то помества – авторови анализи, позиции, интервюта, преводи. Виждаме в тях една
палитра от намесите в политическото, до които сме имали
досег през последната година, жива и пъстра именно поради
разнообразието на ситуациите, изискващи намеса, и поради актуалността, която те все още съдържат.
Борби без време не е и само лява критика на предполагаемо
леви инициативи. Както Кристин Рос коментира в скорошно
интервю за гръцкия журнал Babylonia4 по повод 50-ата годишнина от май ‘68 г., твърде лесно е да се оценяват определени
събития и действия като успешни или неуспешни и да се анализират хладно и от дистанция (особено тази на времето):
„колко неустоимо може да бъде желанието или да предадем
урок на миналото, или да позволим „провалите“ на миналото
да ни предадат урок (което по същество е едно и също),“ казва
Рос. Историята многократно е показала, че нерядко нещата
се развиват толкова бързо и хаотично, че за актьорите е неДжеймисън, Ф. (2005) Единствената модерност. Есе върху онтологията на настоящето (превод Капка Герганова). София: Критика
и хуманизъм, с. 217.
3

Кристин Рос за май ’68 отвъд изкуствените чествания (2018),
dВЕРСИЯ (dversia.net, https://bit.ly/2HoYhhk).
4
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възможно да предвидят следващите (си) ходове или да спазват
някакъв предварително очертан и премислен план.
Взимайки тези динамики под внимание, със сегашното
издание целим да очертаем както историческия контекст, в
който се намираме, така и някои от възможните измерения
и хоризонти пред тези, които се борят за един по-справедлив
свят. Капитализмът – както отдавна показва Маркс, на когото е посветен следващият ни, единадесети електронен брой
– е система, изтъкана от безброй вътрешни противоречия.
Обратно на опитите да се търсят елементарни обяснения за
многопластови и сложни процеси, както и на претенциите за
кохерентност и последователност там, където са очевидни
разминаванията и алогизмите, този сборник посочва именно
пукнатините в логиката на късната капиталистическа реалност. Като го прави с ясното съзнание, че макар колективен
фронт на съпротива и по-универсалистки отговор на индивидуализираното възприятие на настоящето да са безкрайно необходими, то сегашните и бъдещите борби срещу статуквото не
са и никога няма да бъдат лишени от своите собствени противоречия, лутания и непоследователности. Именно това прави
разглеждането на съществуващите борби толкова важно.
А и в крайна сметка, идеята, че може да има движение напред без конфликти, е присъща именно на тази либерална демокрация, която в опита си да намери консенсус и съгласие между
позиции, които нямат пресечни точки, устремено е тръгнала
по пътя на авторитаризма.
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I.
В ЗАСТИНАЛО
ВРЕМЕ

В Града на скуката
Ивайло Динев
В Града на скуката, погрешно наричан Градът на греха (Студентски град), въображението траеше едно десетилетие, преди
да се случи Голямата трансформация. Сега всичко е сковано в
мъртвата поезия на билбордовете:
Барбекю Фики
Игрална зала Magic club
Big brands Шехерезада
Пекарна Tobacco24
Медицински център Джена
Нощувки Биг бургер
Денонощна заложна къща
Соларно студио Цигари и алкохол
Change non stop парти
Стипендии кеш от основен спонсор
Психотест Джумаята
Визуални и архитектурни граници обхождат „свободното“
време, а закъсняващ график попълва работното. Промяната
създаде нова власт, властта на неполитичното. Тази власт
действа чрез липсата на обществена власт. Власт на пазара
чрез власт на архитектурата. Власт на капитала чрез властта
на градоустройството. Хлъзгава, подвижна, ускоряваща се
власт. Триизмерна, билбордова, хиперстимулираща светлина
на безпокойството за натрупани приходи, ниски разходи,
бърза печалба, укриване на данъци, приятелски кръгове фирми,
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промоции за студентски официози, фъстъци + уиски, фъстъци
+ водка. Без капка въображение.

Защото въображението е политически акт.
Няма фантазия без парезия. Смяна на пластовете, срутване на
йерархиите, подигравка с могъщия. Истината при неприятни
обстоятелства. Въображение за друг град, друго бъдеще. Няма
го това въображение.
Градът на скуката е скован, замръзнал в ситуация на
повтарящи се мотиви на мизерия, бюрокрация и спектакъл.
Общежитие–университет–дюнер–клуб–общежитие.
Няма кой да се изпикае пред кабинета на общинския кмет.
Не защото сградата не съществува. Но защото общинският
кмет е ефимерна фигура, действаща като чиновник на капитала. Няма кой да сложи кофа боклук върху главата на ректора.
Не защото университетите изчезнаха. Но защото ректорът
се превърна в мениджър с тога и кратки афоризми в джоба,
действащ под силата на капитала, пазарния рейтинг и индекса
за „качество“. Няма кой да счупи очилата на интелектуалеца.
Не защото го няма. Но защото трубадурските му манифести се
превърнаха в бързосмилаема гръмогласна защита на капитала.
Езикът на политическите фигури стана пазарен, политическите роли се превърнаха в рационални. Като следствие е
необходимо да се предизвика нова форма на въображение и забавление срещу скуката на пазара и повторяемостта на спектакъла.
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Защото забавлението е политически акт.
Времето за забавление е извънработното. Това преминаване
от едно в друго време включва не просто свободата да правим
каквото искаме, „да бъдем себе си“. Времето за забавление/
отдих/мързел може да бъде време извън капиталистическия механизъм, но един от проблемите на днешната масова култура
на забавление е това, че тя преповтаря същата оранизация на
обменни отношения на потребител към услуга, на индивидуална
наслада чрез пазарен продукт. Освобождаване от работното
време с цел забавление/отдих/мързел означава да бъдем извън
този модел.
Три изходни положения ще ни помогнат да разберем Града
на скуката: традиционната институционална власт е заменена
от силите на пазара, но доминацията на интелектуалците ни
казва да атакуваме безотговорността на агентите (студентите), вместо да се вгледаме в структурите. От своя страна,
агентите никога не са имали възможността да сътворяват
градското пространство, защото „не притежават собственост“, а участието им в решенията е не само ограничено до
университетските терени, но и често гласът им не се взима
предвид.
Времето за работа, времето за образование и „свободно
то“ време са опаковани като време за печелене на ресурси
(материални, образователни и културни) и време за забавление.
Те са проектирани по този начин не просто заради рационален
избор на агентите, а под влиянието на наложената конструкция след Голямата трансформация.
От това следва Четвърто положение: времето е изпълнено със скучна механизирана и капитализирана повтаряемост. Тя
се подхранва от желания, наложени от „нежните“ сили на пазара, които захранват егоистичните пориви за индивидуалност и
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уникалност „тук и сега“. Тази нелепост може да бъде отмита
при радикално въображение за бъдещ град чрез пряко участие на
студeнтите в трансформацията на градското пространство.
Това може да се случи чрез създаване на модели на забавление
извън рационалността на капитализма и архитектура, които
да бъдат едновременно средства за знание и средства за действие. Това радикално въображение може да включва превръщане
на частна собственост в обществена и управляна от студенти; създаване и прекрояване на улици, тротоари, пътеки,
градини и съоръжения с цел да се преобрази превзетото от
частни интереси пространство; отваряне на обществени събрания и активиране на нов политически субект – този на
жителите-студенти. В момента обаче това радикално въображение липсва.

Голямата трансформация
Студентски град се изгражда по утопичен проект на Комунистическата партия за идеален социалистически кампус върху
отчуждени земи в покрайнините на София. Официално мястото е открито през 1975 г. под името „Христо Ботев“. Идеята
е да се обособи пространство с жилищни сгради, университети
и места за прекарване на свободното време. През 90-те години
земите са реституирани, а университетите получават автономия и право да стопанисват част от терените. С връщането на частната собственост започва вълна от разпродажба
и наемане на терени, в която основна роля изиграват не само
частните собственици, но също общината, университетите
и сформираните студентски съвети. Вследствие на Голямата трансформация пространството е овладяно от силата на
пазарната логика. По последна публична справка от 2012 г. в
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квартала има 42 кафенета, 22 дискотеки и нощни клубове, 33
ресторанта, 3 казина, 3 сладкарници и 4 стрийт бара. Библиотеката е една, а публичните пространства са няколко парка
и един Студентски исторически център, изграден доброволно
от студенти.

Ролята на интелектуалците
Ролята на интелектуалците е важна за разбирането на пустошта. Градът на скуката е употребяван тенденциозно от
журналисти, преподаватели и всевъзможни експерти, за които
това пространство винаги ще си остане достатъчно далеч, и
следователно удобен обвиняем за всяка неосъществена морална
революция. Градът на скуката не може вече да бъде терен за
антикомунизъм, защото не политически проекти управляват
пространството, а пазарните отношения. Проблемът, и същевременно силата на интелектуалците е в умението им да облекат всяко социално напрежение в дрехите на антикомунизъм
и/или расизъм и чрез сложна безсюжетна реч да опазят неолибералния ред от критики. С това те подхранват банализацията
на ежедневието.
Основната ос на мимолетните публични спорове около
Града на скуката са доколко мястото трябва да бъде кампус
и доколко да функционира като всеки друг квартал на София.
Не тази скучна тема обаче трябва да бъде на фокус. Защото въпросът не може да бъде върху това дали една част от
столицата да бъде с различен статут, а как цялото градско
пространство да стане по-достъпно и отворено към намеса
на жителите чрез колективни решения в сътворяването на
града: обществени пространства, транспорт, архитектура и
т.н. През последните осем години след смъртта на Стоян Бал-
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тов различни студентски протести се организират с цел да се
върне „утопичният“ облик на квартала. В протестите студентите искат „връщане на държавата“, но и роля във вземането
на решения, повече зелена политика, чистота и академичност.
Всички тези приказни идеи остават нечути или овладени чрез
маркирането им като ирационални спрямо логиката за търсене-предлагане.
Работата на една академична или артистична критика е да
мине отвъд методологическия индивидуализъм и да анализира/
осмива/разказва/спекулира върху историческите и структурни
причини за създаването на Града на скуката, на Града без
въображение.

Редно е да се запитаме кой и как (пре)създава града?
Квартал Студентски е израз на Голямата трансформация, наречена Преход към капиталистическа демокрация. В този скучен град „чужденците“ са студентите, а капиталът е „местен“. Само собствениците на апартаменти, барове, магазини,
секс шопове, клек шопове и прочие имат правото на трансформация чрез закупуване/наемане на терени и поддържането им
чрез приходи.
Градското пространство е деполитизирано, а обществените институции са стражари на неолибералния ред. Община
и университети поддържат реда, но рядко се намесват. Повечето общински и университетски терени са опасни, изоставени, неприходни. Студентите, от своя страна, са притиснати
между влиянието на терена, наложените стереотипи на поведение и липсата на добра организация. Едно от обясненията
за пустошта на радикални идеи в пространството е изграденият в медиите образ на „безделния студент“ – нехранимай-
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ко, който се издържа само от подаянията на родителите си.
Но се пропуска фактът, че множество студенти работят на
едно или две места, за да си заплащат таксата за образование и да живеят, докато учат. Въпреки пределната яснота за
наличието на контрааргументи, доминиращата представа за
„безделния студент“ се употребява с политическа цел, за да
пренесе проблемите от Голямата трансформация върху агентите, страдащи от нея. Този реакционен дискурс замества политическия дебат за кризите на неолиберализма върху полето
на морализаторското зъбене. От това излиза парадоксалното
обяснение, че не наложената система е виновна, а тези, родени
в годините на налагането є. Пълната отговорност се прехвърля на един вълшебен рационален индивид. Подобна онтологична
фантасмагория обаче се изпарява при сблъсъка с реалността. А
тя е, че този индивид не притежава ресурсите, времето и правата да участва в изграждането на градското пространство,
за сметка на „героите на Прехода“ – предприемачът с анцуг
или костюм.
Градът е скучен от липсата на наистина свободни про
странства – а това означава свободни от пазарната логика,
морализаторстването и индивидуалисткия рационализъм – в
които агентите чрез колективни решения да съграждават и
трансформират декори, тротоари, светлини, фасади, градоустройствени планове, разпределение на площите. Липсва революционно социално въображение, т.е. няма прогресивен проект
за друг град, с друг вид отношения и преживявания, решен от и
за студентите. В това се изразява радикалното въображение.
Виденията от миналото, носталгията по неосъществени утопии (за социалистически студентски кампус) са само част от
едно тлеещо в необмисленото си съдържание напрежение – без
определения и изследване. Това е естествената, непропита от
доминантната култура след 1989 г. съпротива на студентския
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фолклор. Идеите за сигурност и благоустройство, които след
смъртта на студента Стоян Балтов в края на 2008 г. бяха
издигнати от колегите му, са доказателство за нереализираното политическо безпокойство от липсата на прогресивен
проект за бъдещето. Защото фолклорът и паметта не са база
за реалистичен проект, а неолиберализмът може да бъде превъзмогнат чрез систематична критика за живота отвъд него.
Посочените свободни пространства могат да бъдат терен за
колективното създаване на бъдещ град. Но трудно можем да
си представим радикално въображение без пространство, което да отваря тази възможност.

Градът всъщност не съществува.
Това е Пространство на скуката, преоблечено в симулация.
Градът се концентрира около общественото място – площад,
агора. Такова там няма.
Силите на капитализма, изразени чрез повтаряемата скука
на робски труд и еднотипен хиперспектакъл за прекарване
на „свободното време“, заместват естествената нужда от
колективно сътворяване на игра и забавление в общественото
пространство.
Текстът е част от изложбата „Места на удоволствието“
– обобщаваща изложба на проекта „Мултиполис – образите на
града“
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Загубени в противоречията
на Прехода
Георги Медаров
Окончателният разпад на социализма в България и реставрацията на капитализма след 1989 г. често се обозначават като
„Преход“. В началото „Преходът“ е мислен като кратка междинна зона между две завършени и самовъзпроизвеждащи се системи – социалистическата и тази на либералния капитализъм.
Днес, почти три десетилетия по-късно, все още се говори за
„Преход“. Сега той изглежда като самостоятелен исторически
период, т.е. не преход към нещо, а като преход сам по себе си,
наред с безкрайни и самоколониални оплаквания за същностната
„изостаналност“ на Източна Европа. „Преходът“ вече е „освободен“ от надеждите от началото на 1990-те – разбира се,
предимно негативно, а именно като провален, незавършил, но и
на практика безконечен. Отскоро дори либералните експерти
по демократизация говорят за обърнат преход (към авторитаризъм), посочвайки трансформациите в Унгария и Полша, но и
в така наречените развити либерални демокрации като САЩ
след победата на Тръмп.
В този текст ще се опитам да покажа как някои предпоставки в разпространените представи за „Прехода“ пречат
на възраждането (или по-скоро за изграждането) на проекта за
демократичен социализъм днес, както аз разбирам въпроса „Как
стигнахме до тук?“. Защо е важна заявката на позицията, от
която идват критиките на авторитарните трансформации на
либералния капитализъм? Ако такава липсва, се рискува да се
възпроизведе едно неясно „ние“ (на „международната общност“,
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„Европа“, „гражданското общество“ или може би на „нацията“?), чиито критики са импотентно оплакване. Нужно е и да
се види не само защо тиражираните представи за „Прехода“
поставят усмирителна ризница на радикалното политическо
въображение, а и как тази ризница да се премахне.

Преход без история: деполитизиращата реставрация
на капитализма
Ключов за разбирането на представите за „Прехода“ след 1989 г.
е силният антиисторически заряд в понятието. Предполагането на самозатворени и тотални системи (капиталистическа и
социалистическа) с междинна (преходна) сива зона между тях
изтрива конкретните исторически политически въображения,
битки, утопии, социални конфликти и т.н. По време на Кръглата маса от 1990 г. известният български дисидент и първи
президент след 1989 г. Жельо Желев ще обобщи разбиранията
си така: „Уместно е да напомним думите на един известен политик на XX в.: „Икономиката не може да бъде повече или пък
по-малко либерално-пазарна. Тя или е такава, или не е, както
жената не може да бъде малко бременна. Тя или е бременна, или
не е“. Поради това Желев се обявява за „преход не на части
(...), а наведнъж, по принципа на така наречената шокова терапия“. Това говорене не само може да оправдае всякакви насилия
(като икономическите насилия на Шоковата терапия), но също
обезличава спецификите и измененията в рамките на реално
съществуващите капиталистически и социалистически управ
ленски режими. То, най-общо казано, губи от взора си това, че
има капиталистически тенденции в рамките на социализма и обратното – социалистически тенденции в капитализма. Изчезват
всички политически идеи, които не се вписват в псевдоизбора
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между отминалия провален социализъм и идния неограничен либерален капитализъм. В тези разкази единствената възможна
„история“ е на победителите, представящи победата си като
продукт на естествената йерархия, неумолимия ход на времето и други извънобществени сили.
След 1989 г. „Преходът“ е конструиран като неизбежен;
институциите на западните либерални режими са привидяни
като естествени, а социалистическото минало като патологично отклонение от единствен възможен исторически път.
„Преходът“ е едновременно обещание за движение напред, но
и за връщане назад – към „естествено“ състояние на нещата, преди „комунистическата девиация“. Парадоксално онова,
което е трябвало да бъде мислено във времеви термини, т.е.
прехода от отминалия социализъм към настъпващия либерален капитализъм, най-често се описва чрез географски (и съответно натурализиращи) метафори: „озападняване“, „европеизация“, възприемане на „евроатлантически ценности“ и подобни.
А въпросното „озападняване“ се обвързва с негативни представи за „Ориента“, Балканите, Изтока, Азия, неевропейското и
т.н. Същевременно географският „Преход на Запад“ се мисли и
като връщане на времето – преди социализма. Не е случайно,
че в антикомунистическите схващания социализмът идва от
Изток; той е нещо чуждо на „нашата европейска цивилизация“.
Тук „Европа“ е лишена от история, в нея няма конфликти,
няма расизъм, няма кръстоносни походи, противоречия, геноциди, националистически и религиозни войни; колониалните и
всички останали насилия, които са историческото условие за
възможност за развитието на капитализма в Западна Европа,
са забравени; „Европа“ вече е абстрактно място, което трябва да достигнем, в нея има само вечни ценности, тя е станала
същностно толерантна, включваща, цивилизоваща, но без насилие, освен ако не е срещу „тоталитарни заплахи“, привидно
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„нямащи“ нищо общо с природата на Европа. Изнасянето на
тоталитаризма навън, като нещо изначално чуждо на „европейските ценности“, не е български патент. След 1989 г. в цяла
Европа се засилва влиянието на консервативния исторически
ревизионизъм, в който дори фашизмът се оправдава като „защитна реакция“ срещу „азиатско-комунистическата заплаха“.
Покрай нарастващата ислямофобия комунизмът днес се
сравнява и с Исляма. Божидар Димитров, директорът на Националния исторически музей, дава вулгаризирана версия на антикомунистическата ислямофобия, която има и своите „научни“ защитници (сред споменатите консервативни исторически
ревизионисти). За Димитров ислямът не е съвсем автентична
религия, защото е и „политическа доктрина“, която е сродна с
комунистическата по това, че иска да създаде световна човешка общност, отвъд границите на националната държава. „Неговият [на комунизма] халифат бе СССР. Затова е ликвидирано
и името на Русия. Затова джихадистите не обявиха ислямска
държава Сирия или ислямска държава Ирак, а Ислямски Халифат, т.е. Световна ислямска държава“. Има ясно решение, а то
е: „Бой по всеки, който посяга на нашето общество, на нашия
живот, на нашите ценности“1.
Имаме сходни ситуации, когато социализмът се проектира върху евреите, както е в нацистката представа за „юдеоболшевизъм“. В тази поредица социализмът е изравняван не
само с нехристиянски религии, а понякога със заболяване или
пък отклонение от хетеронормативните полови роли. Във
всички случаи имаме опити социализмът да се патологизира
като се представи за нещо чуждо на европейско-националноЗа повече как функционира съвременната ислямофобия вж. статията на Мадлен Николова в „Маргиналия“ Защо ВКС оневини Ахмед
Муса, или когато правото е на мястото си. (marginalia.bg, https://bit.
ly/2qEu20g)
1
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християнско-патриархалното тяло; социализмът „създава изкуствени конфликти“ и следва да се отстрани. Сдвояването
на либералните представи за „Прехода“, европеизацията и връщането към времената отпреди 1944 г. делегитимира антифашистката съпротива, която е била основата на поствоенната
социална държава и от двете страни на Желязната завеса през
Студената война, но и реабилитира днешните неофашистки
тенденции. Има ключова симбиоза между безкрайните реставраторски либерални политики (подходящ пример са онези около
т.нар. Стара София, включващи разрушаване на паметници от
времето на социализма и реставрацията на по-стари) и неонацистките факелни шествия „Луковмарш“2.
В един от последните учебници по антикомунизъм (от
май 2017 г.), озаглавен „Какво се случи преди 89-та година“, още
на първите страници четем, че:
Фразата „разгром на буржоазната класа“, с която се свързва
този [на социализма] период, означава да бъде разрушена исторически установената йерархия в обществото или с други думи
естествено формиралите се с хода на времето и развитието на
българското общество позиции и отношения между обществените групи у нас. Комунистическият режим в лицето на БКП
(Българската комунистическа партия) разбива съществуващото
преди него обществено разбирателство.
В този и сходни разкази насилията преди социализма, кулминирали в гражданска война с различна интензивност, българското съюзничество с нацистка Германия и съучастието на
правителството в изтреблението на евреите от окупираните
Във връзка с това, вж. статията на Жана Цонева и Живка Ва
ля
вичарска в „Нови Леви Перспективи“: Общината планира да върне
паметника на Първа софийска дивизия от 1934 г. А иска ли да върне
Санстефанска България и да разпусне Народното събрание? (novilevi.org,
https://bit.ly/2H9jDjL)
2
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(„нови“) територии са обявени за „обществено разбирателство“, а класовата йерархия за „естествено формирала се в
хода на времето и развитието на обществото“.
В тази връзка много дебело трябва да се подчертае отговорността на „умерените“ антикомунисти за реабилитацията
на крайната десница, която днес е в управлението на страната. Много от десните коментатори предпочитат разказите
за световния заговор. Например, че крайнодесните са платени
или поне омагьосани от „руската пропаганда“. Друг популярен
(сред някои десни антипопулисти) разказ е, че мнозинството са
виновни, защото са глупави и назадничави по своята природа.
Но работата е там, че именно десните елити още през 1990-те
не спират да се опитват да делегитимират антифашистката
съпротива и да оправдават авторитарното управление преди
социализма като демократично. ГЕРБ не са първата дясна партия, която прави коалиция с крайната десница (първоначално
неформално през 2009 г. с АТАКА, а вече и формално с ПФ).
Ранното СДС е широка коалиция, която включва и крайнодесни
партии. Също и правителство на Иван Костов (1997 – 2001)
включва партията Демократичен форум, която заявява себе
си като наследник на предсоциалистическите, пронацистки и
антисемитски български национални легиони. В този смисъл
не трябва да е толкова изненадващо, че днес Костов вече е
усвоил крайнодясната реторика срещу мюсюлманите, малцинствата, „политическата коректност“ и т.н. Нито е толкова изненадваща трансформацията на по-младите проекции на
антикомунистическа десница от 1990-те, макар и с по-силно
влияние от десните крила на американската републиканска партия, а именно т.нар. либертариански активисти. Те стигат
дотам, че дори са възприели конспирацията за т.нар. „културен
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марксизъм“3, която бе популяризирана първоначално от норвежкия фашист и масов убиец Брейвик. Разбира се, не трябва да
се пропуска и отговорността на БСП за възхода на крайната
десница. Тук трябва да се поставят и репресивните политики
срещу мюсюлманите и по-общо националистическите политики
от времето на социализма, както и изселването на няколкостотин хиляди български мюсюлмани през 1989 г. През 1990-те
БСП също интегрират сформираното след 1989 г. расистко
движение Общонароден комитет за защита на националните
интереси, чиито представители се издигат до високи постове
в партията. Типичен пример е Георги Първанов, който в началото на политическата си кариера е активист на ОКЗНИ, а
след това става президент с подкрепата на БСП и вдъхновява националистически кампании. По-често обаче се пропуска
централното влияние на антикомунистическата десница и се
застъпват споменатите „теории“ за световния заговор („няма
крайнодесни, а само манипулирани от Путин“). Пропускат се
факти като това, че Сидеров е главен редактор на в-к „Демокрация“ през 1990-те, когато на страниците на вестника на
СДС се публикуват множество статии, в които се реабилитира предсоциалистическия режим, заклеймява се антифашистката съпротива, отрича се българското участие в Холокоста
и ред други от основните за днешната крайна десница тези.
Твърде често се забравя и как декомунизаторските усилия от
1990-те стигат до действия като изгонването на виетнамските работници4 от България, наред с обвинението им за „злините на Прехода“ като „спекула“, „вдигане на цените“, загубата
на работни места и пр.
‘Cultural Marxism’: a uniting theory for rightwingers who love to play
the victim, theguardian.com, https://bit.ly/2wFJPfL
3

Малката екскурзия на виетнамеца: битката за пазара и антивиетнамизмът в България, marginalia.bg, https://bit.ly/2J3j9fz
4
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Споменатите пропуски не са плод на интелектуална грешка или на фактологично недоглеждане. Те са структурно необходими, за да се запази апологетичния разказ за „Прехода“
като противопоставяне между мрачните сили на миналото
(„старите комунисти“) и светлите сили на бъдещето („младите либерални антикомунисти“). Включването на антидемократичната роля на антикомунизма би означавало и признание
на отговорността му за днешния възход на крайната десница
до държавното управление. „Пропуските“ са нужни, за да може
събитията след 1989 г. да се преразкажат като морална басня,
противопоставяща добрите (борци за капиталистическо бъдеще) срещу лошите (наследници на тоталитарното минало).
Разпространеното говорене за „Прехода“, както и свързаната
патологизация на социализма, са деполитизиращи, защото се
стремят да изкоренят възможността за различно бъдеще. Освен деполитизиращите ефекти, тук имаме и сдвоявания между
стремежите за реставрация на предсоциалистическия авторитарен капитализъм и настояването за „европеизация“, т.е. за
географски преход от изток на запад, мислен и като преход
от „ненормалност“ към „нормалност“, чрез имплантиране на
западните институции на либералния капитализъм.
Отмяната на множествеността във възможните представи за бъдещето, т.е. свеждането им до единствената възможност за парадоксалното сдвояване между стремежа за
реставрация на предсоциалистическия режим и инсталирането на западноевропейски институции, водят до деполитизация
на настоящето. Единствената възможност за политическо
действие се редуцира до безвъпросно възприемане на експертно-административни предписания на „добри практики“. Но от
тази деполитизация обществените противоречия не изчезват,
а просто биват лишени от своята история и се явяват в неизменни и вечни форми (като културни, етнически, географски и
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т.н.). Борис Буден, един от значимите критически интелектуалци и изследователи на постсоциалистическата ситуация, показва връзката между производството на „културно-расистки
образи на врага на нацията“ в бившите социалистически страни през 1990-те и по-широките процеси на деполитизация и деисторизация5. Разпадът на политико-историческите схващания
на социалните антагонизми води до явяване на противоречията в натурализиращите термини на културата; антикомунистическите схващания откъсват комунизма от политико-историческата му специфика. Във военните конфликти между сърби
и хървати през 1990-те в бивша Югославия и двете страни
мобилизират културалистка и антикомунистическа реторика.
Хърватските националисти говорят срещу „сърбокомунизма“,
а сръбските срещу „организиран от Ватикана и Коминтерна интернационалистически заговор срещу сръбската нация“.
Господстващата идеология на транзитологията предполага и
пасивността на източноевропейските общества; те не могат
сами да създават история, а от тях се очаква просто да се „завърнат“ в „нормалността“ под зоркия експертен надзор. Буден
подсеща за метафората „падането на Берлинската стена“: източните обществата нямат нищо общо, те не са я съборили,
тя просто си е „паднала“, а сега е време западната експертиза
да изведе източните народи от социалистическото детство
към зрелия западен капитализъм.

Как се появява понятието „Преход“?
Самото понятие „Преход“, така както се ползва в България
след 1989 г., идва от т.нар. транзитология – експертно-активистки набор от знания, оформен от интелектуалци, близки
5

Настоящият сборник съдържа и интервю с Буден – Бел. ред.
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до неоконсервативния елит в САЩ, целящ да обяснява и насочва трансформациите от и след края на Студената война.
Твърдението, че има „глобална демократизационна вълна“, се
възприема още от администрацията на Рейгън и проправителствени технократи. Тук се вписват тиражираните през този
период американски неоконсерватори като Хънтингтън и Фукуяма. Модернизационната теория, която информира американския външнополитически истаблишмънт през Студената
война, подобно на транзитологията, предполага, че има единствен възможен исторически ход – движение от „традиция
към модерност“, като последната е идентифицирана с институциите на западните капиталистически режими. Модернизационната теория обаче допуска, че историческото движение е
преминаване през стадии. Транзитологията, от друга страна,
е далеч по-„революционна“, защото отхвърля необходимостта
oт „предварителни условия“ за „демократизация“ – всичко е
оправдано в името на поредната „демократизационна вълна“.
Така биват оправдавани и т.нар. „хуманитарни интервенции“
(като в Ирак), рекламирани като елемент от по-общ демо
кратизационен кръстоносен поход. Макар и формално теорията за стадийната историческа еволюция да се отхвърля, тя
неочаквано се завръща, например в разлики между „преход“, разбиран като институционална трансформация, и „консолидация“
– разпространяване и вкореняване на „либералните ценности“.
Стадиите се трансформират в безкрайни преходи в прехода, а
технократски институции като Фрийдъм Хаус започват да
измерват количествено напредъка на „страните в преход“.
Транзитологията не се свежда до определена експертна
литература; тя по-скоро изразява широко разпространени опростенчески допускания за историческото движение, по-точно
нормализацията на либералния капитализъм като неизбежния и
единствения възможен край на историята.
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Парадоксално, макар и заявената цел да е наричана с
думата „демокрация“, ефектите са дълбоко антидемократични.
В момента, в който разбирането за демокрация се изравни с
конкретен институционален ред, се заличава всяка възможност
за демократично оспорване и включващо политическо участие.
Унищожава се централният за демокрацията утопичен мотив
– възможност за различно бъдеще в настоящето, а не ус���
тановена и вече подготвена от елитите идея за бъдеще, която
трябва само да се реализира от „знаещите и можещите“. Найчестото обвинение срещу транзитологията е, че възпроизвежда
разпространени схващания за посоката на историческото
движение от времето на реално съществувалия социализъм.
Става въпрос за телеологията, в която бъдещето (в единия
случай на „комунизма“, а в другия на „демокрацията“) е вече
зададено на нивото на абстрактната идея и остава единствено
да бъде осъществено в рамките на материалната практика
след „период на преход“. Това детерминистко разбиране за
бъдещето трябва да се противопостави на представата за
бъдещето като множество възможности в настоящето, като
действително движение за снемане на настоящето, каквото в
определени моменти е Марксовото схващане за комунизма.
Приликите между социалистическите и либералните телеологически схващания за прехода не са просто формални. Настояването, че пред източните общества „няма алтернатива“,
освен възприемането на предписваната от западните експерти
реставрация на капитализма, не е нищо повече от либералното транспониране на ортодоксално-марксистките тези за неизбежността на комунизма. Влиятелни фигури от американския
неоконсерватизъм започват политическата си кариера като
част от антисталинистката левица през 1930-те в САЩ, но
впоследствие се обръщат надясно, замествайки ключови идейни
елементи. „Преходът към световна социалистическа революция“
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е заменен от „преход към глобална демократическа революция“.
Има и други застъпвания между ортодоксалната марксистка
телеология за „края на историята“ и пророческите откровения
на месиите на „глобалната демократическа революция“.
Историята на понятието „Преход“ може да се проследи
и до специфични интерпретации на проблема в ранно-съветски юридически дебати от 1920-те и 1930-те. В този момент
„Преходът“ започва да се асоциира с държавното строителство на социалистическа система, както показва Никола Гийо6.
Той обвързва това изменение в разбирането за преход със зараждащия се сталинизъм и по-конкретно с идеята за строителство на „социализъм в една страна“. Значимото в случая е
тълкуването на прехода като самостоятелна епоха, „преходен
период“, „социалистически начин на производство“, който стои
между отминалия капитализъм и идния комунизъм, а не толкова като действително (и изпълнено с разнопосочни възможности) движение в рамките на настоящето. Накрая, подобно
на ситуацията с транзитологията, самият преходен период
започва да се разчленява на части с понятия като „развито социалистическо общество“. Комунизмът вече е завършена идея,
която е и крайна цел, а не отворена възможност за бъдеще в
настоящето. Преходът спира да се асоциира и с идеите за „отмиране на държавата“, каквито намираме при Ленин в книгата
му „Държавата и революцията“; държавата и правото вече не
се разглеждат като инструмент за собственото им снемане;
Никола Гийо е сред най-интересните изследователи на историческите изменения в разбиранията за „Прехода“ в тази посока, фокусът му е върху неоконсервативните усвоявания. Вж. Статията му
Guilhot, N. 2002. The Tranistion to The Human World of Democracy „Notes
for a History of the Concept of Tranistion from Early Marxism to 1989“. В:
European Journal of Social Theory, 5(2), с. 219–243, но още повече книгата
му от 2005 г. Строителите на демокрацията (The Democracy Makers).
6
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„комунизмът“ се превръща в крайна цел, а не действителна
сила, която действа в (и като снемане на) настоящето. Найважното тук е, че в това преосмисляне разбирането за „преход“ обществената трансформация се откъсва от революционизирането на обществените отношения и се разглежда като
замяна на отминалия правно-нормативен ред от нови закони и
нови институции.

Историята свърши, но преходът е вечен
През 2004 г., т.е. преди повече от 10 години, Андрей Райчев
и Кънчо Стойчев публикуват влиятелна книга със заглавието
„Какво се случи? Разказ за Прехода в България 1989 – 2004“.
Книгата е възприета като обявяване на „края на прехода“. Сред
тезите е, че през 1990-те политическите идентификации (на
„сини“ срещу „червени“) се конструират като консенсус за бъдещето и противопоставяне за миналото. И двете основни
партии (БСП и СДС) се съгласяват върху това, че целта е преход към либерален капитализъм, а за да мобилизират електората си, се противопоставят на съперниците си чрез различна
интерпретация на миналото. Основни политически въпроси
стават такива като: „имало ли е фашизъм в България?“; „Позитивна или негативна трябва да е оценката за социалистическото минало?“; но не и теми, които са обвързани с бъдещето,
проектирано като неизбежно и делегирано на експерти. Постигането на поставената цел (либерален капитализъм) обаче
отслабва и възможността за противопоставяне на миналото
и изчерпва съгласието за общото бъдеще. Това води до разпад
на двуполюсния модел (с победата на новосформираната НДСВ
от наследника на бившия монарх през 2001 г.). Любопитно е, че
тази теза е възприета за „лява“ и е заклеймена от много от
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антикомунистите като „апология на Симеоновото управление“
и „идеологическо прикриване“ на това, че „преходът всъщност
не е завършил“. Но какво трябва да стане, за да завърши той,
ако не става въпрос за формалните процедури и институции на
либералния капитализъм?
Макар и понятието „Преход“ да е конструирано като политически инструмент, целящ да не позволи отклонения от
предначертания път за изграждане на институциите на либералния капитализъм, той все пак не успява да затвори тези
възможности. Обещанията за постисторическо общество постоянно се оказват невъзможни за реализация, предвид това,
че се сблъскват с разнопосочни форми на обществено недоволство. Периодическите обявявания на „края на прехода“ влизат
в противоречие с разпространените конспиративни разбирания
за „Прехода“ като монтиран, несъстоял се, откраднат, провален и т.н. Така, макар и историята да е приключила, преходът
ни се струва вечен, но вече натоварван с все по-негативни
конотации. Изглежда, че единственият начин за завършването
му е да бъде изцяло отхвърлен. По време на студентския протест на 10 ноември 2013 г., когато на практика вместо да се
празнуват „25 години свобода“, както година след това призоваваха либералните елити, протестът се превърна в протест
срещу Прехода7. Един от централните лозунги на протеста
беше „Не ви признаваме прехода. Не ви признаваме властта.
Не ви признаваме собствеността“. Поради прекомерната си
скандалност8 обаче той не бе отразен от големите медии и
тиражираните коментатори.

7

За похода на студентите, novilevi.org, https://bit.ly/2JROnYf

Окупацията между алтернативите и безизходицата на „оставката“, hystericalparrhesia.wordpress.com, https://bit.ly/2HsuI2K
8
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Откъде обаче тръгва това силно недоволство от възприемането на либерално-капиталистическия управленски модел?
Най-популярният разказ е, че всъщност ние нямаме „точно“ капитализъм, макар и видимо институциите му да са вече имплантирани и заявените през 1990-те цели да са постигнати (членство в НАТО и ЕС, свобода за частната инициатива, господство
на частния капитал и т.н., наред с многопартийна система, свободни избори, свобода на печата и др.). Този разказ върви така:
Да, всичко привидно говори, че имаме либерален капитализъм, но
има скрити сили („комунистите“, „Путин“, „чужденците“, „глупавия и неморален народ“, „популистите“, „задкулисието“, „балканския манталитет“, „тоталитарните отживелици“ и т.н.),
които манипулират системата и пречат тя да донесе всеобщо
благополучие, задоволство и изчезване на обществените противоречия. Тези конспиративни образи са структурно нужни, за да
може антикомунистическият разказ да не се разпадне пред срещата с въпроса: „След като капитализмът е толкова хубав,
защо мнозинството живее толкова зле?“.
Днес вече се признават дори авторитарните обрати в
либералните управленски режими както в бившите социалистически страни, така и в западните. Неоконсервативният оптимизъм за окончателната победа на либералния капитализъм е
силно разклатен; в експертно-активистки издания като Journal
of Democracy вече се говори за преходи към авторитаризъм. Но
дори когато възходът на новия авторитаризъм е признат, той
се приписва на външни фактори като психология, култура, социалистическо наследство и пропаганда от чужбина (например
„пропагандата на Путин подмени реалността, обърка хората
и Тръмп спечели изборите в САЩ“). Понякога, както е в говоренето за „нелиберална демокрация“, усвоено и позитивно от
Орбановото управление в Унгария, авторитаризмът се приписва на представени за същностно консервативни мнозинства,
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които чрез избори отменят либералното управление. Авторитаризмът никога не е разглеждан като ефект от стремежа
към реставрация на капитализма, както и свързаните с него
усилия по реабилитацията на предсоциалистическото авторитарно управление.

Какво да се прави?
Важно е да се схване какво провокира масовото недоволство
от Прехода. В най-разпространените представи то се патологизира като „носталгия“ или се свежда единствено до пряко
загубилите и декласирани от реставрацията на капитализма.
Но всъщност недоволството е много по-широко. А и ако се
върнем към разпространените, но забравени надежди около
промените през 1989 г., ще се види, че либералният капитализъм никога не се е радвал на особена популярност. Най-честите критики срещу социалистическото управление са свързани с
критиката на номенклатурата, елитите, привилегиите и неравенствата; те могат да се интерпретират и като искания за
повече равенство. Казано иначе, тези критики са иманентни на
социалистическия проект, защото изискват по-автентичната
му реализация. Това е видимо при практически всички известни
съпротивителни движения, независимо дали става въпрос за
унгарската 1956,9 полския синдикат „Солидарност“,10 или чехословашката борба за „социализъм с човешко лице“ около 1968 г.
Ето защо, ако повечето критики са критики на дефицита на
реализация на социалистическото обещание за действително (а
не формално) равенство, то неравенствата, които са харак-

9

Унгарската 1956 г.: една социалистическа революция, novilevi.org,

https://bit.ly/2Hstqoh
10

Defeat of Solidarity, cornellpress.cornell.edu, https://bit.ly/SpjqOG
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терни за либерално-капиталистиеските режими, няма как да не
изглеждат като перверзия, а прехода – като провал.
Разбирането на причините за недоволството е решаващо
за това какво може да се направи, за да се подкопае рестриктивната идеология на Прехода. Една от посоките, в която
тези причини могат да се търсят, е да се види какви са били загубените и забравените радикални надежди, проектирани върху
промените около 1989 г. Така би се подкопало и антикомунистическото отношение към историята, свеждащо обществените
противоречия до конфликт между ретроградни бивши комунисти и напредничави антикомунисти. Нека спрем да питаме
„Какво се случи“ или „Как стигнахме до тук“. Далеч по-интересно е да си зададем въпросите: „Докъде не стигнахме?“, „Какво
не се случи?“, „Какво очаквахме да се случи?“
И в България най-разпространените критики срещу социализма не са антикомунистически, а са срещу неравенствата и
привилегиите, т.е. те тръгват от егалитарни и антиелитистки позиции. Достатъчно е да погледнем най-разпространените
лозунги11 от първия митинг след 10 ноември 1989 г. Критиката срещу „народната република“ се конструира от позициите на „истинското народовластие“. Сред лозунгите, донесени от участниците, четем: „Народен съд за всички, които
ограбиха България“; „Народен съд за „човека от народа“ [Тодор
Живков]“; „Конфискувайте милионите на червените милионери“; „Народен съд за виновните!“; „Стига корупция, вземете
им милионите!“; „Давай Пешо! [за Петър Младенов]“; „Всяка
неделя – пленум!“; „Тревога! Те се приспособяват!“; „Промените
не са достатъчни, искаме още!“; „Конфискувайте ограбеното
и пренесеното в швейцарски банки!“; „Съд за плутократите
и милионерите!“; „Болници вместо резиденции!“; „Парите на
11

Първият митинг, omda.bg, https://bit.ly/2HqtJjl
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милионерите да бъдат внесени в държавния бюджет“; „Уволнен
учител, семейството му гладува“; „Свобода и народовластие!“,
„Намалете цените на бензина, увеличете заплатите!“; „Пролетарии от всички страни, извинете!“; „А какво е направено
за децата, инвалидите и бедните“; „БКП под контрола на народа!“; „Пазете Рила. Закрийте хотел Рила“; „Народният съд
има думата“; „Безмилостен съд за народните престъпници!“;
„Дайте списъка на милионерите!“. Присъстват и много лозунги
за „гласността и преустройството“, които са директна заемка
от господстващата идеология в късния социализъм. Но това,
че са усвоени елементи от господстващата социалистическа
идеология, не означава, че протестиращите са били лишени от
въображение и не са имали собствени искания. Силното религиозно-месианско присъствие в символиката на митинга не може
да се извлече от господстващата идеология през социализма.
Сред говорещите и организаторите има християнски свещеници, а протестиращите носят рисунки на Исус Христос, икони,
хоругви и лозунги като „Христос спасител на света“; „Библия
за всеки дом“; „Еко значи живот, Христос – вечен живот“;
„Църковна свобода, религиозни училища“, „Бог създаде човека,
не нацията“ и други. Месианизмът на митинга е по-скоро белег
за радикализация. Например в лозунга „Библия за всеки дом“ има
и момент на призив за радикална демократизация на достъпа
до правото да се говори политически, както се казва в един репортаж за митинга в онзи момент по радио Свободна Европа:
„Днес разбрах защо Библията започва със стиха „В началото бе
словото“. На митинга има и директни нападки срещу БКП като
„Години наред БКП – авангард на тоталитаризма в България“;
„За общество без партийна диктатура!“, „Долу Полит-було!“;
„Бе Ка Петулация“. Включително има и лозунги за премахване
на чл. 1. от Конституцията (относно „ръководната роля“ на
партията) – „Да се преразгледа чл. 1, ал. 2 от Конституция-
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та!“, „Ръководната роля ражда диктатура“; „Отмяна на член
1, точка 2 от Конституцията!“.
Днес често се разграничава между социално-икономически
искания за „материални нужди“, съсредоточени в потреблението на храна, отопление и др., и либерално-политически искания за „постматериални ценности“ – морал и честност. Такива разграничения бяха мобилизирани по време на протестните
вълни през 2013 г. в разчертаванията между „зимни“ и „летни“
протести. На първия митинг на „опозицията“ след Десети
такова противопоставяне между материално-икономически и
морално-политически искания е несъстоятелно, както се вижда
от лозунгите: „Демократизация = гласност + овче сирене“;
„Учителският хляб горчи“; „Гласност, кислород, салам!“; „Мерцедеси, Бояна, Сирене, Хумана“.
Разнопосочността на въобразеното бъдеще в множествено число можем да открием в изследване на Джералд Крийд
върху кукерските практики в България. Унищожението на специфичните алтернативи на „Прехода“, налични в кукерските
практики, Крийд нарича „отнемане на културата“ (cultural
dispossession). Според Крийд опитите за изграждане на капитализъм в Източна Европа не взимат предвид местните културни ресурси, които могат да доведат до различно бъдеще, а
по-късно проблемите на капитализма (като неравенствата) са
приписвани на новооткрити „културни специфики“ (като корупция, национализъм, патриархат, социалистическо наследство).
Последната реторическа тактика затвърждава неизбежността и непогрешимостта на стремежите към „Западния модел“.
Според Крийд сред българските кукерски практики от началото на 1990-те е имало успешни алтернативни модели и представи (по отношение на неравенствата, както и във връзка
с мисленето на категории като пол, сексуалност и етнос),
но тези модели изчезват от абстрактния поглед на техно-
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кратската експертиза. Свидетелство за множествеността на
очакванията и интерпретациите, обратно на предписания от
експертите единичен „Преход“, Крийд открива още в множащите се всекидневни наименования на постсоциалистическия
период – „промените“ или просто „след Десети“. Крийд нарича
книгата си „етнография, спасяваща остатъците от неосъществените надежди и възможности“, опит за „документиране на
онова, което можеше да бъде“. Една археология на изгубените
утопични представи за бъдещето може да спомогне за скъсването с ограничаващата идеология на „Прехода“.
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За антикомунизма
и двете лица
на комунизма днес
Интервю на Неда Генова с Борис Буден
Борис Буден е хърватски културен теоретик, преводач и журналист. Автор на книгата „Зона на прехода. За края на посткомунизма“. Участник в онлайн платформата European Institute for
Progressive Cultural Politics (eipcp.net).
В България съществува един доминиращ начин на говорене,
който често мобилизира антикомунистическа реторика като
обяснителен модел за почти всички дефицити на настоящия (хипер)капиталистически режим: нищетата и насилието в
настоящето биват интерпретирани като резултат на недостатъчно крайното скъсване с комунистическото минало на
страната. Така например теми като корупцията парадоксално
се разглеждат като част от комунистическия „манталитет“
и „наследство“, а не като основна черта на капитализма. Можете ли да коментирате това?
Да, за мен това е един много интересен въпрос. Става
дума за един вид чудо, бих казал: това е чудото, че комунизмът
всъщност е оцелял, предрешен като антикомунизъм или като
мишена на антикомунизма. Това е единственият начин, по който е оцелял. И така, виждаме, че антикомунизмът се нуждае
от комунизъм, дори и последният да не съществува вече. Това
е една класическа ситуация на идеологическо условие, която
всъщност може да се сравни със сталинистката система. Това
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е моментът, в който новата колективизация и система на
солидарност през 30-те не произведе очакваните резултати,
когато започна да се проваля и стана ясно, че идеите не са
довели до по-добри практики, повече продукция, повече свобода
и т.н. Тогава съществуваха две опции: или да се каже открито,
че системата се е провалила (или е на път да се провали), или
да се намери виновник – някой, който да може да бъде обвинен
за нейните провали. И точно това е сталинисткият механизъм за производство на врагове. Те бяха премахнати… а това
премахване, делата и целият терор имаха за цел да прикрият
и оправдаят провалите на системата. Защото враговете бяха
представяни като причина за тези провали.
И така, в момента виждаме, че нещо подобно се случва
с посткомунизма. Всичко, което бе обещавано в началото… а
обещан бе не само край на диктатурата… Обещанието беше, че
демокрацията и капитализмът ще доведат не само до растеж,
но и до подобрения на всички нива на човешкия живот. Никой
не е вярвал, че социалните системи трябва да бъдат разградени. Хората наивно вярваха, че могат да ги запазят и същевременно да имат свобода, функционираща пазарна икономика и да
бъдат интегрирани в света. Но това не е възможно. И не само
това – стана ясно, че няма капитализъм без криза. А кризите
отново и отново произвеждат собствените си жертви. И сега
системата се нуждае от комунизъм, който да продължава да е
причина за нейните провали. Или тяхно оправдание. Открива ги
в остатъците от миналото: във все още незаличеното, недостатъчно изчистено пространство на лошите комунистически
навици, в погрешните очаквания, че някой друг, а не пазарът
ще реши проблемите на хората. Днес за всичко бива обвиняван
комунизмът от миналото. Ето защо системата се нуждае
от комунизъм като свой враг – защото под залог е кризата
на легитимността на целия посткомунистически исторически
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проект. А това бе проект, който обещаваше различни неща, но
не успя да изпълни обещанията си.
Въпреки че има различия измежду посткомунистическите
страни, смятам, че това е обща черта. Аз съм от Хърватска,
където все още в днешно време човек има чувството, че борбата срещу комунизма е още по-активна, по-важна, отколкото
преди 25 години. Това е възможно единствено защото посткомунистическите общества са приели логиката на закъснялостта. Приели са основната идеологическа предпоставка на
посткомунистическото понятие. Както писах и в книгата1, тя
се явява в представата на Хабермас за „наваксващата революция“, nachholende Revolution, с идеята, че комунизмът е откъснал
източноевропейските общества от нормалното историческо
развитие (което е било възможно на Запад) и сега, след падането на тоталитарното препятствие, тези общества са в
условия на историческа закъснялост. По-конкретно, те са в
условия на закъсняла модерност и от тази си позиция трябва
да наваксат пропуснатото историческо развитие, което значи
да настигнат Запада. Това създава странно времево различие,
темпорален „прозорец“, които са типични за начина, по който,
например при класическия колониализъм, метрополията и колониалната империя са третирали колонизираното пространство. Само ще припомня, че в антропологията идеята е, че
„другият“ на Европа, на Запада, не е просто някъде другаде,
но е също от друго време. Което значи, че обектът на антропологичното знание никога не споделя същото време със
субекта на знанието. Субектът е винаги навреме, докато обектът на неговото/нейното изследване се намира в едно друго,
исторически закъсняло време. За това пише и Йоханес Фабиан
Зона на преход. За края на посткомунизма. ИК „Критика и ху
манизъм“, прев. Светла Маринова, С., 2016.
1
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в известната си книга „Времето и Другият“ [The Time and the
Other]. И това се запазва и повтаря в посткомунистическото
пространство. Интересното е, че без да окажат каквато и да
е съпротива, обществата (тоест също така и интелектуалците и културните субекти на Изтока) са приели логиката на
„наваксващото“ развитие. Приели са логиката на Прехода, идеологическата концепция за посткомунистически преход, а тя
не е нищо друго освен това „наваксване“. Интересното е, че
тази логика напълно е унифицирала и в този смисъл също така
заличила опита на историческия комунизъм. А този опит е разделен. Той е различен от общество до общество, от ситуация
до ситуация. Югославският комунизъм е бил различен от българския, от съветския, те пък са имали различни фази и прочие.
Цялото пространство бе обединено пост фактум под знаменателя на тоталитаризма. Очаква се, че всички ние, идващи от
Изтока, споделяме един-единствен исторически опит, опита на
тоталитаризма, и именно това ни разграничава от Запада. То
унифицира цялото пространство от Будапеща до Владивосток
като едно пространство, което под тоталитарния натиск и
терор е било откъснато от историческата нормалност. От
друга страна, фактът, че антикомунизмът се усилва именно
сега, е симптом на кризата на този посткомунистически наратив и цялата му логика. Смятам, че системите бързо губят
историческа легитимност и е налице един вид паника, която
може да доведе до различни решения. Може да доведе до това,
което наблюдаваме в Полша, Хърватска и Унгария – дясно-националистка мобилизация и възраждане на идеята за национален суверенитет в рамките на Европейския съюз. Така че тези
неща трябва да бъдат свързани – днешния агресивен антикомунизъм, четвърт век след падането на комунизма, с тази дясна
мобилизация.
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Определено съм съгласна с тази последна точка, а в България също имаме много примери за подобни процеси. Един
аспект от говоренето за „комунистически наследство“ и „манталитет“ има общо с онова, за което пишете в книгата си – а
именно, че акцентът върху културното измерение може да се
превърне в деполитизираща сила.
Бих казал дори, че това е епистемологичен проблем на
днешното ни отношение към миналото. Той говори за историческата неспособност за критическа рефлексия върху миналото, за изграждане на нещо, което би могло да бъде наречено
„исторически опит“. Нали все пак след като комунизмът приключи, от обществата би се очаквало да имат някакъв вид
опит от миналото, опит, който би могъл да бъде обвързан с
хоризонта на бъдещето и с въпроса „какво научихме за в бъдеще?“. Но това, което отново наблюдаваме, е заличаване на
миналото: вместо историческия опит от комунизма, имаме
различни форми на култури на паметта, които се занимават
с миналото. А културите на паметта работят през логиката
на културното различие. Миналото не е просто историческо
минало, ами е възприемано като различна култура и именно
културната разлика създава времевото измерение на миналото.
Не че миналото съществува, за да можем да се взрем в него,
ами разпознаваме миналото като такова единствено през културното различие. И тази обсесия е типична не само за източните страни, ами е криза на историята като цяло. Както и на
историографията. Тя говори за наличието на това, което Пиер
Норђ описва като „Ера на възпоменанията“ – там културната
памет е заменила онова, което преди е било историографията
по отношение на познанието и на справянето с миналото. Дейвид Лъвентал, експерт по понятието „културно наследство“,
също пише за това в много интересната си книга „Миналото
е чужда страна“ [The Past is a Foreign Country].
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В моята книга анализирам повече от един музей на комунизма. Музеи на комунизма – тези опростени наративи, в
които миналото е поставено от „посттравматична“ перспектива, но също така и като културен артефакт. То е купчина
културни артефакти, спомени и така нататък… Така че всъщност комунизмът продължава да съществува или в музея, като
обект на културата на паметта, или като универсален все
още жив престъпник, предотвратяващ бъдещето най-сетне да
настъпи. Това са двете лица на комунизма.
Друг аспект на това е, че ако комунистическото минало е
представено по този начин, то тогава всъщност няма смисъл
да си спомняме за него. То е нещо, което е по-добре да бъде
забравено, няма каквато и да е стойност. Миналото съществува
само под формата на тази културна репрезентация, но няма
исторически опит. А историческият опит е нещо, което може
да бъде изразено само активно, практически и занимавайки се
с реалността, в която живееш. Тогава миналото ти говори
нещо: ако, така да се каже, попиташ настоящето за бъдещето,
тогава си спомняш миналото. Тогава то не е просто културен
проблем. Така че бих казал, че тези форми на възпоменание
на комунистическото минало са по-скоро форми на забрава.
Това е забрава, която ни пречи да се обвържем с миналото,
да видим приемственостите. Приемственостите са днес
много по-интересни от различията. Приемственостите в
потисничеството, например. Приемственостите на провала,
особено в бивша Югославия. Това е изключително интересно,
защото в бивша Югославия имаше пазарен социализъм, имаше
пазарни условия. Страната беше вече интегрирана в световния
капиталистически пазар, беше част от проблемите. Нека го
кажем много конкретно: когато днес говорят за провалите на
югославския комунизъм, имайки предвид кризата, бързия спад на
стандарта на живот и т.н., казват: „това е комунизъм“. Но
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всъщност, това минало ни напомня много повече на случващото
се в Гърция.
Това бе много важен момент в бивша Югославия – от
50-те години насетне страната бе интегрирана в тогавашния световен капитализъм, което значи, че бе член на капиталистически финансови институции като Световната банка,
Международния валутен фонд… също така взимаше заеми и
търгуваше – това е важна част от цялото! В началото на
80-те в бивша Югославия имаше дългова криза и МВФ дойде и
въведе мерки на бюджетни съкращения. Изключителни мерки
на остеритет. Не Централният комитет на Югославската
комунистическа партия използва държавата, за да замрази заплатите, не, ами инструментът на световния финансов капитализъм използва класически държавнически средства (т.е.
замразяване на работническите заплати), за да наложи интересите си. Така че в следващите 10 години стандартът на живот
в бивша Югославия падна с 40%. Тя дори успя да изплати дълга,
но вече беше твърде късно. Това, което казвам, е, че този опит
е нещо, което би могло да те свърже директно с настоящето
ти – със ситуацията в Гърция, ситуацията в Южна Европа,
така наречените страни P.I.G.S.2 Би могъл да разпознаеш приемственостите на потисничество, на експлоатация, на силата на глобалния капитализъм. Приемственост, а не различия.
А сега казват „Ами това е провал на комунизма“, а не на активните колониални политики на капиталистическата експлоатация. Затова се и нуждаем от „наследството“, което „е още
живо“ – за да можем да кажем: „Това е манталитет“, „Това са
очакванията на хората, че държавата ще им помогне“. „Това са
остарели вярвания, но трябва да знаем, че няма държава и само
Абревиатура от първите букви на страните Португалия,
Италия, Гърция и Испания.
2
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пазарът може да помогне…“ Както и да е, въпросът е, че тази
идеологически създадена забрава служи именно за отрязването
ни от историческия опит, за неговото разрушаване… правейки
невъзможно разглеждането на настоящата ни ситуация в определена историческа генеалогия и в приемствеността. Да разберем, че борбата е трябвало да бъде продължена! Убеждението,
че 1989-а представлява край на борбата, е погрешно. Именно
от това се нуждае съществуващата система. Тя се нуждае от
масите, които вярват, че борбата е спечелена веднъж завинаги
през 90-те и че сега трябва само да работим здраво и да приемем мерките на остеритет, и всичко ще бъде наред.
Това ме отвежда до следващия ми въпрос, свързан с критиката и идеята за политическото. Мисля, че в книгата си
развивате два модела на това как това преживяване на политическото може да бъде постигнато. От една страна пишете
за момента, в който човек осъзнава липсата на обществени
основи… Но от друга страна има и един друг момент, който
може би е разгледан по-накратко в книгата Ви. Там пишете за
гнева в лицето на вече наличното…
Едното е при Лакло, а другото – Вирно. Главният въпрос в
книгата ми е, че посткомунистическите условия често са представяни като постутопични. Идеята е, че комунизмът е бил
утопия, която се е провалила, и че сега, след краха на комуниз
ма, живеем в реалността такава, каквато наистина е; живеем
в постутопично общество. Идеята ми в книгата е: не, утопията никога не е свършвала! Тя просто е оставила обществото
като средство за своето реализиране. Културата сега е нейното ново изразно средство – чрез идентичности, чрез паметта.
Вместо общества в рамките на социалната държава, имаме
национални културни идентичности в неолиберална държава.
Така че утопията е оставила обществото и е открила новия
си носител в културата, която вече не е обърната към бъдеще-
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то, ами по-скоро към миналото. Но миналото е измерението, в
което идентичностите всъщност съществуват. Темпоралният
дом на идентичността е културното минало. Идентичността
всъщност не е нищо друго освен форми на артикулация на културното минало. Бенямин би казал културна „история“. Освен,
разбира се, действията на идентификация, които биха могли да
представляват борби за признаване и др. Но обществата и нациите са оформени като музеи на идентичности: в културите
си, в образователните си системи, в това как децата учат да
се идентифицират с нациите си… Цялата логика е обсебена от
миналото, което е истинското измерение на идентичността.
Идеята ми е, че трябва да разглеждаме посткомунизма като
отдръпване от обществото, като действие по разрушаване на
обществото. Нали знаете за известното изречение на Маргарет Тачър: „Няма такова нещо като общество“. Тя казва това
не като социолог, чието изследване е открило, че обществото
вече не съществува, ами като политик. Политик, чиито политики са нищо повече от изпълнение на разрушението на обществото, започвайки от първите сблъсъци от 1979 г. и в началото на 80-те с работническите синдикати. Това беше в сърцето
на неолибералните политики на Торите: не просто да разградят социалната държава, но и да разрушат обществото като
идея. Когато тя казва, че няма такова нещо като общество,
ами само индивиди и семейства, това е именно начинът, по
който днес се прави политика. Нуждаем се от индивид, от
един т.нар. свободен и равен индивид, чиято фигура доминира
цялото пространство на икономическо производство, на това,
което преди бе наричано „буржоазно общество“. Той вече не е
абстрактна представа на политическата държава, ами е започ
нал да се пропива в цялата обществена сфера. В сферата на
неравенствата, на експлоатацията, в сферата на йерархиите,
на класовите различия… Вече не мислим, че има общество. Про-
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блеми като престъпността и бедността вече не са социални
проблеми, ами проблеми на индивидуалните ни провали, те са
тотално психологизирани. Нямат социално значение.
И по-нататък, казвайки „утопия“, днес това е утопията
на паметта; идеята, че – както Пиер Нора би казал, – след
като нямаме визии за бъдещето, ние събираме и пазим всичко
около себе си в надеждата, че ще бъде полезно за идентичността ни в бъдеще, защото вече не знаем накъде отиваме. Трябва
поне да се опитаме да направим всичко възможно да знаем
откъде идваме. Това е обсесията с паметта и културата на
памет. Преди хората вярваха, че един по-добър свят би бил
възможен в бъдеще, днес всичко се върти около по-доброто
минало. Това също така обяснява успеха на историческия ревизионизъм. Това е един толкова нов феномен, например в Хърватска. Нацията, образователната система и обществото са
създали историческо съзнание, в което изглежда сякаш другата
страна е спечелила Втората световна война – което означава
страната на фашизма. И така, в тази борба за различно минало всички спомени на страните в антифашистката война бяха
буквално разрушени. Повече от 3000 паметника бяха съборени.
Всички имена бяха символично сменени, така че парадоксално
изглежда сякаш Хитлер е бил жертва на комунистическия тоталитаризъм. Нали знаете тази логика на „двата тоталитаризма“: тези страни се самопредставят като жертви на два
равни тоталитаризма, комунистически и фашистки, докато
сега се наслаждават на свободата. Естествено, те пренаписват историите си. В тези общества има огромно усилие да се
пренапишат историите, така че да създадат по-добро минало.
„Едно по-добро минало е все още възможно“, нали така – защото няма визия за никакво по-добро бъдеще.
Връщайки се към употребата на тази идея на Вирно… По
време на индустриалната модерност все още е съществувала
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социалната държава, хората са вярвали в обществото, в
живота в общност, а екзистенциалната им структура е
отговаряла на живота в общността – тогава те са могли
ясно да разграничават между „вън“ и „вътре“ на обществата
си. Това е било времето на стария класически Страх. Това
е бил социален страх: страх от това да бъдеш изключен от
обществото, но също така съзнанието, че обществото е нещо,
което може да се защити. Така че идеята на обществото е била
„защита“, страхът винаги е зов за защита. Но онова, което
днес наричаме „множеството“, е в постсоциална ситуация.
Вече няма страх, ами безпокойство. Това е доста сложно,
става дума за хайдегерско разграничение. Безпокойството е
новият страх, той е отвъд чувството на принадлежност или
непринадлежност към дадени общност или общество. Това е
общо безпокойство от живота в свят без или отвъд социалната
защита, отвъд обществото. И това характеризира днешните
екзистенциални чувства на множеството. Множеството е
форма на живот в условия на постсоциалното.
Смятате ли, че скорошните дискусии за надигането на
(десни) популизми говорят за възможно завръщане на фигурата
на „народа“? Или все още трябва да говорим за „множества“?
Знаете ли, хора като Волфганг Щреек биха говорили доста
критично за представата за популизъм. Става дума много повече за нещо, което той нарича „новото културно разделение“
между елитите (всякакъв вид елити, не само политически, но и
до голяма степен международни), от една страна, а от друга –
изоставените маси. Масите в постиндустриалната пустош на
днешния дори западен капитализъм, маси, които нямат шанс,
нямат бъдеще, бившата работническа класа… Това е т.нар.
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‘Rust Belt’3 в САЩ. Това са онези, адресирани по популистки начин от десни политици от Мари Льопен до Доналд Тръмп. За
Щреек този популизъм отразява вярването, че има нещо лошо
в мобилизацията на масите. Съществува убеждението, че масите могат да бъдат активирани само от дясното. Преди разграничаваха и между ляв и десен популизъм, но въпросът е, че
това е елитарна концепция, чрез която елитите могат да заявят абсолютното си превъзходство и необходимост. Защото
само елитите могат да се справят с днешните проблеми на реалността. А ако масите биват попитани, то тогава имаме или
ляв, или десен екстремизъм – или поне това елитите наричат
популизъм. Но проблемът е в пропастта [между елити и „маси“
– Н.Г.]. И също така проблемът е и в това, че елитите вече не
разграничават помежду си на политическа основа. Питър Мейр
нарича това „края на партийната демокрация“ – процесите през
последните 30-40 години показаха, че различията между политическите партии бавно изчезват сред елита, но пропастта
между елитите и масите се разширява. Трудно е да разграничиш между социалдемократи и християндемократи, защото и
двете страни имат сходен идеологически дневен ред, когато
става дума за международна политика и икономика: либерален
дневен ред. От друга страна, хората вече не гласуват. Броят
на хората, които активно участват в парламентарни избори,
броят на избирателите намалява… Великата победа на Макрон
във Франция… тя беше представена като велика… само 36%
от хората гласуваха4. Само една трета от електората изОт ‘rust’ – ръжда и ‘belt’ – колан (англ.). Регион в Щатите, свърз
ван с процеси на деиндустриализация и спад на населението, започнали
в средата на XX век. Обхваща територията от Големите езера до
горните Среднозападни щати.
3

Може би тук Буден е неточен – във втория тур на френските
президентски избори от 2017 г. избирателната активност е 48.7% и
4
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лиза, което означава, че почти две трети от хората вече не
вярват, че участието в парламентарната демокрация може да
промени нещо. Това е проблемът и това е нещо, което Питър
Мейр и [Волфганг] Щреек казват открито – стоим пред края
на парламентарната демокрация, такава, каквато я познаваме.
И това е не само на Запад, но и в бившия посткомунистичес
ки Изток, където например с Виктор Орбан са налични нови
концепции като „нелиберална демокрация“, както и някои нео- и
постфашистки движения, например в Хърватска и Сърбия…
А пък в България си имаме Обединените патриоти, които
сега са в правителството…
Да се върнем на въпроса за критиката: как да изискаме
обратно и политизираме това минало, превърнато в културен артефакт, как да работим с приемственостите, за които
говорите? Необходимостта от критика на настоящето изглежда по-голяма от всякога и все пак, всеки път, когато ние
от dВЕРСИЯ например се опитаме да артикулираме критика
на настоящия (неолиберален) режим, биваме отхвърлени като
артефакти от комунистическото минало. Един от въпросите,
за които се опитваме да говорим, е този за трудовите права,
например: в последните месеци и години зачестиха случаите на
смъртност сред работниците, както и на жестока трудова
експлоатация. И все пак е почти невъзможно да се говори за
труд или класа, защото това се вижда като старомоден начин
на говорене…
Да, абсолютно! Сякаш минималната защита на работ
ническите права би означавала комунистически призив да от
во
рим отново ГУЛАГ! Да, но аз смятам, че кризата също
така е и криза на езика на еманципацията. Хората вярват, че
Макрон печели 66.1% от гласовете, тоест приблизително 32% от
имащите право на глас са гласували за него.
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всъщност са еманципирани, вярват в известния слоган „Няма
алтернатива“. А традиционните леви, либерални, социал
де
мо
кратически партии са съгласиха с него, те също никога не пред
ложиха каквато и да е алтернатива на съществуващата сис
тема. Така че още повече увеличиха пропастта между масите
и елитите, използвайки език, на който очевидно еманципацията
вече не може да бъде изразена. Търсенето на свобода вече не
може да бъде изразено. Това наричам „завръщане към мест
ните диалекти“ [revernacularisation] на масите. Нали знаете,
„народни“ са били езиците преди да бъдат издигнати в на
цио
налните езици – това е било времето, когато знанието,
по
литиката, юридическото право са говорили на латински.
Масите са говорили своите местни диалекти, полезни само за
ежедневието, но речта на властта, речта за важните неща не
е била артикулирана на народния език, само на латински. Днес
имаме сходна ситуация, в която речта на властта, но също
така и тази на еманципацията, е станала нов вид латински и
масите вече не я разбират. Така че критиката, използваща този
латински, използваща също така езика на тези еманципативни
теории (има много такива, много пер
фект
ни анализи на
днешната криза), те вече не достигат до масите, защото те
не ги разбират. Така наречените hoi polloi5 не разбират езика
на умната теория. И така, както в Средновековието някои
критични интелектуалци са започнали да използват народния
език (като Декарт или Данте, който е бил първият), за да
мислят, за да се осмелят да мислят на народния език, критиката
трябва поне да започне да учи тези народни езици, за да може
да адресира масите. Това за мен е новото предизвикателство.
Според мен е малко трудно да твърдим, че масите не
разбират. Това затвърждава представата, че не са способни
5

Множества, маси (гр.)
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да разберат. Докато може би вече съществуват форми на критика, изразени на тези народни езици...
Не мисля така. Това е и нашият проблем като теоретици.
Разбирате ли, ние разполагаме с достатъчно епистемологична
власт – лявото, например. То е много умно и използва концепции с много висока когнитивна стойност, те имат страхотна
обяснителна функция, но никакъв ефект върху реалността. От
друга страна, виждаме как т.нар. популистки език ефективно
достига и адресира масите. Но вярваме в една нова система
на „диглосия“6: от една страна, имаме международния език (не
казвам английски, а само международния език на елитите, на
знанието, властта, политиката, критиката, лявата критика),
а от друга, както казвам, тези маси, които говорят своите
народни езици и неразбиращи другия. Така че това е предизвикателството пред критиката, пак повтарям: как да научим
тези народни езици и да адресираме изоставените маси. Те са
изоставени в миналото, в смисъл, че нямат бъдеще. Те са онова, което се нарича „излишно население“ в постиндустриалния
свят. Илюзия би било да очакваме, че ще отворим нови индустрии и те отново ще намерят работа. Нека го кажа така:
има пропаст, която е не просто социална, ама дълбоко лингвистична, пропаст на изказа. Преди тя беше пропастта между
теорията и практиката, но днес представлява пропаст между
езика на елитите (който всъщност е английският на международните елити) и локалните, винаги локални и специфични
изоставени маси.
Може би предизвикателството е да не оставим тази
лингвистична пропаст да стане културно различие?

От гръцки: наличие на две форми езика на една и съща територия, които хората използват по различен начин според нуждите си.
6
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Тя е културна – доколкото е лингвистична, е и културна.
Волфганг Щреек има това понятие за „ново културно разделение“ и той говори директно за „суровия език на масите“ – той
е суров, а не цивилизован. Това е точно как местните диалекти
са били разбирани от елитите, които говорели на латински
през Средновековието – суровият език на масите, който няма
никаква стойност за концепции, идеи, благородни политически
визии и т.н. Той също така не е и език на властта.
Значи повдигате стария въпрос за ролята на интелектуалеца. За това, че ролята му е да работи с масите на потиснатите хора.
Да, но не мисля, че тази критика може да бъде изразена
просто като променим мисленето си като критични субекти.
Не става дума за промяна на съзнанията ни, а за практичeско
ангажиране с масите и с тази реалност. Приемствеността с
миналото, научаването на генеалогията на настоящата криза
няма да бъде разказана и пресъздадена наново от интелектуални
или теоретични понятия, а само от активираните маси в борбата. И въпросът е как да сме част от това, как да мислим,
докато участваме в тази борба.
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Историзиране на комунизма:
хамелеон на двайсети век
Енцо Траверсо
През целия двайсети век наследството на Октомврийската
революция е разкъсвано между две противоположни интерпретации. Издигането на власт на руските болшевики се явява,
от една страна, като възвестяването на глобална социалистическа трансформация, и от друга, като събитие, подготвящо епохата на тоталитаризма. През 1927 г. Сергей Айзенщайн
заснема Октомври – филм, оформил въображението на няколко поколения, изобразявайки революцията като епично масово
въстание. Историографичният еквивалент на тази творба е
История на Руската революция ([1932] 2008) на Лев Троцки; тя
е едновременно времева и аналитична реконструкция на това
събитие, в която емпатичният и ярък разказ на свидетеля се
слива с идейните прозрения на марксисткия мислител като
една удивителна сплав между стиловете на Жул Мишле1 и Карл
Маркс. Исак Дойчер2, в глава от неговата биография на водача
на Червената армия, озаглавена Революционерът като историк,
обобщава начина на историческо писане на Троцки като го сравнява със способността на Томас Карлайл3 да усеща емоциите
Жул Мишле (1798–1874) е френски историк, известен с въвеждането на понятието Renaissance и с работата си върху Френската
революция. – Бел. прев.
1

Исак Дойчер (1907–1967) е полски публицист и политически деец,
известен като биограф на Лев Троцки и Йозеф Сталин. – Бел. прев.
2

Томайс Карлайл (1795–1881) е шотландски историк, занимавал се
с Френската революция, философ, писател и учител. Консервативен
3
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на потиснатите, които внезапно се превръщат в политически
дейци. Но Дойчер (Deutscher [1954] 2003: 189) подчертава, че
болшевишкият мислител е можел да комбинира този „творчески ѓlan“4 с „кристална яснота“. Резултатът е книга, написана
едновременно със страст и мисъл. В продължение на век по целия свят по-голямата част от лявото – далеч отвъд официалните комунистически движения – възприема Октомврийската
революция по подобен начин: като иконичен образ на утопични
въжделения и като неоспоримо доказателство за телеологичната визия, постулираща социализма като естествения край
на историята.
Противоположната интерпретация изобразява болшевиките като въплъщението на тоталитарния потенциал на
модерността. След консолидацията на Съюза на съветските
социалистически републики (СССР) през втората половина на
1920-те, първоначалните описания на стадо павиани, скачащи
през поле от руини и черепи – ако следваме прозата на Уинстън Чърчил, – е изоставена, но комунизмът продължава да се
представя като опасна патология на модерните общества. За
много консервативни мислители – от Айзая Бърлин до Мартин
Малиа и от Карл Попър до Ричард Пайпс – той е вид „идеокрация“ – неизбежният резултат от принудителната трансформация на обществото в съответствие с абстрактен и авторитарен модел (вж. Traverso 2015: 77-88). Според тази дясна мисъл
желанието да се създаде общност от равни води до общество
мислител, въвел романтическата литература на Острова. Траверсо
вероятно има предвид историческата проза на Карлайл, в която фигурата на героя е способна, поради изключителната си духовна сила, да
удържи и насочи хаотични социални събития като Френската революция. – Бел. прев.
От фр. – ентусиазираност, живост, енергичност, импулс, отдаденост и умелост в преследването на цел. – Бел. прев.
4
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от роби. Франсоа Фюре (1981: 12), от своя страна, отхвърля
комунистическата „страст“ и нейната идеология и ги свързва
с първичната лудост на самата революция, установявайки линейна траектория от Якобинския терор до съветския ГУЛАГ:
„Днес ГУЛАГ води до преосмисляне на Терора точно защото се
вижда, че двете начинания са идентични.“
Най-радикалните версии на тези противостоящи интерпретации – официалния комунизъм и антикомунизма на Студената
война – също се срещат, доколкото и за двете Комунистическата партия е вид демиургична историческа сила. Както Клаудио
С. Ингерфлом (Ingerflom 2000: 121) иронично отбелязва, повечето изследователи от академичната Студена война (Cold Warrior
scholars) защитават „антиболшевишка версия на една „болшевизирана“ история“. Също както в болшевишката версия, идеологията безспорно доминира пейзажа, а партията се явява неин
доверен инструмент, дори и когато пътят към рая става път
към ада. Двайсет и пет години след края на СССР и реално съществувалия социализъм само първата част от тази симетрична репрезентация изчезна; втората все още съществува, удържа
силна, макар и вече не хегемонна позиция сред изследователите,
и дълбоко оформя публичните употреби на миналото – от медийната вулгаризация до политиките на паметта.
Да се историзира комунизмът съответно означава да се
превъзмогне тази дихотомия между два наратива – един иди
личен и един ужасяващ, – които са освен това и фундаментал
но подобни. Няколко десетилетия след своето из
то
ща
ване ко
мунистическият опит не се нуждае от защита, идеализация или
демонизация; заслужава да бъде критически разбран в своята цялост, като диалектическа тоталност, оформена от вътрешни
напрежения и противоречия, представяща множество измерения
и огромен спектър от цветове. Те варират от изкупителен ѓlan
до тоталитарно насилие, от демокрация на участието и колек-
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тивна делиберация5 до сляпо потисничество и масово изтребление, от най-утопичното въображение до най-бюрократичната доминация, понякога сменяйки тези полюси в много кратко
време. През 1991 г. Едгар Морен6 (Morin 1991: 7), пишейки нов
предговор към автобиографичния очерк за разрива си с Френската комунистическа партия, предлага дефиниция на сталинизма,
която едновременно улавя и сложността, и противоречията на
комунистическия опит: бил е, пише той, „чудовищната стъпка
в едно гигантско приключение за промяна на света.“ Неизбежно този кошмарен момент засенчва останалото – всъщност,
засенчва целия двайсети век, – но това приключение започва
по-рано и продължава след падането на реалния социализъм. От
тук и това, че да се историзира комунизмът означава той да
бъде вписан в „гигантското приключение“, старо колкото самия
капитализъм. Комунизмът е хамелеон, който не може да бъде
представян като изолиран, отделѓн опит, нито да бъде обособен
от своите предшественици и наследници.
Комунизмът идва от Октомврийската революция, която
е била процес, макар и да не пресъздава еволюционната визия
на Едуард Гибън7 за Римската империя: произход, възход и падение. Нито неговата поява, нито краят му са неизбежни, въпреки историческите предпоставки, и много от неговите поврати
са резултат от неочаквани обстоятелства. Далеч от това да
Парадигма за публичния дебат по обществени въпроси, наблягаща на рационалния подход и диалога, често противопоставяна на
борбата за власт. Има множество теоретични проекции в политичес
ката наука и философията, вариращи от радикални визии за демокрацията до процедуралистки предписания. – Бел. прев.
5

Едгар Морен (роден 1921 г.) е френски социолог и философ. –
Бел. прев.
6

Едуард Гибън (1737–1794 г.) е влиятелен английски историк,
познат с изследванията си на Римската империя. – Бел. прев.
7
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бъде линейна, комунистическата траектория е раздробена и
оформена от счупвания и раздвоявания. Тя включва въстания
„отдолу“ и радикални промени „отгоре“, скокове и термидориански регресии8, които ретроспективният поглед би могъл да
впише в една историческа последователност. Ленин и Сталин
не си приличали, подчертава Шийла Фицпатрик9 (Fitzpatrick 1994:
3), но принадлежат към един и същ процес: „Революционните
войни на Наполеон могат да бъдат включени в нашата обща
концепция за Френската революция, дори и да не ги считаме за
въплъщение на духа на 1789 г.; подобен подход изглежда валиден
и в случая с Руската революция.“ В книгата на Фицпатрик Руската революция започва през февруари 1917 г. и продължава до
Голямата чистка през 1936–1938 г. Вярвайки във възможното
„възстановяване“ на първичния є дух, Дойчер разтегля процеса до десталинизацията през 1956 г. Днес ние можем лесно да
видим, че тази диагноза е грешна, но неговото възприятие за
продължаващо движение е споделяно от милиони хора по цял
свят. Бинарният възглед за революционния болшевизъм като
противостоящ на сталинистката контрареволюция позволява
да се разграничи между еманципаторното насилие и тоталитарната репресия, но скрива връзките, които ги обединяват, и
рискува да стане толкова стерилен, колкото е консервативнаСтава въпрос за термидор – единайсетия месец от новия френски републикански календар след Френската революция. Думата се превръща в нарицателно за отклонение от радикалната мисъл и действие, тъй като на 9 термидор от II година (27 юли 1794 г.) Робеспиер
е обявен от Конвента за враг на революцията и бива екзекутиран.
Денят е известен още и като ден на държавен преврат – Термидориански преврат. – Бел. прев.
8

Шийла Фицпатрик (родена 1941 г.) е австралийски историк,
изследователка на СССР, особено на културата и ежедневието при
сталинизма. – Бел. прев.
9
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та интерпретация за същностна приемственост от Ленин до
Горбачов, основана върху идеологията на СССР.
Да се разбере комунизмът като глобален исторически
опит изисква да се оразличат движения и режими – както Ренцо де Феличе10 (De Felice 1977) препоръчва за интепретирането
на италианския фашизъм – без да бъдат разделяни: не само
защото движенията се изменят в режими, но и защото второто запазва символична връзка с първото, докато ориентира своите проекти и действия. Болшевишката партия преди
1917 г., бидейки съставена предимно от изгнаници и парии-интелектуалци, изглежда като напълно различен свят от гигантския
бюрократичен апарат, захранвал СССР през следващите десетилетия. Това са различни вселени, но те са свързани с много
нишки. Което касае не само историята на руския болшевизъм,
а и историята на комунизма изобщо, поне през първите му десетилетия. Докато в СССР Сталин решава да елиминира болшевиките от старата гвардия, а и отвъд нея (половин милион
от екзекуциите през втората половина на 1930-те и 1940-те),
комунисти водят съпротивителни движения срещу фашизма в
Западна Европа и организират един от най-епичните революционни опити чрез Великия поход през Китай (1934-35 г.). Много
комунистически лидери от Палмиро Толиати и Ото Браун, от
Георги Димитров и Манабендра Нат Рой до Хо Чи Мин са имали периоди, в които са живеели или са се обучавали в Москва.
Както много други „-изми“ от политическия ни и философски речник, „комунизъм“ е неясна дума. Разбиран исторически,
той не е нито вид идея, нито точно концепция, а по-скоро
метафора за множество събития и опитности. Неговата неяснота не се крие само в несъответствието между комунисРенцо де Феличе (1929–1996 г.) е италиански историк, фокусиран върху изследването на фашизма. – Бел. прев.
10
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тическата идея (разгърната от много утопични мислители чак
до Маркс) и нейното историческо въплъщение. Намира се и в
изключителното разнообразие на неговите изражения. Не само
че руският, китайският и италианският комунизъм са различни, но и в дългосрочен план много комунистически движения
претърпяват дълбоки промени, макар и да запазват своите водачи и идеологически референции. Гледан в цялост, комунизмът
се явява по-скоро като мозайка от комунизми. Щриховайки
„анатомията“ му, може да се разграничат поне четири широки
форми на комунизма, които се преплитат и не са непременно в
противоречие една с друга, но и са същевременно достатъчно
различни, за да бъдат разпознати самостоятелно: комунизмът
като революция, комунизмът като режим, комунизмът като
антиколониализъм и накрая, комунизмът като вариант на социалдемокрацията. Октомврийската революция е тяхна обща
матрица. Това не означава, че всички те имат руски корен,
доколкото самият болшевизъм е продукт на глобален исторически процес. Но означава, че всички форми на комунизма
през двайсети век са свързани с Руската революция – великият
исторически поврат, в който те откриват и отклонение, и
прозрение.

Процесът на Революцията
Революцията е процес, обяснява Фицпатрик, но визията за комунизма като революция се фокусира предимно върху неговия
встъпителен момент, подчертавайки разривния му характер.
Революцията е моментът, в който, припомняйки си думите на
Дойчер, човешките същества правят своя собствена история;
тя е преходният, ефимерен, магичен момент, в който потиснатите стават исторически субекти, обръщат наопаки стария
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социален и политически ред и опитват да го заменят с нов.
Революцията е спиране на историческото, в което линейността на „хомогенното и празно“ време е насилствено счупена,
отваряйки нови хоризонти и проектирайки обществото в едно
бъдеще, което тепърва ще се изобретява. За да цитирам един
образ, предложен от Валтер Бенямин (1999: 463), този разривен
момент може да се сравни с „процеса на разделяне на атома“,
който внезапно „освобождава огромни енергии на историята“.
Можем да го наречем Айзенщайнов етап на комунизма: Октомври (филмът – Бел. прев.) не е историческа реконструкция на
Руската революция – той е шедьовър, улавящ нейния еманципативен ѓlan. Революцията се занимава с властовите отношения,
със стратегия и тактика, с движения и водачества, с изкуството на въстанието, но също засяга и въжделения, ярост, огорчение, щастие, общностност, утопии и памет. Накратко, тя е
момент, в който политиката внезапно се наводнява с чувства
и емоции. Тя е практика на общото, напълно противоположна
на обществения модел на изолирани индивиди, действащи като
конкуренти, поставен от класическия либерализъм. В такива
условия лидерите биват изтласкани напред и ориентирани от
тези нови форми на колективна деятелност. Те само описват
и формализират решенията на съставната власт, надигаща се
отдолу. Троцки в своята автобиография ярко говори за това
бъдеще на всеки революционен процес, описвайки завладяващата атмосфера по време на неговите речи в цирк „Модерн“ в
Петроград през 1917 г. Тълпата прониква в неговото несъзнавано и говори с неговия глас: „Никой оратор, независимо колко
е изтощен, не може да устои възбуденото напрежение на това
обхванато от страст човешко множество… В такива случаи
аз се чувствах, сякаш слушах оратора отвън, опитвайки да
следвам идеите му, страхувайки се, че, подобно на сомнамбул,
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той може да падне отвъд ръба на покрива от звученето на
моето съзнателно разсъждение.“
Важно е да помним настроенията на Руската революция,
защото те допринасят по един мощен начин за създаването на
иконичния образ, оцелял през нещастията на СССР и засенчил
целия двайсети век. Аурата на този образ привлече милиони човешки същества по света и остана сравнително запазена дори
когато аурата на комунистическите режими се срина напълно.
През 1960-те и 1970-те този образ захранва нова вълна от политическа радикализация, която не просто заявява автономия
от СССР и съюзниците му, но и ги възприема за врагове.
Руската революция идва от Голямата война (Първата световна война – Бел. прев.). Революцията е продукт от колапса
на „дългия деветнайсети век“, векът на „стоте години мир“,
ако говорим с Карл Полани (Polanyi [1944] 1971: 5)11, a символната връзка между война и революция оформя цялата траектория на комунизма през двайсети век. Появявайки се от Франкопруската война от 1870 г., Парижката комуна е предшественик
на милитаризираната политика, както много болшевишки мислители често подчертават, но Октомврийската революция
развива това в несъпоставим мащаб: Националната гвардия
не е Червената армия, а двайсетте квартала на френската
столица просто не могат да бъдат сравнени с царската империя. Първата световна война трансформира самия болшевизъм
така, че той променя много от чертите си: няколко канонични
текста на комунистическата традиция, каквито са Пролетарската революция и ренегатът Кауцки от 1918 г. или Тероризъм и
комунизъм на Троцки от 1920 г., просто са невъобразими преди
1914 г. Точно както 1789 г. въвежда нова концепция за революцияКарл Полани (1886–1964 г.) е влиятелен унгаро-американски историк, социолог, икономист и философ. – Бел. прев.
11
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та – определима вече не като астрономическа ротация, а като
социален и политически разрив – октомври 1917 г. я преоформя
във военни термини: криза на стария ред, масова мобилизация, двувластие, въоръжено въстание, пролетарска диктатура,
гражданска война и ожесточен сблъсък с контрареволюцията.
Лениновата Държава и революция от 1917 г. формализира болшевизма едновременно като идеология (интерпретация на идеите
на Маркс) и като цялостно стратегическо предписание, разграничаващо го от социалдемократическия реформизъм – политика, принадлежаща към изтощената епоха на капитализма от
деветнайсети век.
Болшевизмът възниква от едно време на брутализация на
културата и политиката, в което войната нахлува в политиката, променяйки нейния език и практики. Той е продукт на
антропологична трансформация, която, ако се изразим като
Джордж Мос (Mosse 1990), оформя стария континент в края
на Първата световна война. Този генетичен код на болшевизма
е видим навсякъде – от текстовете до езика, от иконографията до песните, от символите до ритуалите. Той надживява Втората световна война и остава изключително богат
при бунтовните движения през 1970-те, чиито слогани и литургии обсебено подчертават идеята за насилствен сблъсък
с държавата. Болшевизмът създава военизирана парадигма на
революцията, която дълбоко оформя комунизмите по цялата
планета. Европейската съпротива, както и социалистическите
бунтове в Китай, Корея, Виетнам и Куба, пресъздават подобна символична връзка между война и революция. Следователно международното комунистическо движение е възприемано
като революционна армия, формирана от милиони бойци, което
има своите неизбежни отражения, що се касае до организация,
авторитаризъм, дисциплина, разпределение на задачите и накрая, но не по важност – половите йерархии. В едно движение
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на воини жените не могат да са друго освен изключения. Дори
и Антонио Грамши, който опитва да постави под въпрос тази
болшевишка парадигма за революцията на Запад, не успява да
избегне военизирана теоретична рамка, правейки различие между „маневрена война“ и „позиционна война“.

Комунистическият режим
Комунистическият режим институционализира това военно
измерение на революцията. Той унищожава креативния, анархистичен, самоосвободителен дух на 1917 г., замразявайки и
изпразвайки формите и практиките на демокрацията, изобретени през една година на социален и политически кипеж, но в
същото време и се вписва в революционния процес. Обръщането на революцията в съветски режим преминава през различни стъпки: гражданска война (1918-21 г.), колективизация на
земеделието (1930-33 г.) и политически чистки в московските
процеси (1936-38 г.). Потискайки Учредителното събрание през
декември 1917 г., болшевиките утвърждават върховенството
на съветската демокрация, но до края на гражданската война
тя умира. По време на този ужасен и кървав конфликт СССР
въвежда цензура, потъпква политическия плурализъм, докато
накрая не заличава всяка фракция вътре в самата Комунистическа партия; милитаризира труда и създава първите лагери
за принудителен труд, институира нова политическа тайна
полиция (ЧК) и принудително съветизира нации, чието право на
самоопределение по-рано e било гарантирано. През март 1921 г.
насилственото потушаване на Кронщат12 символизира края на
Става дума за въстанието в гарнизона на гр. Кронщат край
Петроград през февруари и март 1921 г. Тогава, разтревожени от протичащата централизация на властта и след серия насилствени действия на Червената армия срещу анархистки революционни организации
12
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съветската демокрация и СССР се консолидира след Гражданската война като еднопартийна диктатура. Десет години покъсно колективизацията на земеделието брутално прекратява
селската революция и изобретява нови форми на тоталитарно
насилие и бюрократично модернизирана централизация на страната. Във втората половина на 1930-те политическите чистки
физически елиминират следите от революционния болшевизъм
и дисциплинират цялото общество, като установяват върховенство на терора. За две десетилетия СССР е гигантска система от концентрационни лагери. Между колективизацията и
Московските процеси културната революция, разпространила
се след 1917 г., е брутално смазана. Естетическият авангард
е подчинен, а социалистическият реализъм става официалната
съветска доктрина в литературата и изкуството, докато рус
кият национализъм е възстановен във всички неруски републики
на СССР. Сталинизмът възниква от тези трансформации.
От средата на 1930-те СССР приблизително отговаря на
класическата дефиниция за тоталитаризъм, разгърната няколко години по-късно от много консервативни политически мислители: корелация между официална идеология, харизматично
лидерство, еднопартийна диктатура, прекратяване на правовата държава и политическия плурализъм, монопол върху всички
комуникационни средства чрез държавна пропаганда, социален
и политически терор, организиран чрез система от концентрационни лагери, и потискане на капиталистическия свободен
пазар чрез централизирана икономика. Това описание, понастоящем използвано, за да се посочват приликите между комунизма
и фашизма, не е погрешно, но е изключително повърхностно.
и части из цялата страна, група матроси обявява сформиране на временен революционен комитет и изпраща свои искания до Съветите.
До средата на март болшевишката армия смазва бунта на цената на
много жертви и за двете страни. – Бел. прев.
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Дори и да бъдат пропуснати огромните разлики между комунистическата и фашистката идеология, както и социалното
и икономическо съдържание на политическите им системи –
това е друг дебат13, – остава вярно, че такава класическа дефиниция на тоталитаризма не схваща вътрешната динамика
на съветския режим. Тя просто е неспособна да го впише в
историческия процес на Руската революция. Изобразява СССР
като статична, монолитна система, докато всъщност издигането на сталинизма представлява дълбока и продължителна
трансформация на обществото и културата.
По подобен начин незадоволителна е дефиницията за ста
линизма като бюрократична контрареволюция или „предадена“
революция. Сталинизмът със сигурност бележи радикално напускане на всяка идея за демокрация и самоосвобождение, но не
е, точно казано, контрареволюция. Сравнението с Наполеоновата империя е уместно, доколкото сталинизмът съзнателно
свързва трансформациите, породени от Руската революция, и
с Просвещението, и с традициите на Руската империя. Но
сталинизмът не е възстановяване на Стария режим – нито
политически, нито икономически, нито дори културно. Сталинизмът принадлежи към процеса на Руската революция, казва
Стивън Коткин14, защото проектът е за строеж на нова цивилизация. Болшевизмът, подчертава той, „не бива да се гледа
просто като набор от институции, група личности или идеология, а като струпване на могъщи символи и нагласи, език и нови
форми на речта, нови начини за публично и частно поведение,
дори нови начини на обличане – накратко, като продължаващ
опит, чрез който е било възможно да се въобрази и да се преВиж Траверсо, Енцо. „Новият антикомузъм: препрочитане на
двайсети век“ / Енцо Траверсо. // dВЕРСИЯ. dversia.net (14.09.2017)
13

Стивън Коткин (роден 1959 г.) е американски политолог и историк, изследовател на СССР. – Бел. прев.
14
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следва новата цивилизация, наречена социализъм.“ (Kotkin 1995:
14) Плътно следвайки болшевизма, продължава той, „сталинизмът не е бил просто политическа система, а още по-малко
пък господството на един човек. Той е бил набор от ценности,
социална идентичност, начин на живот“. (23) Далеч без да възстановява властта на старата аристокрация, сталинизмът
създава напълно нов икономически, управленски, научен и интелектуален елит, набран от ниските класи на съветските
общества – предимно сред селячеството – и ги образова чрез
новите комунистически институции. Това е ключът към обяснението защо сталинизмът се ползва с обществен консенсус,
въпреки терора и масовите депортации. Според Борис Гройс15
дори и в естетичното поле сталинизмът разгръща, въпреки
тоталитарните му форми, креативния ѓlan на революцията.
Следователно ще бъде грешно да се редуцира социалистическия реализъм до проста форма на неокласицизма. Подобно на
авангарда, твърди той, „сталинистката култура продължава
да бъде ориентирана към бъдещето; тя действа в перспектива,
вместо с подражание, по-скоро е визуализация на колективната
мечта за нов свят и ново човечество, отколкото продукт на
темперамента на един творец; тя не се оттегля в музея, а се
стреми да упражни активно влияние над живота. Накратко,
просто не може да бъде считана за „регресивна“ или „пред-авангардна.“ (Groys 2011: 113)
Да се интерпретира сталинизмът като стъпка в процеса
на Руската революция не означава да се скицира линейна после
дователност. Първата вълна на терора – уместно сравнявана
с Якобинския терор от 1794 г. – се развива по време на Гражданската война, когато съществуването на самия СССР е било
Борис Гройс (роден 1947 г.) е германо-руски публицист, писател
и изкуствовед. – Бел. прев.
15
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под заплаха от международна коалиция. Бруталността на бялата контрареволюция, екстремното насилие на нейната пропаганда и нейните практики – погроми и кланета – принуждава
болшевишката власт да установи безпощадна диктатура. Сталин инициира втората и третата вълна на терор през 1930те – колективизация и чистки – в една умиротворена страна,
чиито граници са международно признати и чиято власт не е
била застрашена нито от външни, нито от вътрешни сили.
Разбира се, издигането на власт на Хитлер в Германия ясно посочва възможността за нова война в средносрочен план, но масивният, сляп и ирационален характер на Сталиновото насилие
значително отслабва СССР, вместо да го подсили и подготви
за посрещане на такива опасности. Сталинизмът е „революция
отгоре“, парадоксална смесица от модернизация и социална регресия, чийто краен резултат е масовата депортация, системата от концентрационни лагери, множество съдебни процеси,
изравящи фантазии за Инквизицията, и вълна от масови екзекуции, които обезглавяват държавата, партията и армията.
В селските райони сталинизмът означавал, според Николай Бухарин, лидер на „дясното крило“ в болшевишката опозиция, завръщане към „военна феодална експлоатация“ на селячеството
с катастрофални икономически ефекти (вж. Werth 1997: 162).
Оттук и апологетичната визия за Сталин на Ерик Хобсбом16
(Hobsbawm 1996: 390) като за диктатор, адаптирал се към историческите условия, свързани с едно селячество, чиято менталност е била подобна на тази на западните плебеи от XI век,
изглежда много спорна. В същия момент, в който кулаците
гладуват в Украйна, съветският режим трансформира десетки
хиляди селяни в техници и инженери. Накратко, съветският
Ерик Джон Ърнест Хобсбом (1917-2012) е британски историк,
известен с изследванията си върху национализма. – Бел. ред.
16
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тоталитаризъм слива модернизъм с варварство; той е особена, страшна, тоталитарна прометейска тенденция. Следвайки
Дойчер, Арно Майер17 (2000: 607) го определя като „неравна и
нестабилна амалгама от монументални постижения и чудовищни престъпления.“ Разбира се, всеки ляв изследовател или
активист може лесно да споделя оценката на Виктор Сърдж18
(Serge [1946] 2012: 326) за моралната, философска и политическа
линия, която радикално разделя сталинизма от автентичния
социализъм, доколкото СССР на Сталин става „абсолютна,
кастократска (castocratic), тоталитарна държава, опиянена от
собствената си власт, за която никой човек няма значение,“ но
това не променя факта, идеално разпознат от самия Сърдж, че
този червен тоталитаризъм следва от и се разгръща в историческия процес, започнат от Октомврийската революция. Избягвайки всеки телеологичен подход, може да се види, че този
резултат не е нито исторически неизбежен, нито кохерентно
вписан в марксисткия идеологически модел. Корените на сталинизма обаче все пак не могат просто да бъдат приписани
– както радикалният функционализъм предполага – като вина
на историческите обстоятелства на войната и на обществената назадничавост на гигантска страна с абсолютистко минало, в която изграждането на социализъм неизбежно изисква
пресъздаване ужасите на „примитивното натрупване на капитал“. Болшевишката идеология играе роля по време на Руската гражданска война в тази метаморфоза от еманципаторен
демократичен ѓlan към безскрупулна тоталитарна диктатура.
Нормативната є визия за насилието като „акушерка на исАрно Джоузеф Майер (1926 г.) е американски историк, специализиращ в проблемите на Холокоста. – Бел. ред.
17

Виктор Сърдж (1890-1947) е руски революционер и писател,
болшевик-анархист, известен с критиката си върху развоя на Революцията. – Бел. ред.
18
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торията“ и престъпното є нехание за юридическата рамка
на революционната държава, исторически преходна и обречена
на унищожение, със сигурност благоприятстват раждането на
авторитарен, еднопартиен режим. Множество нишки водят
от революцията до сталинизма, както и от СССР до комунистическите движения, действащи по цял свят. Сталинизмът е
едновременно и тоталитарен режим, и за няколко десетилетия
хегемонно течение в лявото в международен мащаб.

Светът, който Октомври направи
Октомврийската революция създава предпоставките за деколонизацията. Поради посредническата си позиция между Европа и Азия, с гигантска територия, простираща се и на двата
континента, и населена от многобразни национални, религиозни
и етнически общности, СССР става локусът на нови кръстопътища между Запада и колонизирания свят. Болшевизмът е в
състояние да говори на пролетарските класи на индустриализираните страни, а също и на колонизираните народи от Юга.
Нужно е да се върнем повече от век назад, при символната връзка между Френската и Хаитянската революция, за да открием историческо събитие с подобно глобално отражение. През
деветнайсети век антиколониализъм почти не съществува на
Запад, с отчетливото изключение на анархисткото движение,
чиито активисти и идеи циркулират широко между Южна и
Източна Европа, Латинска Америка и различни азиатски страни. След смъртта на Маркс социализмът основава надеждите
и очакванията си върху растящата сила на индустриалната
работническа класа, предимно бяла и мъжка, и се концентрира
върху развитите капиталистически страни на Запад.
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Всички социалистически партии включват мощни течения,
защитаващи „цивилизационната мисия“ на Европа по света.
Екстремното насилие на колониализма е могло да бъде силно
отхвърляно – както след изтреблението на хереро в немска
Намибия през 1904 г., – без да се поставя под въпрос историчес
кото право на европейските империи да властват над Азия и
Африка. Социалистическите партии – особено тези, намиращи
се в най-големите империи, – отлагат колониалното освобождение за след социалистическите трансформации в Европа и
Съединените щати. Когато колониалният въпрос се дебатира
при конгресите на Втория интернационал в Амстердам през
1904 г. и в Щутгарт три години по-късно, определението за
колонизираните народи като за „нисши раси“ е критикувано,
но никой не оспорва легитимността на застъпниците му сред
социалистическите партии, където те са добре представени.
Болшевишката революция е радикално скъсване с тази традиция. Вторият конгрес на Комунистическия интернационал,
проведен в Москва през 1920 г., одобрява програмен документ,
призоваващ за колониални революции срещу имперализма; неговата цел е едновременно създаването на комунистически партии в колонизираните части на света и за ясно откъсване от
двусмислията на старата социалдемокрация. Няколко месеца
по-късно болшевиките организират Конгрес на източните народи в Баку, Азербайджан, който среща почти три хиляди делегати от повечето азиатски страни и завършва с буйна реч
на Григорий Зиновиев, апелираща към свещена война срещу империализма (вж. Brouѓ 1997: 181-82). Събирайки на едно място
интелектуалци, замесени в първите ембрионични комунистически движения, лидери на профсъюзи и селски сдружения, както и представители на няколко възникващи националистически
течения, тази среща има голямо въздействие, което скрива
двусмислиците и вътрешните противоречия, въплътени в при-
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съствието едновременно на арменските социалисти и на турските националисти – четири години след Анадолския геноцид
– и дори някои китайски националисти, които само пет години
по-късно брутално ще смажат комунистическото въстание в
Кантон. Конфликтните взаимоотношения между комунизма и
национализма предстои да се изяснят през следващите десетилетия, но Октомврийската революция е встъплението към
глобалния антиколониализъм, доколкото тя припознава колонизираните народи като политически субекти и исторически
дейци. Грубо казано, Октомврийската революция слага край на
повече от век „заглушаване на миналото“ – време, в което
Хаитянската революция е била премахната както от историографията, така и от историческото съзнание на Запада,
тъй като била отвъд способността за възприемане в неговите
епистемични категории. За Мишел-Ролф Труйо (Trouillot 1995:
82) отхвърлянето на колониалната власт и самоосвобождението на робите, което става в Санто Доминго между 1791
и 1804 г., предизвиква „онтологичните и политически допускания“ на западните култури, докато не поставя под въпрос
„концептуалната референтна рамка“ на нейните най-радикални
политически течения. Въздействието на Хаитянската революция върху развитието на една универсалистка идея, наследена
от Просвещението, е толкова силно, колкото и скрито, несъзнавано и в крайна сметка – немислимо. Като резултат тя
е напълно премахната от интелектуалния пейзаж на лявото.
Октомври 1917 г. осигурява завръщането є. Книгата на С. Л.
Р. Джеймс Черните якобинци (James [1938] 1989: ix) за историята на трансформацията на робите „в народ, способен да се
организира и да побеждава най-силните европейски нации на
своето време,“ е публикувана през 1938 г., но „концептуалната
рамка“ за това потискане е счупена през 1917 г. Започвайки от
1920-те, антиколониализмът внезапно се пренася от сферата
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на политическите възможности към тази на политическата
стратегия и военна организация. Прокламацията на Народна
република Китай в Пекин през 1949 г. е резултат от процес,
който – от Кантонското въстание през 1925 г. до Дългия поход
и антияпонските борби – открива една от своите необходими
предпоставки в Болшевишката революция.
Разбира се, този исторически обрат – едновременно политически и епистемологичен – има множество измерения. За
лявото той означава преподреждане на отношенията между
раса и класа, разширявайки концепцията за политическо деятелство до колонизираните народи. Тази промяна се случва в теоретичната рамка на марксизма и формира цялата траектория
на комунизма през двайсети век като нов етап в радикалното
Просвещение: комунизъм, слят с хуманизъм, антиколониализъм
и универсализъм. Отдясно той означава расиализиране на самия
болшевизъм. От Руската гражданска война насетне през революционните въстания в Централна Европа, от Берлин до Будапеща, националистическата пропаганда започва да изобразява
болшевиките като диваци, като въплъщение на опасна форма
на „азиатско варварство“, което заплашва Запада. Под Ваймарската република пангерманизмът асимилира славянските
народи с нисшите раси и изобразява болшевиките като лидери
на гигантски метеж на робите. Расистките стереотипи – от
азиатските корени на Ленин до мита за китайския ЧК – пропиват антикомунистическата литература. В следващото десетилетие националсоциализмът завършва тази картина, описвайки
болшевизма като коалиция от небели подчовеци, водени от революционна еврейска интелигенция. В известна реч, изнесена в
Дюселдорф през 1932 г. пред немски индустриалци, Хитлер представя СССР като основна заплаха за „бялата раса“ и западната
цивилизация. За няколко десетилетия колониализмът, антисемитизмът и антикомунизмът са същностни измерения на полити-
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ческата култура на западния консерватизъм в широк спектър
от сливащи се течения, простиращи се от Чърчил до Хитлер.
Този съюз между комунизма и антиколониализма претърпява няколко кризисни момента и напрежение, свързани както с
идеологически конфликти, така и с императивите на външната
политика на СССР. През 1930-те антифашисткият обрат във
Френската комунистическа партия (Parti Communiste Franceis,
или PCF) приема образа на особена симбиоза между сталинизъм
и национал-републиканизъм, който вписва Руската революция в
националната традиция на якобинизма и социалистическия интернационализъм в своята универсална цивилизационна мисия.
Като следствие антиколониализмът остава на заден план. В
края на Втората световна война PCF участва в коалиционно правителство, което брутално смазва антиколониалните
бунтове в Алжир през 1945 г. и в Мадагаскар през 1947 г., а
през следващото десетилетие подкрепя министър-председателя Ги Моле в началото на Алжирската война (виж Moneta 1971).
В Индия комунистическото движение е маргинализирано през
Втората световна война поради решението си да прекрати антиколониалната борба и да подкрепи Британската империя във
военния є съюз със СССР срещу силите на Оста. Макар тези
примери ясно да показват противоречията на комунистическия
антиколониализъм, те не променят историческата роля, която СССР играе като тил за много антиколониални революции.
Целият процес на деколонизацията се развива в контекста на
Студената война, на отношенията на сила, установени от
съществуването на СССР. В много случаи антиколониалният
комунизъм надхвърля границите на сталинизма, СССР и Китай,
както доказват партизанските движения в Латинска Америка
и Кубинската революция. Вълната от неоимпериалистки войни,
разразила се в Близкия Изток след колапса на СССР, показва,
макар и в чисто негативна форма, органичната връзка меж-
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ду комунизма и деколонизацията. Ретроспективно втората
се явява исторически опит, в който двете измерения на комунизма, споменати по-рано – еманципация и авторитаризъм,
революция и диктаторска власт – се сливат за постоянно.
В повечето случаи антиколониалните борби се приемат и организират като военни кампании, предприемани от освободителни армии, а политическите режими, които те установяват,
са от самото си възникване еднопартийни диктатури. Някои
колониални революции претърпяват последователно два различни момента: първо, еуфоричен, възторжен, щастлив, ефимерен
момент на еманципацията, когато старите владетели падат
и владяните отново стават свободни мъже и жени, и второ
– мрачния, непреодолим момент на потисничеството, когато
човешките същества губят своята власт да решават и са отново поробени и трансформирани в материални, употребими
неща. В Камбоджа в края на яростна война милитантното
измерение на антиколониалната революция напълно задушава
еманципативния є импулс и походът към властта на Червените кхмери незабавно довежда до установяване на геноцидна
власт. Щастието от въстаналата Хавана от 1 януари 1959 г. и
терорът на камбоджанските полета на смъртта са диалектическите полюси на комунизма като антиколониализъм.

Социалдемократически комунизъм
Четвъртото измерение на комунизма от двайсети век е социалдемократическото, т.е. неговата способност, в определени
страни и периоди, да играе ролята, традиционно изпълнявана от
социалдемокрацията. Това става в някои западни страни, предимно в следвоенните десетилетия, благодарение на множество
обстоятелства, свързани с международния контекст, външната
политика на СССР и отсъствието или слабостта на класичес
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ките социалдемократически партии, както и в някои страни,
родени от деколонизацията. Най-значимите примери в този особен феномен са откриваеми в Съединените щати по време на
Новия курс, в следвоенна Франция и Италия и в Индия (Керала и
Западен Бенгал). Разбира се, социалдемократическият комунизъм
е географски и хронологично по-ограничен, отколкото другите
комунизми, но все пак е съществувал. До известна степен прераждането на самата социалдемокрация след 1945 г. е вторичен
продукт от Октомврийската революция, която променя баланса на силите на глобално ниво и заставя капитализма да претърпи значителна трансформация, приемайки „човешко лице“.
Тази оксиморонна дефиниция не пренебрегва връзките, които френският, италианският или индийският комунизъм имат
с революциите, сталинизма и деколонизацията; тяхната способност да водят бунтовни движения, по-специално по време
на съпротивата срещу нацистката окупация; не пренебрегва
и органичните им връзки с Москва за няколко десетилетия,
доколкото тяхната първа открита критика срещу външната
политика на СССР се появява едва през 1960-те – първо чрез
разрива между СССР и Китай и после чрез инвазията в Чехословакия на съветски танкове. Дори вътрешната структура и
организация на тези движения, поне до края на 1970-те, е много
повече сталинистка, отколкото социалдемократическа, каквито са и техните култура, теоретични референции и политическо въображение. Въпреки тези ясно разпознаваеми и никога
неотричани черти, тези партии играят типична социалдемократическа роля: реформиране на капитализма, ограничаване на
социалните неравенства и постигане на достъпно здравеопазване, образование и отдих за възможно повече хора, накратко – подобряване на жизнените условия на трудовите класи и
предоставяне на политическо представителство. Тяхната цел
не е премахването на капитализма, а по-скоро глобална соци-
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ална реформация в рамките на самия капитализъм. Тяхната
политика из основи кореспондира с теоретичната „ревизия“ на
класическия марксизъм, предложена от Едуард Бернщайн през
1899 г. в неговия известен труд Предпоставките на социализ
ма, предвиждащ постепенна трансформация на капитализма и
еволюционен път към социализма, дори и никоя от тези партии никога да не е признавала тази връзка. Доктринерното
им снаряжение остава силно и убедително, макар и да строят
западни либерални демокрации. В Италия все пак Комунистическата партия опитва да концептуализира стратегическата
си ориентация, вписвайки се в каноничната традиция. Публикацията на Грамши Затворнически тетрадки през 1948-51 г., с
неговите наблюдения над хегемонията, националната култура,
историческия блок, Макиавели и разликите между държавата в
Русия и на Запад, способства за легитимирането на този социалдемократически обрат (и за стерилизирането на приема на
работите на самия Грамши (вж. Anderson 2016)). Последният
опит да се даде теоретична основа за този тип реформизъм е
в средата на 1970-те – това е идеята за еврокомунизъм, която
някои инте
лек
туалци разгръщат, свързвайки я с традицията
на австро-марксизма, въплътен в първата половина на двайсети век от мислители като Ото Бауер, Карл Ренер и Рудолф
Хилфердинг (вж. Magri 2011). С много малко изключения – найвече Сантяго Карильо, автор на Еврокомунизъм и държавата
(1978), който води Комунистическата младеж през Испанската
гражданска война, а по-късно живее като изгнаник в Москва –
повечето представители на това течение изоставят всякакви
препратки към комунизма след 1989 г.
Разбира се, една от особеностите на социалдемократическия комунизъм е неговата изключеност от политическата
власт, без да се броят няколко години между края на Втората
световна война и разразяването на Студената война. За раз-
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лика от британската Лейбъристка партия и немската Социалдемократическа партия или скандинавските социалдемокрации,
той не може да претендира да е източник на социалната държава. В Съединените щати Комунистическата партия е един
от левите стълбове на Новия курс заедно с профсъюзите, но
тя никога не влиза в администрацията на Франклин Рузвелт.
Преминава не през властта, а през чистките на маккартизма. Във Франция и Италия комунистическите партии влияят
силно върху раждането на социалните политики след войните
просто заради извънправителствената им сила. Техният реформизъм властва като „общински социализъм“ в градове, които
те управляват като крепости, каквито са Болоня и „Червения
колан“ (banlieue rouge). В една много по-голяма страна, каквато
е Индия, комунистическите правителства на Керала и Западен
Бенгал могат по еквивалентен начин да бъдат считани за форми на “локални“, постколониални държави на благоденствието.
Опитът на социалдемократическия комунизъм има две необходими предпоставки: от една страна, той е вторичен продукт
на самата Руска революция, реформация на капитализма под
заплаха от комунистическата алтернатива; от друга страна,
той е вписан в един цикъл на икономически растеж, възможен
поради следвоенните реконструкции. Траекторията му избледнява към края на 1980-те с падането на СССР, което в значителна степен улеснява възхода на нова вълна неолиберален капитализъм. Времето и на комунизма, и на социалдемокрацията,
е приключило.
Бидейки изключени от централната власт, комуни
сти
ческите партии имат склонността да функционират ка
то
„контра-общества“, в които цялото съществуване на чле
но
ве
те им бива преоформено – от работния им ден (където
има комунистически структури) до културните им практики
и въображение (Kriegel 1968). Комунистите имат свои вест-
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ници и списания, издателства, филми и музика, свои дейности
за отдих, свои ритуали. Комунизмът става вид антропологичен микрокосмос, обгръщащ ежедневния живот. Както множество свидетелства подчертават, комунистическата партия
става едновременно църква, т.е. общност на вярата, армия с
йерархия и дисциплина и училище със своите собствени образователни предназначения. Влизането в тези среди изисква вид
покръстване в правата вяра, а излизането е невъзможно без
измяна и отлъчване. Така социалдемократическият комунизъм
не избягва наследството нито на комунизма-революция, нито
на комунизма-режим: революцията, мислена като милитантна парадигма, и режимът, построен като монолитна система
на властта. Логиката на Студената война утвърждава този
модел. Описвайки комунистическите движения на Запад като
чужди тела и пети колони вътре в либералните демокрации,
антикомунизмът подсилва тяхната склонност да действат
като контра-общества, монолитни и непробиваеми спрямо
всяко външно влияние. Интелектуалците и творците са сподвижници само доколкото партийното им членство би могло да
е смъртоносно за тях.
През 1989 г. падането на комунизма затвори този епичен
и трагичен, въодушевяващ и чудовищен етап от човешкото
„гигантско приключение за промяна на света“. Времето на деколонизацията и държавата на благоденствието е приключило.
Колапсът на комунизма, независимо от всичко, взе със себе си
комунизма-революция. Вместо да отприщи нови сили, краят
на сталинизма породи широка осъзнатост за поражението на
революциите през двайсети век: крушението на реално случилия
се социализъм погълна комунистическата утопия. Революциите
на двайсет и първи век са принудени да изобретят себе си наново, да се дистанцират далеч от предишните. Те ще създадат
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нови модели, нови идеи и ново утопично въображение. Тази реконструкция не е лесна задача, понеже падането на комунизма
остави света без алтернативи на капитализма. Което създава
нов мисловен пейзаж. Ново поколение израсна в неолибералния
свят, в който капитализмът стана „естествен“ – почти онтологична форма на човешкия живот. Лявото преоткри множество революционни традиции, които бяха потиснати или
маргинализирани за цял век – преди всичко анархизма, – и разпозна плуралността на политическите субекти, по-рано пренебрегвани или отхвърлени като второстепенни. Опитите на
алтерглобалистките движения, арабските революции, Окупирай
Уолстрийт, испанското Движение на възмутените (Indignados),
Сириза и френската Будна нощ (Nuit Debout) са стъпки в процеса на изобретяване на нов „комунизъм“ – отгледан от паметта, но в същото време и изрязан от историята на двайсети
век и откъснат от всякакво употребимо наследство.
Роден като опит за превземане на рая с щурм, комунизмът
на двайсети век става – подобно, но и противопоставяйки се
на фашизма – израз на диалектиката на Просвещението. Не са
ли индустриалните градове, изградени по съветски модел, земеделската колективизация, космическите полети, превърнатите
в заводи ГУЛАГ, ядрените оръжия и екологичните катострофи
различни форми на триумфа на инструменталния разум? Не е
ли комунизмът страшното лице на Прометеевата мечта за
една идея за Прогреса, която изтрива и унищожава всеки опит
за себеосвобождение? Не е ли сталинизмът онази буря, която
трупа „развалини върху развалини“, което милиони хора погрешно наричат „Прогрес“ (Бенямин [1940] 2014: 422)? Фашизмът
слива множество консервативни ценности, наследени от контра-Просвещението, с модерния култ към науката, технологията и механистичната сила. Сталинизмът комбинира подобен
култ към технологичната модерност с радикална, авторитарна
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форма на Просвещението: социализъм, трансформиран в „студена утопия“. Ново, глобално ляво не би успяло, без „да изработи“ своя път през това историческо наследство. Извличането
на еманципативното ядро на комунизма от това разрушено
поле не е абстрактно и чисто интелектуално действие; то ще
се нуждае от нови битки, нови констелации, в които миналото
ще се появи наново, а паметта „ще просветне“. А опитите за
критично историзиране на комунизма са необходими, но определено недостатъчни.
Превод от английски език: Станислав Додов
Оригиналът на статията е писан за South Atlantic Quarterly
116: 4, October 2017
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II.
НАЦИОНАЛИЗМИ

Как миналото
победи бъдещето:
Кратка история
на популярния национализъм
в шест епизода
Валентина Георгиева
Пролог: Любимият филм на българите
На 7 юни 2015 г. в грандиозния финал на формата „Лачените
обув
ки на българското кино“ (БНТ) зрителите класират1 на
първо място в състезанието за най-любим филм на българите
„Време разделно“. За лентата на Людмил Стайков (режисьор и
сценарист) от 1987 г. гласуват 44,38% от зрителите. На второ
място е „Козият рог“ на Методи Андонов от 1972 г., подкрепен
от 33,70% . В юбилейния формат, посветен на стогодишнината
на седмото изкуство в България, вотът на публиката изваж
да на преден план два „екстремни“ или „полемични“ раз
ка
за
за миналото, съгласно официалното представяне2 на про
из
веденията в телевизионния формат. И в двата филма фа
бу
лата се разгръща около насилието, упражнявано върху бъл
гарския народ от традиционния друг – турците. И двата
фил
ма разработват националната идея, интерпретирана през
призмата на заплаха, жестокост, непримиримост.
1

„Време разделно“ бе избран за най-любим филм на българите,

mediapool.bg, https://bit.ly/2HwQIcD
2

Златната десетка, bnt.bg, https://bit.ly/2vnfsz6
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Годината е 2015-а. В топ 10 на цитираната класация няма
нито един представител на новото кино от последните 25 години. Най-новият от класираните за финала филми е „Вчера“
от 1988 г., а най-старият – „Крадецът на праскови“ от 1964 г.
Някои от произведенията са определени като „авторско кино“,
други като блокбъстърите на социалистическата филмова продукция, подчертано идеологически натоварени. Защо през 2015 г.
зрителите на БНТ се обръщат към тази стара лента отпреди
близо 30 години, въпреки спорното є послание? Защо разказите
за едно митологизирано травматично минало са „любими“ на
българите през XXI век?
Заглавието на настоящия текст – как миналото победи
бъдещето – стъпва върху тезата на Надеж Рагару за особения
вре
ме
ви хоризонт на българите от периода на късния социализъм. Разглеждайки популярността на една друга филмова поредица – „Междузвездни войни“, – разпространявана паралелно
с исто
ри
чес
ките суперпродукции на социалистическото кино,
френската изследователка успява да открои „сложните отно
шения между националното и различните видове „Другаде“ (във
времето и пространството)“ (Рагару, 2012, с. 190). Трилогията
на Лукас дължи популярността си в България на мечтата на
българските му зрители за едно пространствено и времево другаде – утопичното бъдеще на фантастиката. Антипод на този
начин на мислене на другаде-то е схващането на националното
през историята и археологията, силно насърчавана от режима
по това време.
Така представата на българите за времето, според Рагару,
е белязана от скъсяването на бъдещето и загубата на дълбочина в погледа напред, което е компенсирано от едно все по-силно
присъстващо, разпростряло се към нас минало. Осемдесетте
години на миналия век са времето, когато „широки слоеве от
българското общество губят вярата си в социалистическия
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идеал и в предлаганото от него бъдеще“ (Рагару, 2012, 203).
„Докато бъдещето губи дълбочина, миналото печели плътност
и най-накрая заема най-съществената част от времевия хоризонт. Тази нарастваща асиметрия между разпростряността на
ми
на
лото и скъсяването на бъдещето върви успоредно с все
по-видимо обръщане към националната идея“ (пак там, с. 202).
Победата на миналото над бъдещето е победа на нацио
нализма над социалистическия идеал през късния етап от ре
жи
ма. Тогава се изковават основните фигури и метафори на
на
ционалното, преповтаряни и до днес. Както ще се опитам
да покажа в следващите редове, победата на миналото над бъ
дещето се случва в няколко епизода, като моментът на създа
ването на „Време разделно“ не е нито началото, нито краят
на сагата.

Епизод 4:
Българи със замъглено национално съзнание
През януари 1985 г. към Комитета за култура е изпратен документ със заглавие „За по-нататъшното утвърждаване и издигане на българското патриотично социалистическо съзнание
на народа“, в който се обяснява „историческата логика“ на
асимилационната политика спрямо турското и мюсюлманско
малцинства, известна като „възродителния процес“ (Еленков,
2008, с. 437). В него на „историческата тема“ и историческото
знание се придава свръхзначимост – те се превръщат в основен идеологически инструмент за провеждане на политиката
по смяна на имената. Начертана е една нова „немногофигурна
историческа композиция на развитието на българската нация“,
която да помогне на българите „със замъглено национално съзнание“ да открият себе си в лоното на единната българска
нация.
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Конкретните инструменти за провеждането на асими
ла
ционната политика включват активно приобщаване и сът
рудничество на „българите с възстановени имена“, на пър
во
място, работещи в средствата за масова информация (вест
ни
ците „Йени Йъшък“, „Йени хайят“, редколегиите на Радио
София, излъчващи на турски, вж. Еленков, 2008, с. 439). След това
специално внимание е обърнато на художествените дейци с
„възстановени имена“: Съюзът на българските писатели създава
и укрепва дружествата на писателите в Смолян, Шумен, Хасково
и Кърджали, издават се книги на писатели с „възстановени име
на“, „с чувство за отговорност към произтичащото, съюзното
из
дателство преиздало изключителната, съзирана вече сред
за
главията на националната класика, книга на Антон Дончев
„Време разделно“ от 1964 г.“ (пак там, с. 448). Съюзът на бъл
гар
ските художници организира изложби, осигурява творчески
командировки в чужбина, контракции и държавни откупки на
ху
дожниците Филко Исаев, Самуил Сеферов, Веждю Рашидов
(пак там, с. 449). Съюзът на артистите в България и Дирекция
„Театър“ незабавно насищат репертоара на столичните и про
винциалните театри с постановки от „литературния канон и
националната театрална класика“, в това число „Хъшове“ от
Иван Вазов, „Албена“ и „Боряна“ от Йордан Йовков и др. Със
съжаление се отбелязва, че не е създадена специална културна
продукция, третираща историческата тема за „българите със
замъглено национално съзнание“. Изключение прави пиесата
„И написа ръка Илиева“ от Милко Милков, която представлява
адап
тация по сцена от романа „Време разделно“ на Антон
Дончев (пак там, с. 450).
ТПО „Българска кинематография“ и Съюзът на филмовите
деятели не правят изключение от всеобщия възродителен
подем. Заснети са няколко документални филма, „отразяващи
спокойната атмосфера на този акт“ (с. 451). Но безспорен
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апо
теоз на цялостната културна политика по „издигане на
бъл
гарското патриотично социалистическо съзнание на на
ро
да“ е екранизацията на „Време разделно“, поръчана с ре
ше
ние на Председателството на Комитета за Култура от ок
томври 1985 г. (с. 444). Реализацията на лентата в две части
– „Заплахата“ и „Насилието“ – е поверена на вече доказалия
се режисьор, народен артист Людмил Стайков. Проектът е
завършен към края на 1987 г. и се радва на много добро разпро
странение със съдействието на отговорните лица.
Според Иван Еленков в Културния фронт, след средата на
80-те и особено около т.нар. „възродителен процес“ се наблюдава
„втвърдяване“ на културната политика на режима, особено
по отношение на историческия разказ. След края на „епохата
Живкова“ се засилва външната принуда спрямо Комитета за
култура. Последният губи покровителството на височайшата
си председателка и се превръща „в част от инструментариума
на асимилационните издевателства“. Идеологията е в пряка
връзка с политическото насилие (с. 456).
Съдържанието на идеологията също се променя към един
праволинеен, нетърпящ възражения исторически разказ. Марк
сизмът-ленинизмът като водеща идеология на режима е из
местен от националистически дискурс. Затварят се „уни
вер
салистките хоризонти на комунистическата идеология“.
Следва „сплотяване“ на творците около „единната българска
социалистическа нация“ (с. 456-458).
Възродителният процес е безспорно най-мрачно националис
ти
ческият период от режима. До голяма част от българите
не достига информация за случващото се с „българите със за
мъг
лено национално съзнание“, за упражненото спрямо тях
сим
волно и физическо насилие. До всички обаче достигат по
ръчковите продукции на националистическото културно произ
водство, в това число емблематичният филм „Време разделно“.
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Към днешна дата в популярната оценка за лентата е загубена
връзката с пропагандата и политическото насилие. Трайно за
печатани са образите на насилие и героична съпротива срещу
поробителя.

Епизод 3:
Културният плурализъм на 1300-годишната държава
Изборът на Людмил Стайков за режисьор на „Време разделно“
съвсем не е случаен. Към 1985 г. той вече се е утвърдил като
създател на пропагандни ленти на историческа тематика в
предишния епизод от изковаването на националния мит.
Във връзка с паметното честване на 1300-годишнината от
основаването на българската държава нему е поверена реа
лизацията на „юбилейната гордост на българската кине
ма
то
графия – историческата суперпродукция „Хан Аспарух‘“
(Еленков, 2008, ъ. 407). Трите серии на филма, разказващи осно
вополагащия мит – „Фанагория“, „Преселението“ и „Земя зави
наги“ – са пуснати по екраните през октомври–ноември 1981 г. в
кулминацията на честванията. За работата по филма Людмил
Стайков е удостоен с няколко награди (Енциклопедия българско
кино). През следващите години са реализирани още няколко
грандиозни кинопроекта на историческа тематика: „Боянският
майстор“ (1981 г.), „Константин Философ“ (1983 г.), „Борис
Първи“ (1984 г.), „Денят на владетелите“ (1985 г.).
Освен голямата историческа кинопродукция, по повод го
дишнината режимът отделя огромни средства за над 100 теа
т
рални постановки на историческа тематика (Еленков, 2008,
с. 407), серия от ретроспективни художествени изложби,
опери на историко-революционна тема. Тогава е издигнат ме
мо
риалният комплекс „Създатели на българската държава“ в
Шумен, мемориалът „Хан Аспарух“ в Добрич, също мемориал
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на цар Самуил край Петрич, както и паметникът „1300 годи
ни България“ (наречен наскоро „архитектурно-скулптурен син
тез“ на Валентин Старчев). Реставрирани и доизградени са
архитектурно-историческите резервати в Жеравна, Мелник,
Пловдив, Русе, Ловеч, Несебър, археологическият комплекс
Плиска – Мадара – Преслав, „възстановен“ е историческият
хълм „Царевец“ (забележете, че новата власт на ГЕРБ обръ
ща специално внимание на същите археологически обекти през
последните години). Накратко, по повод годишнината е пред
ста
вена една „историческа национална култура“ (Еленков,
2008, с. 408), която да стане достояние на широките народни
маси. Това е периодът на формиране на основните фигури на
популярния националистически разказ – места и герои, чиито
визуални репрезентации ще се отпечатат в съзнанието на
всеки българин.
Заслужава си да обърнем внимание на един любопитен епизод
от създаването на трилогията „Хан Аспарух“. За сценарист на
лентата е посочена Вера Мутафчиева, учен османист и автор
на исторически романи. Нейният голям успех в художествената
проза е новаторският, психологически многогласен роман „Слу
чаят Джем“ (1967 г.), посветен на един категорично не бъл
гарски сюжет – нелеката съдба на един османски принц, попад
нал в плен и изтъргуван в дипломатическите спорове между
християнските владетели. Следващите романи на историческа
тема спечелват на авторката влиятелно място в средите около
Комитета за култура, ръководен от Людмила Живкова. По за
ръ
ка тъкмо от тази най-висша инстанция Вера Мутафчиева
трябва да преработи своето вероятно най-несериозно произ
ве
дение – романът за юноши „Предречено от Пагане“ – в
осно
ва за сценария на монументалния епос „Хан Аспарух“. По
сведения на очевидци от снимачната площадка нелекият нрав на
Мутафчиева, както и твърдата є визия за това какъв трябва да
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бъде характерът на националния герой-основател, провокират
тежки разногласия с режисьора Людмил Стайков. Конфликтът
е личен, но също и идеологически, и касае тъкмо особеностите
на националния разказ, който лентата предлага. Снимките про
дължават едва след намесата на Комитета за култура.
Макар и анекдотичен, този случай е илюстрация за една
особеност на този период в изграждането на националната
идея. А именно, че режимът по това време позволява съ-съ
ще
ствуването на различни версии на националното (тази на
Мутафчиева е различна от тази на Стайков). Епизод три е
белязан от „културния плурализъм“ на епохата на Людмила
Живкова. Под благосклонното председателство на дъщерята
на вожда са били възможни „творчески обсъждания“, които
тръг
ват в различни посоки или предлагат различни версии на
ис
торията. Несходствата в официалната култура по нейно
време „се сливат безпротиворечиво в отличаващия [това време]
раз
точителен културен плурализъм, невъзможен ни преди, ни
след това“ (Еленков, 2008, с. 429). Или популярната версия на
национализма, създадена през филми и монументално изкуство,
чиято образност се ползва и до днес, е плод на един властови
поглед, който толерира многогласието. Същото не можем да
твърдим за епизод четири, когато се създава втвърдената
вер
сия на националистическия разказ. Делят ги по-малко от
десетилетие.
Популярната версия на националния разказ, създадена око
ло голямата годишнина, разбира се, не стъпва на празно. „Па
метното тържество“ само обобщава или интегрира в една
плуралистична формула „разроилите се през 60-те и в на
ча
ло
то на 70-те години режими на говорене за българското
минало“. (Еленков, 2008, с. 392). Сиреч трябва да приемем, че
има и предходен епизод – епизод втори – в изграждането на
националния разказ, който датира някъде от 60-те години.
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„През 60-те години управляващите страната комунисти
окон
чателно „реабилитират“ традиционните постулати на
българския национализъм, като в някои случаи режимът до
ри
засилва националистически тенденции от ‚буржоазната епоха‘“
(Маринов, 2012, с. 13-14). По това време са наново изобретени
траките (от Александър Фол през 60-те след Богдан Филов
в началото на ХХ век), обсъждат се „тезиси“ относно етно
генезиса на българската народност (Маринов, 2012, пак там).
Епизод втори съвпада с борбите на „младите“ в Историческия
факултет на СУ да поставят историческото знание на други
основи, независими от марксистко-ленинската идеология
(Зне
полски, 2016, т. 2, с. 59-90). Тези основи се градят от
историците Илчо Димитров и Николай Генчев, по-късно офор
мил каноничната версия на националния герой Васил Левски и
разказа за националното възраждане.
Епизод втори на свой ред стъпва върху историографията
от „буржоазната епоха“, която вероятно трябва да приемем
за епизод първи. За да избегнем риска от изпадане в порочна безкрайност, ще спра отпращанията назад във времето до
този момент в изграждането на националния мит. Като пример могат да се цитират популярните съчинения на романистката Фани Попова-Мутафова, преиздадени през 80-те години
с пред
говор не от кой да е, а именно от Вера Мутафчиева.
По-вни
мателният прочит на публицистиката на Фани По
по
ва-Мутафова показва, че в началото на 40-те години тя не
еднозначно прегръща идеологията на фашизма (Хранова, 2011, с.
278-279). Много забавни са също слуховете, според които вече
по времето на социализма изпадналата в немилост авторка
пише романи, излезли под чужди имена. Един от тези слухове
є приписва романа на Антон Дончев „Време разделно“. А Албена Хранова намира поразително сходство между предложената
от нея анотация за роман под работното заглавие „Великата
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река“, планиран в чест на 1300-годишнината, и съчинението
на Антон Дончев „Сказание за хан Аспарух, княз Слав и жреца
Терес“ (Хранова, 2011, с. 313). В заключение Албена Хранова убедено твърди, че има „железен континуитет на междувоенното
политическо дясно и историческия роман, [който] кулминира в
разбиранията на „епохата Людмила Живкова“ за българската
история и българската култура“ (пак там). От епизод първи
можем да се върнем обратно към епизоди трети и четвърти.

Епизод 5:
Войнска доблест и репресии
През 1945 г. Фани Попова-Мутафова е осъдена на 7 години
затвор и 10 хил. лева глоба по обвинения във фашизъм. Излежава
само 11 месеца, благодарение на лични застъпничества (Хранова,
2011, с. 291).
След 1989 г. съдби като нейната – на интелектуалци, по
ли
тически фигури и висши офицери на режима преди 1944 г.,
които са съдени и преследвани от комунистическата власт
– са припомнени и започва процес по реабилитацията им. Обви
ненията във фашизъм са омаловажени като плод на един пре
стъпен режим. На преден план излизат страданията и травмите
на жертвите на новия тоталитарен режим, установен след
преврата от 1944 г.
В хода на полемиките относно характера на режима на
Борис III (имало ли е или не е имало фашизъм в България), в
битката за заклеймяване на режима от 1944 до 1989 г., зара
ди проявената войнска доблест в Първата световна и Бал
кан
ските войни са реабилитирани генерали със спорна роля в
по
следващите събития. Такъв е генерал Иван Вълков, идеолог
и създател на Военния съюз, отговорен за Деветоюнския и Де
ветнадесетомайския преврати, както и за редица политически
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убийства през 20-те години на миналия век. Генерал Христо
Чаракчиев, създател на съюз „Родна защита“, е честван с фа
келно шествие в родния му град Севлиево. На Илия Минев,
идеолог и водач на Съюза на българските национални легиони
(СБНЛ), известен с антисемитските си възгледи, са издигнати
паметници като на жертва на тоталитарния комунистически
режим (през 2002 г. в София и през 2008 г. в Септември). През
2004 г. започват ежегодните факелни шествия в памет на ге
нерал Христо Луков, също участник в Балканските войни и
водач на СБНЛ. Те извървяват своя път по лагерите и по
лу
чават признание като жертви на режима след 1989 г.
Поради нееднозначната оценка на двата тоталитарни
режима, както и заради размиването на границите между
фа
шизъм и национализъм, към списъка с национални герои
се добавят и тези спорни имена. Комеморативни практики
в тяхна чест се организират от крайнодесни организации и
политически партии. Ето как обяснява този процес на прена
писване и преоценка на историята Петя Кабакчиева:
„Ние с лекота казахме в един момент, че нямало фашизъм.
След това се сблъскваме постоянно с прояви, които няма как да
бъдат наречени, освен фашистки. (…) Корените на това може
да открием в училище, в това кои герои следват българските
младежи. Мисля, че сега вече е махнат един парадокс в учебника
по „История и цивилизация“ за 6-ти клас на едно издателство,
където националсоциализмът се обясняваше като национализъм
плюс социализъм. И социализмът изглеждаше симпатичен. А при
национализма, определен като любов към родината, бяха под
редени генерал Луков и др. – всички като български герои. Който
е учил по този учебник е ясно, че ще излезе на шествие като
Луков марш. Много трябва да внимаваме с тези учебници.
Много идеологически почнахме да разглеждаме историята и да
забравяме, втренчени в идеологическите пристрастия, какви
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събития наистина са се случили. От една страна трябва да
кажем имало ли е фашизъм в България. Имало е. От друга
страна трябва да кажем какво е комунизмът. Имало ли е пре
стъпления по времето на комунизма? Имало ли е добри страни?
Нужно ни е цялостно разглеждане на тези периоди от нашата
история, които в момента някак си свенливо, за да не се влиза
в идеологически спор, биват отбягвани (интервю3 за онлайн
изданието „Въпреки“).
Това е едно от обясненията за възхода на национализма.
Но то е фокусирано върху крайните прояви на тази идеология.
Паралелно с него съществува и една умерена, не толкова войнствена и дори неагресивна версия на национализма, която има
други корени и, по всичко изглежда, друго обяснение.

Епизод 6: Липси и замествания
Въпреки особената страст по военна история, която обзема
някои групи от любители историци, популярната версия на национализма не се гради върху подвига от войните в първата
половина на ХХ век. Основните образи, които присъстват натрапливо в публичното пространство днес, са наследени от
националистическия разказ от времето на късния социализъм
(епизод трети и четвърти, описани по-горе). „Всъщност националният дискурс, който непрекъснато се поддържа и възпроизвежда, е изключително консервативен. Неговото конструиране и застиване в устойчиви форми като че ли се е случило
към 80-те години на ХХ век“ (Минева, 2012, с. 234). Траките,
прабългарите, великите ханове и царе от средновековието, а
след това Паисий и Левски, без да забравяме Вазовите герои и
Петя Кабакчиева: Училището формира една изкуствено
надута национална идентичност, въпреки.com, https://bit.
ly/2HwbRUw
3
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робството („Искаме си робството!“) – без ритуално преиграване или възстановка на някой от тези сюжети не може да
мине нито един празник на провинциален град или честване на
годишнина (Дичев, 2016, с. 199).
На какво се дължи устойчивостта на националния разказ в
популярната култура? От една страна, това е вписването на
националната идея в регистъра на високата култура – на литературния национален канон, на представителните функции на
публичната власт, на превърналите се в класика произведения
на популярното кино. Точно като такива се възприемат филми
като „Хан Аспарух“ (поставен на 12 място в класацията на
БНТ), „Козият рог“ и „Време разделно“. По-нови продукции на
същата тема, като например „Дякон Левски“ (2015) и „Воевода“ (2017), са яростно атакувани от привържениците на каноничната версия на националния разказ и остават маргинални.
На второ място, по-внимателният прочит открива, че
държавата само привидно се е оттеглила от процеса по изковаване и налагане на национална символика и идеи. Дебатите
за образователния канон по литература и история, както и за
гражданското образование, са илюстрация на тези теза. Публичната власт е поставяна под натиск или показно подкрепяна
в запазването на консервативния прочит на втвърдения още
през 80-те години на миналия век национален разказ. Въпреки
наличието на пазарен избор от няколко версии на учебници,
идеологическата настройка в средното образование е праволинейна и еднозначна.
Също и обществените медии запазват склонността да
излъчват консенсусно послание, изтъкано около каноничната
версия на националната идея. БНТ поддържа постоянни предавания като „Вяра и общество“, „Национален календар“, „Непозната земя“, „Памет българска“, „История.БГ“. Заключенията
на анализаторите са следните: „Многобройните родолюбиви
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предавания поставят изключителен акцент върху патриотиз
ма. Той експлицитно е превърнат в официален апел“ (Спасов,
2012, с. 179). Националистически призиви към и имплицитно
предпочитание на крайнодесни позиции се просмукват в предаванията на частните телевизии с национална аудитория. Към
патриотичната доминанта в националните електронни медии
трябва да добавим съществуването на телевизионните канали
СКАТ и Алфа, открито свързани с националистически политически партии.
Държавата изглежда не е се е отказала от една добре
изпитана стара тактика – експлоатирането на годишнините
от исторически дати. Така например честването на 100-годишнината от независимостта на България през 2008-2009 г.
е било щедро субсидирано от държавата с над 4,6 млн. лева за
целево финансиране на български електронни медии, подготвили
„патриотични предавания“ в чест на юбилея (Спасов, 2012, с.
178). От тази сума обществената телевизия взема 185 хил., на
БНР се падат 150 хил., между 180 и 190 хил. получават Нова
телевизия, bТВ и Дарик радио, а най-голяма е сумата, усвоена
от частната информационна агенция „Фокус“ – 360 хил. лв.
(сведенията са цитирани по Спасов, 2012). Същата агенция излъчва специализирано предаване за военна история „За честта
и славата на България“.
Въпреки убедителните аргументи на редица изследователи, които разделят официалния дискурс на държавата от изригващите „отдолу“ популярни или дори „субкултурни“ форми
на национализъм, при така обрисуваната картина се създава
впечатлението, че държавата не противостои на националистическите тежнения откъм „народа“ или дори откъм крайнонационалистически формации. Държавата инвестира и популяризира официалната версия на националната идея, благосклонно
толерира или се вслушва в патриотичните апели на граждани-
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те. Държавата спонсорира частния медиен бизнес в производството и популяризирането на патриотични проекти, оформя
се една „държавно-частна“ симбиоза, която се засилва през последните години (Спасов, 2012).
Подобно вплитане на публични политики с инициативи
„от
долу“ наблюдаваме и при възстановките. Любителските
заигра
вания с история и фолклор на различни клубове за възрастни и детски школи са насърчавани от местната власт,
която ги кани да оживят и придадат зрелищност на традиционни официозни чествания или новоинституирана празничност. Дружество „Традиция“, формация „Трескея“, детска школа
„Багатур“ са само част от примерите на малки организации,
експлоатиращи сюжети от националната митология и субсидирани с държавно финансиране. Нерядко към тях се присъединяват и професионални историци от академичните среди.
Има и трета причина, поради която метафориката на на
ционалния разказ се радва на популярност „отдолу“. Точно като
„голям разказ“ националното продължава да служи за обяснение
на света в очите на обикновените хора. Те не само търсят не
престанно отговора на въпроса „кой съм аз“, който да им дава
поводи за гордост и удовлетворение, но търсят също и идея за
общността, която изграждат, и държавата, в която живеят.
Големият разказ за народ и нация предлага такова всекидневно разбиране за света през популярни културни практики, през
филми и романи, през празници и възстановки. „‚Националното‘
се оказва най-достъпния[т] език, на който могат едновременно
да се договарят, критикуват и дефинират полета на колективен интерес“ (Лилова, Минева, 2012 с. 8) Преповтарян в едни
и същи символи и форми още от 80-те години, популярният
национализъм се превръща в нещо саморазбиращо се, във всеки
дневна очевидност за хората.
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Безкрайното преповтаряне на формулите на популярния
национализъм всъщност маскира една липса – невъзможността
да се отърсим от фалша и досадата на кухия старомоден на
ционализъм поради липса на по-добро. Отговорите на въпросите „кои сме ние“ и „как да живеем заедно“ в една политическа
общност не са получили по-адекватен и съвременен отговор.
Рециклирането на национализма като политически репертоар
е отражение на неспособността да изградим социална връзка и визия за бъдещето. Чрез „ние, народа“ лесно заместваме
един липсващ или неоформен политически проект. Чрез същото
това заместване миналото побеждава бъдещето.
Национализмът измества не само социалистическия идеал,
но и либерално-демократичния проект от годините на прехода.
„Народът“ като устойчива и саморазбираща се метафора, като
ритуал на обединението, на лесно възприемчиви и безпроблемни
исторически фигури на герои, е удобен заместител на липсата
(или слабостта) на политическия проект за бъдещето. С това
не откривам нищо ново, а само преповтарям тревожните
заключения на Мила Минева от 2012 г. :
„Националната метафорика се използва като саморазбирае
ма; позоваването на националното спестява обяснения, защото
е референция към отдавна познати образи и едновременно с
това блокира измислянето на нова социална връзка днес, но и
предпазва от несигурността на този процес. Всъщност, това,
което е станало неефективно, е националното като разказ за
колективна идентичност, като колективен проект за общо
бъдеще. От една страна е делегитимиран национализмът като
разказ за колективна идентичност, от друга – нов разказ,
който да превръща случайно струпаните на едно място хора в
политически субект не се е появил. Националното е престанало
да функционира политически, но се е втвърдило като ритуална
памет и историческа украса на дискурса.“ (Минева, 2012, с. 235)
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Това е и отговорът на въпроса как стигнахме дотук.
Избор
ните резултати на националистическите партии си
ги знаете. Национализмът е победата на миналото над една
липса – липсата на проект за общност и на визия за бъдещето.
Той е кух и старомоден политически проект, който замества
бъдещето с минало.
По-важният въпрос сега е не как да се борим с национализма
или как да спрем Луковмарш (няма да го спрем, твърде много
са). По-важният въпрос е кога ще запълним тази липса. Какъв
да бъде проектът за бъдещето, който да вдъхновява хората
по стадионите и рок фестивалите4 и който да ги накара да
повярват отново в политиката? Подобно на Джереми Корбин,
заради когото избирателната активност на последните избори
във Великобритания скочи до 68,7%5), особено при младите
гласоподаватели (64%)6?
Кога ще повярваме, че бъдещето е възможно, но не под
страх от нашествия, насилие и омраза, а като солидарност,
справедливост и равни възможности?
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България (н)е само
на българите
Росица Кратункова
На тазгодишната среща на високо ниво Г-20 новоизбраният
френски президент Емануел Макрон заяви, че проблемът със
слабото икономическо развитие на Африка е цивилизационен.
Като пример отбеляза, че африканските жени раждали по седемосем деца1, в което вижда негативен икономически ефект, но
не отчита икономическите му корени – причината трябва да
е „вродената изостаналост“ на хората.
Подобно на Макрон, в България проблемът със социалната
и икономическа изолация на ромите се разглежда като цивилизационен, който може да има отрицателни последици в бъдеще
като например тежест върху социалната система. Тази изолация
обаче не се поставя в контекста на промените в икономиката
от последните 30 години и закономерно растящия фашизъм. Така
под предлог, че ще бори професията „социално слаб“ и т.нар. цигански терор, държавата оправдава орязването на социалните
плащания и трудовите права, увеличава полицейщината, което
рефлектира върху всички. Като резултат от липсата на активна преразпределителна политика имаме най-голямото неравенство в най-бедната страна на Европейския съюз2.

Angry reaction to Emmanuel Macron’s remark that Africa has a
‘civilizational’ problem, politico.eu, https://politi.co/2wAktox
1

Research findings – Social Situation Monitor – Income inequality in
EU countries, ec.europa.eu, https://bit.ly/1QmukS4
2
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Парадоксално, тя си поставя за приоритет избягване на
несъщестуващата трайна зависимост от социалните помощи.3
Само за осем години – от 2007 до 2015 г. – обхванатите от
системата на социалното подпомагане най-бедни български
граждани са намалели със 77%4, често поради трудно изпълни
мите условия за получаване.
Но как се стигна до там ромите да се изобразяват като
„гангренясала рана“, която не познава никакви закони и дори е с
друго „културно ДНК, неразтворимо в нашата цивилизация“5,
както наскоро заключи влиятелният социолог на прехода Андрей
Райчев? С този текст, обзор на антиромските протести от
2011 г. насам, целя да покажа как нарастващото неравенство
в страната корелира с нарастващото изнасяне на причините
за него върху ромския етнос, който е едновременно привиждан
като привилегирован, и следователно част от елита, и като
„паразитиращ микроб“ върху отрудения български народ, както
се изрази друг влиятелен социолог – Иво Христов6.

Конфликтите
Катуница
Първата сериозна антиромска проява е свързана със събитията
от 24 септември 2011 г., когато в пловдивското село Катуница
Програма на българското председателство на Съвета на ЕС,
eu2018bg.bg, https://bit.ly/2CcskXU
3

Кой злоупотребява със социалното подпомагане, solidbul.eu,
http://solidbul.eu/?p=5795
4

Как да се справим с интеграцията на ромите?, bnt.bg, https://
bit.ly/2IluAiK
5

Доц. Иво Христов (Част 3): Ромският проблем, емиграцията
и изгубеният БГ-елит, offnews.bg, https://bit.ly/2IKYxfg
6
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избухват протести срещу ромската фамилия на Кирил Рашков
(станал известен в медиите като Цар Киро) с искания тя
да бъде изселена. Повод за размириците става убийството на
български младеж от приближен на Рашков. То е последвано от
опожаряване на няколко къщи и автомобили на циганския бос,
определено от тогавашния секретар на МВР Калин Георгиев
като „контролирано насилие“ и „част от тактиката за
предотвратяване на по-сериозни последствия“. Представители
на ромската общност7, необвързана с Кирил Рашков, тогава
заявяват, че конфликтът не е етнически, което е потвърдено
и от бащата на убитото момче. Въпреки че конфликтът има
белезите на класов, видно от атаката срещу имуществото на
Рашков, подкрепен също от местните цигани, той светкавично
прераства в бунт срещу цяла етническа общност. Между 25 и
29 септември се провеждат протести в цялата страна, на част
от които се скандират расистки лозунги и се стига до погроми
над циганите. Най-масови са протестите в София, Пловдив,
Варна и Бургас, където се събират по над 1000 човека, предимно
рокери и футболни хулигани на около 18-30-годишна възраст,
които са наречени от главния секретар на МВР „лумпени“ и
„маргинали“. Макар да се развяват български знамена, пее се
химнът и се скандира традиционното „Българи-юнаци“, допълнено
от „Циганите на сапун“, протестиращи заявяват8, че не са
националисти, а искат законите да се спазват от всички.
На 29 септември в Пловдив се провежда протест на
300 роми, след като циганин е бил прегазен от автомобил,
шофьорът на който избягва от инцидента. Техният протест
не получава същото внимание, може би защото не е етнизиран.
Конфликтът в Катуница – етнически или мутренски?, nova.bg,
https:// bit.ly/2Ii5zsA
7

Протести заради Катуница в Пловдив, София, Варна и Бургас,
bnr.bg, https://bit.ly/2jX7vZ6
8
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„Елити и активисти“
Интересно впечатление правят реакциите на политическия,
медиен и интелектуален елит, които определят конфликта в
Катуница като етнически, въпреки че преките участници в
него твърдят обратното. Тъй като протестите избухват в
началото на местните избори и изборите за президент, някои
твърдят, че се използват за политически цели. Например
лидерът на ВМРО и кандидат за президент Красимир
Каракачанов предлага възстановяване на трудовите войски,
полагане на общественополезен труд при невъзможност
за плащане на комуналните сметки и доброволни отряди за
защита на имотите на населението. Неговият опонент за
поста Волен Сидеров отива по-далеч и контрира с въвеждане
на смъртно наказание и свободна употреба на огнестрелно
оръжие при защита на личната собственост, без да се търси
отговорност за това. Като допълнителна мярка за справяне с
циганската престъпност предлага9 извеждане на всички роми,
настанили се в държавни и общински имоти, и разтурване на
гетата с багери. Странно впечатление правят предложенията
за защита на частната собственост като начин за справяне
с „циганския въпрос“, след като именно българи опожариха
имуществото на Кирил Рашков (който на свой ред заплаши със
съд за един милион лева българите). Бойко Борисов определя
случая като криминален и призовава партиите да се държат
сериозно, притеснен, че лозунги като „Турците вън“ и „Циганите
на сапун“ ще донесат негативи от Европа.
Крайни мнения изказват и представители на българския
интелектуален елит. Мартин Карбовски заявява, че конфликтът
е етнически, понеже не е прецедент, а Огнян Минчев и Петър
Етнически ли е конфликтът в Катуница?, dnevnik.bg, https://bit.
ly/2IjgXjT
9

116

Волгин10 виждат прекалената толерантност, опорочената
политическа система и лесно манипулируемите цигани като
основен проблем. Кеворк Кеворкян11 пък се оплаква, че по
телевизията пак били зейнали грозотии, а камерите не ходели
да снимат клети изнасилени бабички по селата, които ги било
срам да си кажат (сякаш допускайки, че пред телевизионен екип
ще се разприказват).
Следват реакции срещу езика на омразата, като е започната
проверка на прокуратурата срещу фейсбук страница, кръстила
се „Смърт за Цар Киро, око за око, зъб за зъб“. На 27 септември
сайтът на „Дневник“ публикува материал12, заклеймяващ всички
координационни фейсбук групи като проповядващи расистки и
ксенофобски послания. В резултат на това Туитър и Фейсбук
свалят проблемните групи и съществено затрудняват
организирането на протести. В контраст шоуменът Слави
Трифонов осъжда властите13, че 20 години оставяли циганите
да живеят безнаказано извън правилата.
На следващата година, 2012, в цялата страна се провеждат
протестни шествия под надслов „Няма да забравим, няма да
простим“, по-често свързван с Холокоста. Същата година
тогавашният социален министър Тотю Младенов оправдава14
неувеличението на майчинството, което към този момент
е 240 лв, с факта, че ромите „изпивали“ детските надбавки.
Коментари – от Огнян Минчев, Петър Волгин и Виза Недялкова, bnt1.bnt.bg, https://bit.ly/2rIFEiA
10

11

Циганите – пак на завет, blitz.bg, https://bit.ly/2Kl6Ag2

„Дневник“: Да не подминаваме расистките групи и коментари,
dnevnik.bg, https://bit.ly/2rHify2
12

Позицията на Слави Трифонов за отразяването на събитията
в Катуница, btv.bg, https://bit.ly/2IfxUzZ
13

Тотю Младенов: Ромите изпиват детските надбавки, offnews.
bg, https://bit.ly/2GcKav6
14
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Последват

години

на

остеритет,

„постни

пици“

и

на

икономическа криза в местната банкова индустрия, която води
до фалит на четвъртата по големина банка в България КТБ.
През декември 2014 г., малко преди предстоящите светли
християнски празници, българският парламент избълва расистка
реч, неприсъща за иначе претендиращия за цивилизованост
политически елит. Пръв тон задава Реформаторският блок
– коалиция от пет партии, като никоя от тях официално не
е националистическа, но самата коалиция най-много настоява
в предходните месеци за участието на националисти в
управлението, съвместно с ГЕРБ. Тогавашният министър на
здравеопазването Петър Москов пръв дехуманизира ромите,
като ги нарича „скотове“ и със зоологическия термин „по
пу
15
ла
ция“, а десет дни по-късно Валери Сименонов , лидерът на
НФСБ, го допълва, наричайки ромите „нагли, самонадеяни и
озверели човекоподобни, изискващи право на заплати, без да
работят, искащи пенсии по болест, без да са болни, детски
за деца, които играят с прасетата на улицата, и майчински
помощи за жени с инстинкти на улични кучки“. Така
Москов успява да защити полицейщината в болниците чрез
иновативното взимане на пръстови отпечатъци. Две години
по-късно, през декември 2016 г., стана ясно16, че директорът на
Военномедицинска академия е ощетил болницата за милиони
заради неизгодни договори, даващи право на частно дружество
да използва държавната медицинска апаратура на цени, далеч
под пазарните. Протести за спазване на законите от всички
не последваха.

15

Вратата, която Москов отвори, dw.com/bg, https://bit.ly/2wHi4so

Стоян Тонев е обвинен за нанесени вреди на ВМА за 16 млн. лв.,
offnews.bg, https://bit.ly/2rGqrPe
16
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Гърмен
На 23 май 2015 г. в Гърмен се случва масов бой между българи и
роми след забележка заради силна музика. На следващия ден се
провежда изцяло мъжки протест17, на който българите правят
патриотичен кордон на пътя, оплаквайки се, че ромите си правят каквото искат, след което запалват огън и не пропускат
да мине микробус с роми. Един мъж – българин, предлага да се
хванат и да избият всички цигани, а друг се жалва, че циганският етнос бил станал по-голям от българския. Водещата от
репортажа на бТВ не пропуска да повтори клишето, че ромите се използват само за гласове по изборите срещу комфорта
да не плащат сметки. Тази опорна точка се доразвива и от
Валери Симеонов, който по-късно допълва18, че конфликтът е
етнически и може да обхване цялата страна заради непрекъснатото привилегироване на циганите от ДПС. Жителите на
града искат премахването на незаконните около сто постройки в циганската махала и заплашват с бунт. Междувременно
пристигат традиционните фашизирани протестъри – рокерите и футболните хулигани, които провеждат масов протест
навръх 2 юни19 с обилно количество трибагреници и хайдушки
песни. Твърденията, че ромите не спазвали законите и били
привилегировани, и предозираният патриотичен патос прикриват истинската ситуация на сегрегация. Например 160 деца от
ромската махала не биха имали достъп до образование20, ако не
е един малък автобус, който да ги превози на няколко курса,
17

Напрежение в село Гърмен, btv.bg, https://bit.ly/2KUYDPX

След „човекоподобни“ Валери Симеонов нарече ромите „популация“, clubz.bg, https://bit.ly/2jWSR40
18

19

Видео от протеста в Гърмен, youtube.com, https://bit.ly/2jWQkGM

Днешният Гърмен и някогашният град при победата Места,
marginalia.bg, https://bit.ly/2KZP0j1
20
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след като всички други фирми отказват. Няколко дни по-късно
ромите от квартала предлагат на българите да се съберат на
кръгла маса21, за да обсъдят проблемите в града. През септември общината започва бутането на незаконните постройки22
без ясен план къде останалите без дом семейства ще прекарат
зимата.

Орландовци
Само няколко дни по-късно, на 13 юни 2015 г., в столичния квартал „Орландовци“ избухват нови размирици между българи и
роми, пак заради забележка за силна музика. На следващия ден
при протест на стотина жители в махалата камъни и шишета полетяват към ромските къщи23, сякаш протестиращите
забравят, че тези предмети могат да причинят тежки телесни
повреди, а дори и смърт. Въпреки че единствените, които предотвратяват по-голям погром, са полицаите, една служителка
на реда – Анна Витанова, публикува пост във фейсбук24, че мечтае да є развържат ръцете. Междувременно от ДСБ предлагат традиционните си полицейско-наказателни мерки и искат
поставянето на полицейски постове в районите с етническо
напрежение. След като с години защитаваха интересите единствено на бизнеса и прокламираха приватизацията като висша
форма на развитие, от дясната партия издигнаха частната
собственост като най-върховна ценност дори и над човешкия
Ромите от Гърмен поставиха ултиматум, vesti.bg, https://bit.
ly/2Knp9jA
21

Напрежение в Гърмен заради бутането на незаконни постройки, dariknews.bg, https://bit.ly/2Kjt15u
22

Напрежението в „Орландовци“ ескалира, протестиращите нападнаха ромските къщи, btvnovinite.bg, https://bit.ly/2wHjNOo
23

Дисциплинарка в МВР за
btvnovinite.bg, https://bit.ly/2IfSQGL
24
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полицайката Анна

Витанова,

живот, което оправдава всякакви полицейски мерки. Радан Кънев25 привижда случващото се в „Орландовци“ като външна намеса, тъй като се случва малко преди местния вот. Станалият
вече класически отговор на властта при възникване на подобен
конфликт се чува отново, а именно: предложение за събаряне
на незаконни къщи26, което вероятно магически трябва да донесе подобрение в ежедневието на българите и те да заживеят
щастливо без роми, живеещи в опасни за обитаване къщи.
Същата година излиза изследване на асоциация „Интегро“
върху телевизионните предавания, говорещи за роми, според
което циганите са представени като престъпници в 85% от
случаите в ефира на „СКАТ“ и „АЛФА“, над 50% от ефира на
Нова тв и ТВ 7 и около 1/3 от съответните предавания на
БНТ и бТВ. Внушението на медиите и политиците, че ромите
са някакво чуждо тяло далеч от нормалността, закономерно
довежда до случаи като този на 17-годишния Митко от
село Овчеполци27, който бива пребит и заснет на видео от
етническия българин Ангел Калеев само защото е казал, че
ромите и българите са равни. Последният бива привлечен като
обвиняем от районната прокуратура в Пазарджик за нанасяне
на лека телесна повреда по хулигански подбуди – явно в България
расизъм не съществува, ако съдим по обвинителните актове.

Радан Кънев: Случващото се в Орландовци е организирано,
vesti.bg, https://bit.ly/2IyNiH1
25

Над 500 проверени за незаконни регистрации в „Орландовци“,
btvnovinite.bg, https://bit.ly/2IhMQNO
26

Кой отгледа Ангел и другите расисти, dw.com/bg, https://bit.
ly/20U3iD5
27
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Раднево 2016 г.
На 2 май 2016 г. в град Раднево става нов сблъсък: заради отнето
предимство с автомобили се стига до масов бой между българи
и роми. През следващите дни се провеждат протести, които
са придружени от мятане на бомбички, камъни и шишета с
вода срещу полицейския кордон. Протестиращите заплашват28,
че ще вземат нещата в свои ръце, ако нещо не се промени, и
недоволстват, че за българите няма такава полицейска защита,
както за ромското население (сякаш някога се е случвало над
2000 роми да оградят българска махала). Медиите отбелязват,29
че сред участниците в шествието има националисти, а меж
дувременно някой хвърля бомбичка по екип на бТВ. Във фейсбук
се появява група „Истината за Раднево“,30 в която се постват
видеа за Хитлер и пишат активисти от неонацистката мрежа
„Кръв и чест“. Протестите продължават повече от осем дена
и завършват с вече познатите искания31 – строги присъди,
премахване на незаконните постройки и квартален полицай в
махалата.
Три седмици по-късно, на 23 май 2016 г., се провежда първата годишнина от събитията в Гърмен с нови искания за събаряне на къщи.
През ноември 2016 г. българин е задържан за жестоко
двойно убийство на възрастна двойка роми – Асен и Василка.
Вечерта преди убийството мъжът е видял видео във фейсбук
на българска песен, която според него го призовавала да излезе
Млад мъж е с опасност за живота след бой за отнето предимство, btvnovinite.bg, https://bit.ly/2KnfZnr
28

2000 на протест срещу агресията в Раднево, dariknews.bg,
https://bit.ly/2wDQU5w
29

30

Истината за Раднево, facebook.com, https://bit.ly/2IELeNp

Протестиращите в Раднево си избраха инициативен комитет,
btvnovinite.bg, https://bit.ly/2IjIuBN
31
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и да убива роми. Самият убиец твърди, че жертвите му били
добри хора, били му дали заем от 80 лв. Според служебния му
адвокат32 убиецът Иван се е изживявал като революционер и се
е чувствал длъжен да убива роми.
На 14 декември 2016 г., станалото вече като християнски
ритуал преди празниците някой да се сеща за „човекоподобните“
роми, в Гърмен се провежда нов протест,33 този път на
родители срещу разпространяваните от ромската махала
заразни болести. Макар и да споменават вината на българските
институции, цивилизованите българи обръщат гнева си към
циганите, затвърждавайки дехуманизирания им вече образ, като
ги определят като паразити върху хората и законите, които
минават в училище само за закуските.
Шест дни по-късно над 200 роми протестират пред
Сто
лична община с искане за съдействие за узаконяване на
не
законните къщи и за отделяне на повече средства за
инфра
структура в районите, населявани от роми. Една от
протестиращите заявява: „Не са всички цигани еднакви. Други
са учени, възпитани, работят. Моето дете ходи на детска
гра
дина, мъжът ми работи, аз работя, плащам, искам да се
интегрирам към общността. Искам и аз да живея като един
нормален човек, а не цял живот да мачкат циганите.“34

Моментът дойде, трябваше да убивам цигани, заяви убиецът
от Пазарджик, offnews.bg, https://bit.ly/2rEvXTe
32

В Гърмен излязоха на протест – искат дезинфекция на ромската махала и изследвания, btvnovinite.bg, https://bit.ly/2Ie3TjL
33

Роми на протест, искат узаконяване на къщите, dariknews.bg,
https://bit.ly/2IjyCbn
34
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Асеновград
Последната сериозна антиромска проява е от 26 юни 2017 г.,
когато на язовир „40-те извора“ става бой между роми и
треньори на гребци, след като първите били предложили на
падналите във водата момичета да им помогнат да излязат.
Почти мигновено конфликтът обхваща националния интерес,
преди още да е проведено разследване. В следващите дни
се провеждат многохилядни протести,35 на които освен
традиционните рокери и футболни хулигани присъстват и много
обикновени граждани. Протестиращите крещят патриотични
нахъсващи лозунги и препращат към събитията от Катуница
през 2011 г. със скандирането на „Няма да забравим, няма
да простим“36. Новаторска добавка към традиционния набор
протестни напеви е перифразираният антикомунистически
лозунг „Кой не скача, е мангал“,37 което е допълнено от тениски
с побългарената версия на станалия международен призив Je
suis Charlie „Аз съм Асеновград“.38 Тази своеобразна покана
за съпричастност извън пределите на града чрез тениски е
допълнена и от призива на бащата на двама от участвалите
в боя гребци39 и други градове с „подобни“ проблеми да излязат

Протест в Асеновград след бой между българчета и ромчета,
dnes.bg, https://bit.ly/2jWJQId
35

Няма да забравим, няма да простим, paper.standartnews.bg,
https://bit.ly/2rFPEcw
36

Асеновград: Над 10 000 на шествието, изтеглиха 4 буса полиция след сблъсъка заради бой в пловдивската Шекер махала, monitor.bg,
https://bit.ly/2IH406Q
37

Протестите в Асеновград временно спират след срещата с
Валери Симеонов, news.bnt.bg, https://bit.ly/2rEwF2Q
38

Нов голям протест се готви в неделя в Асеновград, trud.bg,
https://bit.ly/2GfypUC
39
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на протест. Исканията на протестиращите40 са също познати
от преди – повече полиция, изселване на незаконно настаналите
се в ромската махала и справедливи наказания, като често
те по-скоро се мислят като съвпадащи с максималните. След
като с умиление си спомня за детството, когато е обикалял
по улиците без никакъв страх (най-вероятно през социализма),
един протестиращ41 отправя искане за жестоко наказание
за престъпниците и връщане на Крумовите закони, което
съвместява със заплаха за саморазправа. Междувременно
Валери Симеонов42 отменя заседанието на Националния съвет
за тристранно сътрудничество, чийто председател е, и така
отлага обсъждането на увеличението на минималната работна
заплата, за да развее трибагреника в Асеновград. Докато
на протеста Симеонов застава в подкрепа на българите
в желанието им за повече законност, то в другия край на
България – Бургас, той спокойно уволнява всичките останали
служители на телевизия Скат,43 като нарушава закона и им
предлага да подпишат декларации за вярност да не работят в
никакви други медии пет години под заплаха от тежки санкции.
Странно впечатление прави реакцията на българския елит,
която прескача от тотална фашизация към конспиративни

Протестите в Асеновград продължават, nova.bg, https://bit.
ly/2KoS6Mn
40

Асеновградчанин пред Plovdiv24.bg: Трябва да дойде хан Крум!
Мангалът е отрязал ръка – реже се и неговата!, plovdiv24.bg, https://
bit.ly/2rFsow0
41

Вицепремиерът Валери Симеонов отложи тристранка, за да се
разправя с циганите в Асеновград, trud.bg, https://bit.ly/2Knldzz
42

Върху руините на СКАТ вдигат масивна бизнес сграда, baricada.
org, https://bit.ly/2IcOPTw
43
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теории. Радан Кънев повтаря теорията си от 2015 г.44, че
етническите сблъсъци са винаги режисирани и нагнетяването
на омраза цели вътрешнополитическа нестабилност, въпреки
че този път няма никакви избори, които да обяснят това.
Приглася му Волен Сидеров45, който също привижда чужди сили
и фондации в атаките и съветва младите хора да отидат пред
сградата на Американското посолство. За разлика от Катуница
обаче, когато искаше свикване на Консултативен съвет заради
опасността от циганската престъпност за държавата, този
път Сидеров46 вече като управляващ препоръчва да се избягва
всякакво заяждане с ромската общност, защото ще стане
„спи
рала“. Евродепутатът от ВМРО Ангел Джамбазки47 вече
открито фашизира цивилизования си изказ и призова за смъртно
наказание и разселване на всички роми, откъдето са си дошли.
Вече изпаднал в противоречие с институцията, за която ра
бо
ти, Джамбазки затвърждава фашизоидния си имидж48 с искането за евтаназия на задържаните в Асеновград роми,
опитвайки се да убеди етническите българи, че, като останат
по-малко хора в държавата, социалната система ще се закрепи.
Социологът-политик Иво Христов49 предрича, че циганите ще
Цигани срещу българи? Това е обслужване на чужд интерес,
clubz.bg, https://bit.ly/2IkkrCT
44

Сидеров посъветва протестиращите в Асеновград да отидат
пред американското посолство, dnevnik.bg, https://bit.ly/2jYssmm
45

Волен Сидеров: Избягвайте заяждане с ромската общност,
дори да се чувствате засегнати, dnevnik.bg, https://bit.ly/2IeJCux
46

Ангел Джамбазки: Смъртно наказание и разселване ще решат
проблемите с напрежението в махалите, youtube.bg, https://bit.ly/2rIGxZp
47

Ангел Джамбазки написа „еватназия“ под снимката на задържаните роми в Асеновград, btvnovinite.bg, https://bit.ly/2KlqcAF
48

БСП депутат: Циганите ще взривят България, както албан
ците – Югославия, offnews.bg, https://bit.ly/2IAZrem
49
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взривят държавата като един капсул-детонатор, защото са
извън всякаква цивилизована общност. И как да бъде иначе, след
като смята, че са микроби.
Изявеният журналист Кеворк Кеворкян публикува във
фейсбук профила си дълга епопея на циганизиращия се български
народ, който е все повече притискан от „анимализираните“
роми, пристанали на турците и спускащи се от Кърджали50.
Друг апогей на българския елит и дългогодишен председател
на СЕМ Георги Лозанов51 нарича ромите грозни (въпреки че
между тях имало някои много хубави и страстни жени), но
поне точно отбелязва, че интеграцията започва от главите
на мнозинството. „Шоуто на Слави“52 продължава да поддържа тезата си, че конфликтите избухват заради свикналите да
живеят извън закона цигани и бездействието на властите, без
никога да постави ефекта от десните икономически и социални
политики под въпрос. Самопровъзгласилото се за институция
предаване „Господари на ефира“53 също продължава дългогодишната си антиромска осмиваща пропаганда. Във видео с роми
от асеновградската махала водещите се подиграват на начина,
по който те дирижират с ръце и не произнасят думите правилно. Така изцяло делегитимира иначе правдивите им искания,
като например достъп на квартала до главния път и изслушване на тяхната версия за случилото се на 26 юни.

Постът му от 3 юли събира 11 000 лайка, за сравнение с всички
останали, които са около 2 500.
50

За приликите и разликите между паметника пред НДК и ромите, offnews.bg, https://bit.ly/2jWIf5f
51

Коментар за напрежението и протестите в Асеновград,
slavishow.com, https://bit.ly/2jZX72R
52

Гневни цигани бурно защитават правата си, gospodari.com,
https://bit.ly/2IjKERV
53
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По време на протестите към Асеновград се отправиха и
прочутите вече ловци на бежанци Динко и Пѓрата. Сбиване на
последния с оператор на бТВ беше повод от телевизията да
извършат разследване на финансовото му състояние, след като
преди това беше създала имидж на двамата виджиланти като
супергерои. Неучудващо се оказва, че Пѓрата е официално социално слаб и семейството му се издържа с 508 лв. – заплатата
на съпругата му. На името на 70-годишната му майка обаче се
водят две фирми54, едната от които Пѓрата е упълномощен
да управлява и на която са наложени глоби за 12 000 лв. поради назначаване на работници без трудови договори. Неговият
идеен съратник, Динко, също толкова нехае за правата на работниците, след като наскоро преби служителя си заради спор
за две туби нафта55. Никой също така не поставя под въпрос
близкото минало на Динко и неговия съратник за това как
се е стигнало да първоначалното натрупване на капитала им.
В началото на мутренските си години те са част от групировката „Рижите“ и финансовата къща „Кредилайн“56, която
дава бързи кредити на изпаднали в нужда от средства уязвими
групи (циганските махали в Сливен и Ямбол), които след това
са притискани до дупка да плащат непосилни лихви от изпратени биячи. Странно противоречие създават тогава изказванията на Динковците, че най-големият проблем на България са
първите им клиенти.

Пѓрата: Социално слаб или със съмнителен бизнес, btvnovinite.
bg, https://bit.ly/2IkJfdV
54

Динко Вълев е освободен от ареста, btvnovinite.bg, https://bit.
ly/2KZHc0z
55

Арестуваните лихвари се целили в малки градчета с ромски
махали, 24chasa.bg, https://bit.ly/2rBDMcn
56
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Цивилизованата реалност
Проучване на Галъп от 2015 г. показва57, че негативното отношение към ромите не е индивидуално, а е групово и принципно. Въпреки че нагласите спрямо циганите не се различават
съществено в различните групи от обществото, образованите българи, тези в по-благоприятно финансово положение
и живеещите в градовете показват по-голяма неприязън към
малцинството. Партийните различния също не влияят върху
нагласите, като данните показват, че недоверието към циганите се преплита с недоверието към елита. През 2016 г. 92%
от хората, чули реч на омразата, докладват, че е била насочена към роми58. Началото на враждебното говорене датира от
падането на комунизма, когато политици и полиция трябва да
намерят изкупителна жертва за скока на престъпността. От
1990 г. датират първите огласявания на данни за етническия
профил на извършителите на престъпления в България. Това е
придружено и от медии, които представят новини за престъп
ления, извършени от роми. Така тази враждебна реч формира
представата за циганската криминална общност и я конструира в подчинена позиция.
Статистиката показва59, че само за една година в България хората, живеещи под линията на бедността (308,17 лв. за
2016 г.), са се увеличили с 53 хиляди или общо 1,64 милиона души.
По този начин относителният дял на бедните е 22,9% от населението, като за последните пет години има устойчив ръст.
Галъп: Откъсването на ромите от обществото изглежда застрашително, dariknews.bg, https://bit.ly/2wBKynn
57

Правата на човека в България през 2016 г., bghelsinki.org, https://
bit.ly/2jXy8NB
58

Линията на бедността пада, но все повече хора остават под
нея, baricada.org, https://bit.ly/2IkVbfR
59
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Работещите бедни също са се увеличили с 3,8%, достигайки до
11,6% от всички заети. Разликата в доходите на най-богатите
и най-бедните 20% от населението е скочила от 6,1 пъти през
2012 г. до 7,9 пъти през 2016 г., докато в Румъния тя е намаляла
до 7,2. Въпреки че средната работна заплата към март 2017 г.
е 1036 лв., медианната заплата60 (стойността в средата на
статистическия ред) към 2014 г. е 545 лв., когато средната
е 817 лв. В препоръките за България за 2017 г. Европейската
комисия посочва, че децата от семейства с по-нисък социалноикономически статус, особено от ромски семейства, нямат
равни възможности за образование, включително в ранна възраст. Цялостната система за социална защита „не предоставя
адекватни нива на подкрепа“61.
Докато в Асеновград се развиваха неореволюционерските
фантазии на антиромски настроените българи, в Народното
събрание на първо четене минаха промените в Административнопроцесуалния кодекс, които буквално преграждат достъпа до
правосъдие62 на обикновения българин, а във Варна 37 дка от
Варненското езеро попаднаха в частен имот63. С други думи,
ескалиращият расизъм измества критиката на икономическото неравенство, последно онагледено от течащата съдебна ре-

Наети лица по трудово и служебно правоотношение, среден
брой платени часове и средна брутна и нетна месечна заплата през
октомври 2014 г. По пол и икономически дейности – общо на пълно и
непълно работно време, nsi.bg, https://bit.ly/2Ig0e4X
60

Препоръка на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2017 г., ec.europa.eu, https://bit.ly/2L2dGar
61

Парламентът прие промените в АПК на първо четене,
legalworld.bg, https://bit.ly/2KlLD4x
62

Как държавата продаде част от Варненското езеро и узаконява сделката, dnevnik.bg, https://bit.ly/2IeRo7Q
63
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форма и продължаващата приватизация на публична държавна
собственост.
Така докато цивилизованият български елит разпространява тезата, че „човекоподобният“ съсед е причината за всички
злини в държавата, същият умело прикрива същинските причини за растящото неравенство и въпиеща бедност, с които
няма никаква представа как да се справи. Липсата на идеи и
воля за разрешаване на въпроса с неравенството е видно и
от конформизма сред политиците от целия спектър, които
по-скоро изнасят отговорността си върху чуждестранни фактори. Едва ли Кеворк Кеворкян или Мартин Карбовски могат
да изброят какви социални помощи точно се взимат от ромите, но въпреки това се опитват да убедят, че последните са
привилегировани и изсмукват виталните сокове на бюджета.
И ако ситуацията наистина е взривоопасна и заплашва един
ден да прерасне в гражданска война, то за нея няма да бъдат
виновни само развяващите трибагреници, а и тези, които от
позицията на доминиращи и задаващи тона в страната целят
да демонстрират своя модел на цивилизованост чрез противопоставяне на бедни срещу още по-бедни.
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Филмът „Помашки сълзи“
и бежанците вчера и днес
Божин Трайков
На 20 май 2017 г. във Фабрика Автономия се състоя прожекция
на филма Помашки сълзи на Георги Зеленгора и Дорейд ал Хафид,
кръстен на едноименния разказ на Стою Шишков1. Разказът на
Шишков представя покъртителната картина на изселването
на повече от шейсет помашки семейства от родопското село
Орехово през 1893 г. Шишков е учител в селото по това време
и е пряк свидетел на случващото се. Идеята на авторите на
филма е да започнат оттам, откъдето разказът на Шишков
свършва.
Българският учител Шишков завършва с песимистичен
тон: „Тяхната съдба [на помаците-изселници] бе решена, изми
рането им в Анадола от непосилния за тях климат и условия на
живот, и съвършеното потурчване на останалите“ (което все
пак историята опровергава). Помаците от Орехово намират
нов дом в Северозападен Анадол. Те търсят подобни природни
условия и създават селото Илиасагачифлик. Успяват да запазят
родния си език, старите поколения продължават да говорят на
него, но, както се вижда от филма, настъпват и тенденции
към промяна.
Както самият Зеленгора заяви, филмът не претендира да
заема позиция, а само да проследи съдбата на тези бежанци от
България към Турция. Но понякога картината сама говори, без
да е нужно да се казва много от нейните създатели.
Първите кадри ни въвеждат в сърцето на планинския регион, за да ни запознаят със селото-майка, Орехово. Красивите,
1

Помашки сълзи, dversia.net, https://bit.ly/2Gfwnnj

133

обли хребети се показват на фона на помашка песен, навяваща носталгично чувство на тъга, изпълнена от Салих Доган
(Мешхур Чапа). Диалогът между Шишков и някои от мъжете
от помашките семейства, тръгнали на път към Турция, дава
началото на филмовия разказ. Става ясно, че рамката на този
разказ е история за насилствено изтръгване и прокуждане от
родното място.
Докато гледах този филм, в мен се породиха няколко
въпроса.

Защо артък (негодна) стока?
Шишков пита един от мъжете какви са причините за изселването на семействата им, още повече по време на тежка зима.
Мъжът отговаря: „Ние сме вече артък стока“. Стоката е
продукт на човешката дейност, предназначен за продажба или
размяна.
Защо този мъж определя себе си и съселяните си като
стока, при това негодна? В своя анализ на капиталистичес
ките отношения Маркс пише, че когато социалните взаимоотношения се ограничат до икономическа размяна на пазара,
както при капиталистическата система, отношенията между
хората придобиват характер на отношения между предмети
(Маркс, 1948). И още, че за да се зародят капиталистически социални и икономически отношения, е необходимо първоначално
насилствено заграбване, както се случва в Англия между XVI и
XVII век. По време на процеса на така нареченото първоначално натрупване на капитали селяните са прогонени от земята
им, а общинските земи биват заграбени.
Ако се върнем към разказа на Шишков, става ясно, че
помаците са прокудени от родните си места от хора, носещи
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символите на местната българска власт – попа и кмета. Налице е процес на заграбване на имоти под формата на кампания
за „приобщаване към православното народно тяло“, т.е. опит
за насилствено изселване. Тук се вижда връзката между политико-икономическия процес на насилствено лишаване от собственост и идеологическо оправдание на съответните действия.
При подобен насилствен процес на обекта на агресия винаги се
отсъжда някаква другост, която да оправдае агресията срещу
него. Бих назовал този процес принудително налагане на идентичност, която със своите отличителни белези дава необходимия ефект – мобилизира насилието спрямо този друг.
Ако погледнем на събитията спрямо тогавашния исто
рически развой, виждаме, че насилственото прокуждане на поголямата част на жителите на Орехово има своето начало по
време на управлението на Стефан Стамболов. Характерно за
него време е очертаване съвременните форми на българската
национална държава. Свързано е с процеса на джентрификация2
в столицата София и поставяне началото на националистични
ритуали и чествания, или на така наречените „изобретени
традиции“ (по Хобсбаум).
Маркс обяснява, че първоначалното натрупване (което
става по насилствен път) е „историческа основа“ на специ
фич
ното капиталистическо производство. Градежът на бъл
гар
ската капиталистическа държава предполага подобна пър
воначална акумулация. След като хората, изповядващи исляма,
са маркирани с някаква другост, техните земи и собственост
стават главен прицел на новите властници, целящи да натрупат
капитал.
Характерно за този процес е обновяването (или при режима
на Стамболов, модернизирането) на градското пространство, което
има строго изразен класов елемент – обикновено води до прогонване
на бедни жители от техните домове – Бел. авт.
2
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В случая с помашкото население от Орехово репресиите
са дали нужния за местната власт резултат. Вместо да се
покръстят, помаците напускат родните си места, като
имуществото им остава изцяло в ръцете на тази власт. Зе
мята, къщите, животните и всичко, което помаците при
те
жават, са изкупени на безценица. Похватът напомня друг
процес, характерен за средата на 90-те години на миналия век
– насилието на организираната престъпност и последвалата
приватизация, когато отново се налага първоначално натрупване
на капитали, за да се създаде капитализъм. Както се споменава
в разказа и филма, кметът на селото, етнически българин, преди
тази кампания е човек с власт, но без материално положение.
Развявайки знамето на национализма, той успява да се сдобие
и с материално богатство. По същия начин съвременните
български политици използваха политическата си власт, за да
се сдобият с икономическа. Този път, развявайки знамето на
антикомунизма.

Чия идентичност?
По време на дискусията след филма бе зададен въпрос: „Какво
дефинира помашката идентичност?“. Помашки сълзи показва
как живеят потомците на семействата, прокудени от родното
им село и намерили нов дом в Турция.
Виждаме събор в селото. От разговорите между селяните
се разбира, че старото поколение, потомци на жителите на
село Орехово, са запазили езика, на който са говорили предците
им. Според Мария Тодорова (Тодорова, 1998) поради специфичния исторически процес на формиране на нацията в България,
маркерът за национална идентичност става езикът, а не религията. Това дава основание на репресивния режим, наречен
социалистически, да претендира за българска идентичност на

136

помаците. По този начин се утвърждава една традиция на
насилие към различността, започнала от самото създаване на
съвременната българска държавност.
С процеса на модернизация на българската държава религиозната принадлежност като белег за идентичност, датиращ
от Османския период, отстъпва място на езика. През целия
период след Освобождението до наши дни националистически
гласове продължават да се чуват и претендират за българска
идентичност на помаците. Както пише Тодорова, организирани
кампании за асимилиране на помаците към българската нация
датират още от 1912 и 1920-30 г. В случая с движението Родина те са подети от самата помашка интелигенция, а в наши
дни се сещаме и за отец Боян Саръев, също самоопределил се
като помак, но целящ да върне помашката общност към православието.
След 1944 г., когато религията изпада в немилост, методът за претопяване на общността е чрез насилствена смяна
на имената с български. Този импулс за вменяване на национална идентичност почива не само на претенции за общ език,
но и на травматичната колективна памет. Под давление на
бившия режим той се подклажда от произведения на популярната култура като Време разделно и историографии, базирани
на исторически митове, всички те създавани с пропагандна цел,
както и от исторически факти, като участието на помаци в
потушаването на Априлското въстание (1876 г.).
Представата на неолибералния капитализъм за човешки
права изключва социално-икономическите норми. Достъпът
до образование за всеки не влиза в неолибералния дискурс
на законните права. На практика неолибералният идеолог е
радетел за самоопределяне на индивида, без да се интересува от
неговото социално положение. В условия, където образованието
е недостъпно, религията отново се връща като главен белег на
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идентичност, както е било в османския период. За общност,
която счита себе си различна от мнозинството, става все потрудно да учи своя роден език. Но, както обяснява представител
на помашката област в Якоруда, цитиран от Тодорова,
проблемът не е в идентичността и самоопределянето, а в
липсата на социално-икономическа стабилност на населението,
визирайки помаците в България.
Че проблемът с идентичността не е отделен от социалноикономическото положение на общността, се вижда ясно и
във филма. Под звуците и текста на Върви, народе възродени!
камерата едновременно представя изоставеното помашко училище в Илиасагачифлик, което показва икономическа бедност и
липса на средства за поддържане корените на рода. Въпросът
за помашката принадлежност продължава да бъде отворен. Не
е ли лишаването от образование един нов опит за вменяване
на идентичност, една нова претенция към тази общност, този
път идваща от неолибералната диктатура на Ердоган? Както
споменава Тодорова, езикът се явява причина за дискриминационното отношение на турците и турската държава към помаците. Но с неговото заличаване ще изчезне ли дискриминацията спрямо тази общност, ще настъпи ли опит за интеграция,
приобщаване или дори асимилация?
Все пак в последните години помаците създават свои
организации като Федерация на Помашките Дружества в Турция,
чийто председател Байрам Ефрат ползва езика, който са
говорили изселниците от старо Орехово. ФПДТ цели да запази
културата и речта на помаците, а също и да създаде връзки
между тях. Хората от Илиасагачифлик живеят със спомена за
селото-майка – Орехово, и търсят начини за контакт.
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Бежанците вчера и днес
В края на своя разказ създателите на Помашки сълзи правят
ясен паралел между бежанците от 1893 г. и бежанците на съвремието. В случая с Орехово имаме насилствено изселване и
заграбване на имущество под маската на национализма, където религията е параметър за другост, за да оправдае идеологически насилието. В случая със Сирия, а и не само, имаме
геополитически интереси – войни за ресурси, където отново
религията като параметър на другост се използва за идеологически инструмент. Ограничен до религиозно самоопределяне,
без да се интересува от социални права, дори понякога открито враждебен към такива, неолибералният модел подклажда
параноята на националистите, на които жителите на райони
като Родопите се привиждат за скрити вътрешни врагове,
готови да късат „народното тяло“. Такава параноя се подсилва
от авантюристичните ходове на самообявили се помашки националисти като Ефрем Моллов, преди това гастролирал в редица български партии. И всеки път, когато на екрана се появи
филм, който показва и задава въпроси, без да предлага готови
отговори, националистичната параноя на партийния мегдан ще
подозира предателство към народното тяло.
Накрая ще завърша с думите на участник в дискусията
след филма, който на въпроса за идентичността на помаците
заяви: „Ами, нищо не пише в учебниците по история за това“.
Но какво става, ако дадем на държавните институции да решават въпроса за идентичността? От съдбата на бежанците
в миналото и сега, а и от дискусията стана ясно едно – налагането и вменяването на идентичност служи удобно за политико-икономически цели, облечени в убедително звучащи идеологически доводи. Затова може би е по-добре да оставим думата на
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хора като Стою Шишков, Георги Зеленгора и Дорейд ал Хафид,
които се интересуват от общочовешки въпроси, като този
за социална справедливост, а не от национални каузи. Както
единият от авторите на филма, Георги Зеленгора, потвърди:
„Основната цел на филма беше познавателна. И аз, и Дорейд
ал Хафид се опитваме да изграждаме мостове, а не да дълбаем
пропасти.“
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Липсващата зала.
Посткомунистическа
разходка из Музея на София
Неда Генова
През август 2017 г. един приятел ми дойде на гости в София,
където щях да прекарам по-голямата част от лятото. Освен
задължителните посещения на „Александър Невски“ и римските
катакомби и руини, които разтварят повърхността на града
към хладни подземни кухини, реших да му покажа и сравнително
наскоро отворилия врати Музей за история на София. Той се
помещава в сградата на бившите Централни минерални бани,
които пък са на мястото на разрушените през 1913 г. турски
бани. Надеждата ми беше, че едно такова посещение на музея
би помогнало и на двама ни да запълним значителните пропуски
в познанията ни за историята на града.
Експозицията на приземния етаж на музея започва с голяма
изложбена зала, разказваща античната история на града, която
може да бъде проследена до ранни неолитни селища (около 6000
пр.Хр.). Успяхме да видим и артефакти от Бронзовата епоха, както и такива от периода на Римската империя. Огромно
внимание бе отделено на историята на Сердика от времето,
когато е принадлежала към империята, като фразата „Сердика
е моят Рим“, приписвана на Константин Велики, биваше повтаряна отново и отново в тази част на изложбата. Всъщност,
едва това лято, изведнъж гледайки на града през очите на новопристигналия си приятел, забелязах, че тези думи гордо красят
множество исторически обекти от същия период из града.
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Минахме покрай пана и екрани, разказващи далечната история на София, за да се окажем във втора и доста по-малка
зала, наименована „Силата на духа“. Фокусът є бе върху християнското средновековно изкуство. Стените є бяха боядисани
в тъмни цветове, а под драматично осветени стъклени похлупаци можехме да разгледаме икони, ръкописи и множество
блестящи, пищни обекти, които сега би ми било трудно да
идентифицирам. Тъй като никой от двама ни не се интересува
особено много от религиозно изкуство, хвърлихме съвсем бегъл
поглед на изложените обекти и текстове, подчертаващи духовната, предполагаемо подривна роля, която ортодоксалното
християнство е играло в епохата, когато българските територии са били част от мултиетническата и мултирелигиозна
Османска империя.
Бързо отправяйки се към следващата зала, в нея изведнъж се изправихме пред огромна каляска, за която отначало
(погрешно) предположих, че е от края на деветнадесети век.
„Чакай тук“, казах на приятеля ми, „трябва да сме взели грешен
завой“. Убедени, че сме пропуснали поне една или две изложбени
зали, тръгнахме наобратно и започнахме да търсим частта от
изложбата, разказваща историята на града между четиринадесети и деветнадесети век. Особено ме интересуваше начинът,
по който София се е развивала през вековете като търговски
център по османско време. Тъй като не успяхме да открием
залата, започнахме да чакаме някоя от разпоредителките да
приключи с телефонния си разговор, за да получим насоки към
изложбената част, която все още бяхме убедени, че просто сме
пропуснали. Попитах:
– Извинете, но изложбата къде продължава?
– На правилното място сте, – увери ме жената.
– Ама как, тук липсват поне пет века!
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– А, имате предвид Османското време? Нищо не е имало
тогава. Нищо не са позволявали да се прави.
Забелязвайки колко сме разочаровани и в желанието си да
ни помогне, разпоредителката ни заведе до коридора, който
свързваше стаята с каляската с голямата входна зала, и посочи към комплект майсторски изработени мебели в една от
нишите. Недатиран и без каквато и да е историческа бележка,
надписът гласеше: „Ориенталски интериор от дома на заможно семейство.“
– Това май е турско.
– Много е хубаво, – потвърдихме ние.
С приятеля ми разменихме няколко невярващи, разочаровани погледи и продължихме разходката си из музея, преминавайки
от една зала към следващата: от стая, именована „Династичната връзка на българската монархия със Западна Европа“ към
„Улиците на София“ и до „Културен живот и развлечения на
жителите на София“. Тук само изброявам имената на стаите
според замисъла на кураторите, защото вече могат да ни дадат представа за типа разказ, който бива разгърнат на двата
етажа на музея. Ще се върна към тях по-подробно малко понататък.
По един вероятно очакван, но за нас твърде дезориентиращ начин, музеят вече беше изоставил напълно претенцията
за историчност или задълбочено занимание с градската транс
формация. С изключение на първите две зали, се беше превърнал
в просто излагане на редица обекти, някога притежавани от
заможната класа в началото на двадесети век. Луксозни рокли,
мебели и декоративни предмети, няколко монети, както и огромна карта бяха изложени в следващите стаи. Нямаше и никакъв опит за обяснение на значението на т.нар. план „Мусман“
на София от 1938 г., чиято датировка, в комбинация с надписите на немски, предизвикаха нервен смях и недоумение у прия-
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теля ми поради липсата на каквато и да е контекстуализация.
Може би този предмет беше единственият с някакво значение
за съвременното градско развитие в целия музей. Нито дума
не бе отредена и на масовите разрушения, понесени от София
по време на Втората световна война. Всъщност разказът на
музея внезапно секна в началото на 1940-те години – което е
интересно от гледна точка на това, че България, начело с цар
Борис III, се присъединява официално към Страните от Оста
именно през 1941 г. И бомбардировките над София по време
на Втората световна война, и по-късният режим на държавен
социализъм в страната имат огромно значение за градската
инфраструктура и облик на София.
След объркването, което изпитахме при рязкото „изчезване“ на петте века османска история и липсата на разказ
за участието във Втората световна война, отсъствието на
комунистическия режим и ролята му за оформянето на градския облик се явиха като някак по-малка изненада. Все пак през
последните няколко дена ми се беше налагало да обяснявам
други, по-осезаеми заличавания в градската тъкан, като празното пространство на мястото на бившия Мавзолей и наскоро
опраз
неното място на бившия паметник „1300 години България“, който бе разрушен през юли 2017 г. Макар и двете да
заслужават по-подробно разглеждане, тук ще се концентрирам
върху музейния контекст и начина, по който подобни заличавания и измествания биват естетически и наративно маскирани.
Този мини-анализ е част от по-общия ми интерес към
трансформацията на градската повърхност и по-специално към
наративните и материални механизми, които се употребяват,
за да се „наместят“ едно към друго минало, настояще и бъдеще върху тази видима и осезаема плоскост. Целта ми е далеч
от „разобличаването“ на някакви окултни сили, които диктуват действията на градски експерти, представители на т.нар.
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„активно гражданско общество“ или пък на чужди и местни
предприемачи в опитите им за градско обновяване. Става дума
по-скоро за интерес към това как определени означаващи комплекси работят съвместно, за да стабилизират определена колективна представа за посткомунистическия град. Смятам, че
за да бъдат разбрани процесите на заличаване и на комодифициране на все повече части от публичното пространство, е нужно да бъде разгледано действието на определен тип дуалност, а
именно двойката „проевропейско-антикомунистическо“.
Макар пространственият є ефект върху конфигурацията
на града да е значим, е нужно тази двойка да бъде анализирана
и от гледна точка на темпоралната є логика. Тя предпоставя
знак на равенство между двете части на двойката, от една
страна, и позицията на минало и бъдеще върху една телеологична ос, от друга. Така всичко, което би могло да се асоциира
с действителността на държавния социализъм или с опита за
установяване на комунистическо общество преди 1989 г. в България, бива отхвърлено не просто като остаряло, но и като
заплаха за настоящето и за така и недостигнатото бъдеще.
Същевременно необходимостта от „настигане“ на Западна Европа и абсорбиране на „цивилизационните“ уроци на „истинската демокрация“ и свободния пазар (с всичките им необходими
условия като пазарна дерегулация, приватизация, разграждане
на останките на социалната система и, разбира се, борба с
корупцията), бива представена като единствения възможен
начин за достигане на това бъдеще. Двете части, които уж
теглят темпоралната ос в две различни посоки – антикомунистическата, ориентирана към реконфигуриране на миналото, и проевропейската, насочена към бъдещето, – всъщност се
нуждаят една от друга и взаимно се подкрепят. Ефектите от
действието є са най-осезаеми във висящото сякаш във въздуха
настояще: в непрекъснатите усилия то да бъде прочистено от
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срамните останки на миналото, в опитите да бъде натурализиран и улеснен приемът на това настояще в рая на либералната демокрация и свободната пазарна икономика.
В тази светлина трябва да бъдат разбрани и внезапното
изчезване на няколко десетилетия или дори векове от разказа
за града в пространството на Музея за история на София. Там
тези заличавания са подчинени на една много последователна,
макар и не съвсем ортодоксална откъм историческа гледна
точка, логика: непропорционално уголемената зала, носеща подходящо дългото заглавие „Династичната връзка на българската
монархия със Западна Европа“ и излагаща каляска от монархически времена, трябва да компенсира едновременно за „неевропейския“ (т.е. османски) период, който я предхожда, както
и, по логиката на асоциацията, за също толкова варварските
времена на държавен социализъм, следващи монархическото
управление. И двете са сякаш само временни отклонения от
визията за правилно европейско развитие. Така времевото им
измерение, както и историческият и социален опит, свързани
с тях, са обезстойностени и лишени от значение. Каляската
ги премазва, а самата тя остава капсулирана в крехкото настояще, на което най му се ще да бъде част от определено
минало. Каретата не пътува наникъде, не носи пътници и не
я е грижа за никакви отношения, освен за тези със „Западна
Европа“ и нейните династии. Ако Сердика някога е била нечий
Рим, то нима една каляска не е достатъчно явно доказателство за европейскостта и величието на града и готовността
му да бъде приет в едно истински европейско бъдеще? За да
може нещо като кохерентно настояще да бъде ориентирано
към това утопично бъдеще, всички „неуместни“ следи трябва
първо да бъдат премахнати от него. Тези обидни напомняния
за едно нестройно, понякога несправедливо и често противоречиво минало няма как да бъдат нещо друго освен препятствия
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пред безкрайно отлагания прием в редиците на европейската
династия/цивилизация/развитие/нормалност.
Както научихме от съпътстващия я надпис, каляската
всъщност не е от деветнадесети, ами от втората половина
на осемнадесети век и някога е била собственост на „мадам
Дефицит“, позната и като Мария Антоанета. Триминутният
документален филм, прожектиран в стаята, ентусиазирано
разказва как каретата била докарана направо от Версай за
сватбата на Фердинанд I и принцеса Мария Луиза през 1893 г.
Краткото филмче само по себе си представлява любопитен
материал за изследователя и компенсира мъглявостта си с възхита и приповдигнат тон спрямо аристокрацията и кралския
разкош:
Решението [България да бъде провъзгласена за монар
хия] е напълно в духа на епохата, тъй като по това време
повечето европейски страни имат същата форма на управ
ление. Политиката диктува първият владетел на Третата
българска държава да бъде представител на някоя от европей
ските аристократични фамилии…
[Княз Фердинанд] бързо успява да спечели благо
раз
по
ложението на Великите сили, за което немалка роля изи
грават неговото родство с португалския и френския крал
ски двор, както и родството му с царстващите домове в
Англия и Белгия… Самочувствието, което му носи кралски
ят произход, и амбицията да властва в модерна дър
жа
ва,
водят до това, че той налага европейски порядки в българ
ското общество… Каляската е докарана специално от Вер
сай, а конската амуниция е специално изработена във Вие
на. Това е поредното потвърждение на пряката връзка на
новооформилата се българска династия с европейската ари
стокрация и династически кръгове.
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Идеологическият наратив, на който е подчинен този
текст, е виден от вниманието, което отдава на натурализирането на монархическата форма на управление и представянето
є в еднозначно позитивна светлина, премълчавайки проблематичните є аспекти, историческия контекст и необходимостите зад политическите решения по това време. Всички тези
комплексни въпроси биват омотани в мъглявата формулировка
„политиката диктува“. Щателното изреждане на местата на
произход на роднините и придобивките на българските князе
пък, обратно, е необходимо, за да може заключителното твърдение на филма да звучи убедително: както и другаде, истинският залог е производството и стабилизирането на „пряка
връзка“ между България и Европа1.
В книгата си „Зона на прехода. За края на посткомунизма“ хърватският теоретик Борис Буден описва отношенията
между Западна и Източна Европа през посткомунизма като
състояние на наложена инфантилизация. Той пише за това как
фигурата на детето се е превърнала във водеща метафора
за „прехода“ на източноевропейските общества към либерална
демокрация след краха на комунистическите режими в целия
регион. Предполагаемата невинност и неспособност на детето както да поеме отговорност за действията си, така и
да взима самї решения за себе си, го превръщат в „идеален
субект на едно демократично ново начало“ (Буден, 2016, с. 38).
Този дискурс натурализира хегемонната логика, която стои в
основата на отношенията между дете и родител, но и на
идеята, че преходът при посткомунизма може да има само
Интересно е да се отбележи и че именно остатъкът от тази
бъл
гар
ска династия в лицето на управлението на Си
меон II Сакскобургготски подготвя влизането на България в Европейския съюз през
2007 г. и по този начин доизгражда и стабилизира символичната връзка
с прекъснатото от комунизма европейско развитие. – Бел. авт.
1
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една мислима посока, а именно към либералната демокрация в
условия на капитализъм. Тази представа има последици не само
за потискането (под претекст на покровителство и направляване) на източноевропейското население и лишаването му от
действеност и историческа отговорност, но и за населението
на Западна Европа:
...западната публика вижда в революционните действия
на източноевропейските актьори обективно потвърждение за
собствената си пасивност по отношение на съществуващото.
Буден описва ентусиазираното отношение към революциите
в Източна Европа от страна на Запада като нарцистична
самоидентификация, препотвърждаваща асиметричността на
ситуацията, в която населенията на двете Европи се оказват
впримчени. За настоящата статия е важно да обърнем внимание
на времевото измерение на дискурса на транзитологията2,
което отделя на посткомунистическите страни позицията на
вечна закъснялост – те завинаги ще се опитват да „настигнат“
западните общества. Окончателният прием в западната
„нормалност“ – тоест това, което е представено като
единствено мислимото бъдеще – бива отлаган до безкрайност.
Както видяхме по-горе с примера на Музея за история на
София, миналото е онова, което може да бъде преработвано.
По думите на Буден в интервюто, което проведох с него през
лятото на 2017 г., тази преработка може да бъде обобщена
като настояване за конструирането на „едно по-добро минало“,
и то на територията на културата. Същевременно въпросът
за бъдещето „се смята за решен“ (с. 51): възможността за едно
Така се нарича съвкупността от изследвания, занимаващи се с
конструкта „преход“. – Бел. авт.
2
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по-добро бъдеще може да бъде отворена само от меланхолична
перспектива при посткомунизма.
Небрежният коментар от разказвача в краткия филм от
„династичната“ зала в Музея за история на София, че княз
Фердинанд „бързо успя[л] да спечели одобрението на Великите
сили“; трескавото изброяване на имена на западноевропейски
страни и градове, с които монархът бил свързан по кръвна линия; гордо предложеното доказателство за „директна връзка“ с
„европейските династии и династически кръгове“ – всички тези
наглед невинни заявки за покорна европейскост могат да бъдат
разгледани през призмата на управляващата логика на посткомунистическия преход и отдадеността му към изграждането
на „по-добро“ минало. Както Буден показва в книгата си, в
посткомунизма езикът на културата и културната разлика заема мястото на задаването на политически и социални въпроси.
В тази светлина не е изненадващо, че вместо занимание с материалните и социални условия за историческата траектория
на града, музеят в София по-скоро излага едно струпване на
обекти, които са откъснати от контекста си. Интересно е,
че в по-голямата си част те произхождат от вътрешни, домашни пространства или пък изглежда, че мотивацията зад селекцията им е това, че някога са били притежавани от известни лица. Такива са предмети като дипломатическите костюм и
сабя, изложени в залата, където би трябвало да се третират
„Държавни и Общински институции“, или пък вечерната рокля на дъщерята на бившия министър-председател Константин
Стоилов.
Сякаш липсва език, чрез който да може да бъде артикулирана известна представа за „екстериорност“ или социалност,
която би се занимавала с градски практики или пък с основните
въпроси, които са движили развитието му в края на деветнадесети и началото на двадесети век. Главоломният растеж
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на София между 1879 г. (годината, в която бива обявена за
столица на новосформираната държава) и 1939 г. – от 12 000
на 400 000 жители (Hirt, 2005, с. 226) и от 3 на 42 квадратни
километра (Labov, 1979, в Hirt, 2005, пак там); неравномерната
гъстота на населението в градските център и периферия (Христов, 2005, с. 11); проблемът със заграбванията на места от
общинската мера и нерегулираното застрояване в периферните
зони от военни бежанци и работници, изливащи се в столицата
в търсене на работа (с. 5) – всички тези фактори представляват значителни и непрекъснати трудности пред градските
администрация и планиране през целия период. Те оформят и
предпоставките за възникването на един от артефактите,
изложени в музея – т.нар. план „Мусман“, или първият градоустройствен план на София, изготвен от немския архитект
Адолф Мусман през 1938. Той обаче никога не бива приложен на
практика поради масовата съпротива от страна на местното
население (Hirt, 2005, с. 227) и следвоенната промяна в геополитическата ориентация на страната. Подобно на това как планът се твърди, че е бил изготвен – Мусман избягвал контакт с
представители както на местната професионална гилдия, така
и със самото население, – така и картата е оставена напълно
откъсната от условията за създаването є в контекста на
Музея на София днес. Както една от разпоредителките ми
сподели при второто ми посещение на музея в края на 2017 г.:
„Гледам я като абстрактна картина.“
Соня Хърт, авторка на градски изследвания, сравнява изготвянето на четири градоустройствени плана на София в
статията си „Планирането на посткомунистическия град“. За
създаването на плана „Мусман“ тя пише, че авторът му не е
предприел никакъв опит да се запознае с местните условия и
че изготвянето му е било пазено в тайна от управниците, за
да се избегне опозиция срещу него от страна на избирателите
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(пак там). Това изключване на „местното знание [...] във всичките му форми“ (пак там) довело до възприемането на плана
за неадекватен в множество аспекти.
Става дума, значи, за една трансформация на обекта чрез
поетапна абстракция: докато самата карта, като предмет, е
резултат от комплексен синтез и „превод“ на пространствени
и социални характеристики върху двуизмерна повърхност, то
по-късно, в музея, самата тя сякаш магически се превръща от
предмет на обсъждане между експертите и населението, които да я преценят от гледна точка на адекватността є като
инструмент за градско планиране, в „абстрактна картина“, будеща възхита заради естетическите си качества. В контекста
на музея планът „Мусман“ е културен артефакт от исторически период, който става обект на исторически ревизионизъм
и засилено занимание в годините след 1989 г. Действително,
той е откъснат от социалните условия, довели до създаването
му, но същевременно става част от механизмите, поддържащи
една нова, посткомунистическа социалност – с присъщите є
антикомунизъм и евроцентристки нагласи. Както архитектът
Борислав Борисов отбелязва още през 1998 г., планът бива митологизиран и от професионалната гилдия, и от по-широкото
общество по време на посткомунизма: „цялото величие и цялата трагедия на столичното ни градоустройство като че ли са
закодирани в това вълшебно немско име.“ (Борисов, 1998). Той
започва да обозначава това, което би могло да е било, но не се
е осъществило заради отклонението от пътя на европейската
нормалност, предизвикана от социалистическото планиране.
Ако несекващото търсене на едно „по-добро минало“
може да ни отведе единствено от невинната възхита пред
версайската каляска до съзерцанието на картата-картина в
Музея на София, то как и накъде трябва да гледаме, за да
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откроим очертанията на едно различно бъдеще? Приемаме ли
диагнозата, че при посткомунизма въпросът за бъдещето е
ли
шен от смисъл? И ако да, не е ли тъкмо сега времето да
отхвърлим условията, възпрепятстващи задаването на значи
мите въпроси?
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Тиквата и феодализмът –
из болестите
по българското земеделие
Или как евросубсидиите спомогнаха
феодализирането на българското село
Петър Добрев
През октомври 2017 г. всички се посмяхме на новината, дошла
от Евростат за Хелоуин, че България е първа в Европейския
съюз по производство на тикви1, далеч пред Испания и Франция.
Шегите с Бойко Борисов бяха логични и изобилни, а Offnews2 заключи, че „българската тиква е най-голямата тиква в Европа“.
Шегата обаче рискува да прикрие някои много тъжни тенденции в българското земеделие в контекста на ЕС, станали
видни покрай тиквения случай. Той показа за пореден път дефектите на европейското субсидиране (нещо, което самите
политици признават), но и по-големия проблем – свръхуедреното българско земеделие, в което 4% от производителите
държат 85% от земята (което вече политиците не приемат
за проблем, а напротив). Тази ситуация превръща изчезващите
български села все повече във феодални владения на малцината
Гинева, Ал. (2017, 30.10.). Първи в Европа: България е най-големият производител на тикви в ЕС. dariknews.bg. Извлечено от http://
bit.ly/2H3UeYN (10.02.2018).
1

Българската тиква – най-голямата тиква в Европа (2017, 30.10.).
offnews.bg. Извлечено от http://bit.ly/2nWJkvb (10.02.2018).
2
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едри собственици. Това е и същинският проблем, който оттук
насетне много трудно може да бъде регулиран просто с изменения на политиката по субсидиране.

Случаят с тиквите
Както отбелязаха и от Капитал3, превръщането на България
в европейски лидер по производство на тикви всъщност не се
дължи на внезапно увеличено търсене на тази продукция, а е
функция от изкривеното европейско субсидиране на земеделския
сектор. От 2015 г. България започна да прилага схемата за
т.нар. обвързано подпомагане с цел да се произвеждат повече
зеленчуци и плодове, от години недостигащи като местно
производство на българския пазар.
Стигна се до тази мярка, защото с уедряването на българското земеделие то се насочи основно към пшеницата и маслодайните култури, а българските зеленчуци и плодове изчезнаха
от пазара, раждайки омразната на десните „соцносталгия“ по
темата. От 1 639 000 тона през 1980 г. производството на
зеленчуци спадна до 613 000 тона през 2015 г.4, т.е. 2,7 пъти.
Производството на домати е намаляло 2,4 пъти, на картофи
– 7 пъти, а на пипер – 3,9 пъти за същия период. Това ражда
постоянна нужда от внос на чужда зеленчукова продукция (въпреки добрите природни условия в България), като за миналата
година вносът ни е бил 7,1 пъти повече от износа5.
Субсидиите изстреляха България до №1 производител на тикви и кратуни в ЕС (2017, 30.10.). capital.bg. Извлечено от http://bit.
ly/2EgHe4l (10.02.2018).
3

„Стига вече!“ 12: Селско стопанство (2017, 26.05.). Българска
стопанска камара. Извлечено от http://bit.ly/2skiNNX (10.02.2018).
4

Вносът на зеленчуци е 7,1 пъти по-голям от износа, на плодове
– 6,2 пъти (2017, 16.03). agroplovdiv.bg. Извлечено от http://bit.ly/2EUP5lo
(10.02.2018).
5
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Тенденцията беше ясна от години, но чак през 2015 г. българското правителство опита да промени начина на субсидиране, като задължи всички производители да садят и зеленчуци/
плодове, освен останалото. Но когато държиш 85% от земята
и на година печелиш милиони, вратички в закона се правят лесно. На всеки човек с елементарна обща култура е ясно, че да
отглеждаш тикви и домати не е едно и също. За първото не
се изискват почти никакви грижи, докато второто е капризно,
нуждае се от много напояване и постоянни ръчни грижи.
Министерството на земеделието обаче отпусна еднаква
субсидия за всички възможни зеленчуци и плодове, което на
практика означаваше, че могат да бъдат получавани субсидии
за отделни видове продукция, надхвърлящи дори разходите за
произ
водство. Точно такъв е случаят с тиквите, при които
само субсидията покрива 101% от производствените разходи, а
отделно фермерът има приходи и от продажбата. Затова не е
и изненадващо, че ръстът на площите, засети с тази култура,
надхвърли внушителните над 20 000% за период от две години
по данни на бившия земеделски министър Десислава Танева6.
Площите на всички подпомагани зеленчуци нараснаха през
2016 г. спрямо 2015 г., но изключително показателно е кои са
водещите култури вследствие от реформата: тиквите (с 504%
ръст), пъпешите (204%), дините (185%), градинският фасул
(166%) и градинският грах (98%)7. Всяка една от тези култури
изисква минимални грижи и засаждането є цели единствено вземането на евросубсидия, а не задоволяването на някакво реално
търсене. А тъй като субсидията се дава за единица площ, а
Гинева, Ал. (2017, 30.10.). Първи в Европа: България е най-големият производител на тикви в ЕС. dariknews.bg. Извлечено от http://
bit.ly/2H3UeYN (10.02.2018).
6

Бочева Н., Маринова Ев. (2016, 02.08). investor.bg. Извлечено от
http://bit.ly/2nQ6UL6 (10.02.2018).
7
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не в зависимост от отглежданата култура, едрите зърнопроизводители реално иззеха възможността за финансиране към
реалните зеленчукопроизводители.
Наложи се България да променя схемата за подпомагане
само две години след започването є, като от 2017 г. отпадна
подпомагането за тикви, грах и зелен фасул. С други думи, страната съвсем скоро ще загуби почетното първо място като
производител на тикви, но ситуацията в земеделието едва ли
ще се подобри особено. Подобни вратички в закона, позволили
хипер-реколтата от тикви, ще продължават да бъдат възможни поради самата структура на българското селско стопанство, в която малцина свръхбогати собственици държат повечето земя.

Пътят към свръхуедряването
Ситуацията в българското земеделие далеч не е била винаги
такава. България започва самостоятелния си политически живот след 1878 г. с преобладаващо дребно земевладение, използващо примитивни технологии, като тенденцията се запазва до
края на Втората световна война.
Към 1946 г. само 0,8% от българските земеделски стопани
притежават от 200 до 500 дка, а 0,1 % – над 500 дка. Числата
показват, че огромното мнозинство от земеделците са бедни и
средни стопани. Средният размер на земеделско стопанство е
42,7 дка, като 63% от всички стопанства са под 50 дка (Груев,
2009, с. 27).
Разбира се, и в предсоциалистическия период има големи
модернизирани стопанства, предимно в района на Добруджа,
но те са по-скоро изключение. Има и обещаващи опити в ко
оперативното земеделие, включително с държавно насърчаване. За разлика от тези два случая обаче, болшинството от
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останалите ферми разполагат с остарял инвентар и ниска производителност на труда.
Ситуацията се променя драматично с колективизацията,
започната от новата комунистическа власт след Втората
световна война. През 1958 г., включително с цената на доста
насилие, вече функционират над 3200 трудово-кооперативни
земеделски стопанства (ТКЗС-та), като е постигната
колективизация на 93,2% от земята на страната. Извършена е
първата концентрация на земя и е създадено едро кооперативно
земеделие (Канева, Мизов, Кандиларов, 2013, с. 61).
Новият тип кооперативно земеделие страда от редица
проблеми, но не могат да се отрекат подобренията, свързани
с модернизацията. Общата селскостопанска продукция при индекс 100 за 1939 г. през 1952 г. спада на 99%, но през 1962 г. нараства на 152%, а през 1970 г. достига до 211%. Увеличават се
капиталовите вложения, поливните площи, химизацията, енергетичните мощности, специалистите с висше и средно образование. По основни количествени показатели България достига
развитите земеделски страни, макар по производителност на
труда, рентабилност и печалба да изостава. Нарастват доходите и потреблението на селското население. От икономическа гледна точка е постигнато доближаване на материалното
положение на селяните до това на работниците и служителите. Селяните-кооператори са за пръв път социално осигурени
(Lampe, 1986, с. 169).
За да дойде 1991 г. и втората драматична промяна в българското земеделие. Тогава Великото народно събрание приема ЗСПЗЗ (Закон за собствеността и ползването на земеделските земи), който предвижда възстановяване правото на
собственост на физическите и юридически лица, т.е. връщане
на земята и разрушаване на съществуващите кооперативни
стопанства. Трябва да се отбележи, че първоначалните версии
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на закона предвиждат това да стане плавно, но след изборите
от 1991 г. новите управляващи от СДС през 1992 г. променят
закона и постановяват ликвидиране на кооперациите и връщане
на земята в реални граници на собствениците отпреди 1946 г.
(Михайлов, 2006).
Мярката цели „декомунизация“ на селото и се надява чрез
връщането на земята на старите собственици отпреди 1944 г.
да създаде електорална база на СДС в по-малките населени
места (Марчева, 2009, с. 375-376). Резултатите са по-скоро
обратни. На пазара на труда тогава по някои изчисления се
появяват 15 хил. безработни агрономи и стотици други селскостопански специалисти. Особено лоши са резултатите за
ромското малцинство. До 1989 г. 45% от механизаторите и
65% от животновъдите във фермите са от това малцинство.
Те обаче нямат наследствена земя, а след 1992 г. вече нямат и
работа в ТКЗС, което често ги оставя без поминък на село и
ги кара да мигрират към все по-разрастващите се градски гета
(Канева, Мизов, Кандиларов, 2013, с. 70).
Разграбването на инвентара на ТКЗС-тата от „ликвидационните съвети“ е твърде добре познато, за да бъде описвано
наново, като дори министър-председателят Филип Димитров
признава, че неговото правителство не е успяло да създаде
„честни условия“ за работата на ликвидаторите (Марчева,
2009, с. 376). Деколективизацията е мъчителна почти колкото някогашната колективизация и като резултат раздробява
земята между хиляди собственици, които отдавна живеят в
градовете и нито имат желание, нито възможност, нито капитал, за да се занимават със земеделие. Появява се феноменът
„пустеещи земи“ – идеални условия за нахлуването на големия
капитал.
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Ролята на парите от Европа
Земята става атрактивна собственост около 2000 г., когато България започва да получава пари по предсъединителната
програма на ЕС САПАРД. Разпокъсаните и често пустеещи
ниви се изкупуват или вземат под аренда на ниски цени от
големи бизнесмени и компании, които впоследствие започват
да получават пари по САПАРД. Злоупотребите с парите покъсно станаха всеизвестни8. Отвъд корупцията обаче самият
фонд допринася за насочването на българското земеделие към
зърнопроизводство, давайки средства основно за трактори и
вършачки на по-едрите стопанства и неглижирайки семейните
ферми и кооперативите. Така от 2000 г. започва тенденцията,
продължаваща и до днес, на спад на броя земеделски стопанства
и на концентрация на все повече земя в неколцина собственици.
Тя се засилва с присъединяването към ЕС през 2007 г. и
но
вата възможност за субсидии в земеделието. Те са договорени по такъв начин, че да зависят единствено от площта
на стопанството, а не от културите, които се отглеждат
там. Това директно облагодетелства едрите зърнопроизводители, тъй като житото има много по-малки производствени
разходи от зеленчуците например. Така субсидиите изцяло променят структурата на земеделието от социализма, връщайки
тежестта от животновъдството към растениевъдството и
от зеленчукопроизводството към зърното, царевицата, рапицата и слънчогледа.
Големите компании взимат по-голямата част от субсидиите. За периода 2007–2013 г. 75% от субсидиите са получени от
3700 физически и юридически лица, които на практика предстаДелото „САПАРД“ премина границата на абсурда с експертизите (2016, 15.02.). mediapool.bg. Извлечено от http://bit.ly/2BO0Knr
(10.02.2018)
8
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вляват 100 свързани лица (Неков, 2017). За пример, през 2013 г.
топ 10 от зърнопроизводителите в България са получили над
34 млн. лв. Рекордната сума всъщност е концентрирана основно в един получател – най-големият производител на зърнени
култури Светлозар Дичевски. Той контролира пет от десетте
фирми и чрез тях взема 62% от въпросните 34 млн. лв. (Иванова, Ватева, 2013). Две от дружествата на Дичевски взимат по
над 5 млн. лв. всяко. Парадоксално или не, холдингът на Дичевски се казва „Октопод“ (Николов, Божидаров, 2007).
Доклад на Българската академия на науките от 2016 г.9
резюмира тези развития в земеделието в осем основни направления: концентрация на земята и капитала; оформяне на монопол при арендуването на земеделската земя; прекъсната връзка
между земеделските производители и потребителите; инвазия
на мултинационални търговски вериги; западащо животновъдство, овощарство, зеленчукопроизводство; производство на
продукция с ниско ниво на добавена стойност, основно зърно
и други суровини; почти напълно преустановено производство
на традиционни български храни; липса на интегриране на земеделското производство и производството на храни с туризма
като приоритетен отрасъл.
Според БАН европейската субсидия се превръща в икономически стимул за производство на интензивни култури – зърнени
и технически, при огромна концентрация на земята и капитала.
Причината за това е, че ако за зърнопроизводството 20 лв. на
един дка (средният размер на субсидията на 1 дка земеделска
земя) съставлява около 30% от производствените разходи, то

Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките (2017). Годишен доклад 2017: Икономическо развитие и
политики в България: оценка и очаквания. Тема на фокус: „Пътят към
Европейския съюз и равносметка от първите десет години”, с. 148.
9
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при зеленчукопроизводството, овощарството и лозарството
тази сума не надвишава 1-2% от разходите за производство.
Но роля има и държавата, тъй като единствено в България и Чехия няма вътрешно преразпределение на субсидията в
зависимост от размера на стопанството. Например в Германия само стопанствата до 500 дка вземат пълния размер на
субсидията, а тези над 3000 дка не получават изобщо европари.
У нас, обратно, политиката е насочена към стимулиране на
едрите арендни стопанства или на практика към монополистични структури в земеползването.
Съсредоточаването на земеползването е най-видимо в Северна България поради географските предразположения на региона към интензивно производство на зърнени култури. Икономическото развитие на сектора е изключително добро, но
същевременно не предоставя очакваните социални и екологични
ползи, защото създава незначително количество работни места, а за производството се ползват много изкопаеми енергийни
източници (за производството на горива, хербициди), допринасящи за климатичните промени и увреждащи почвите. Плодородни области като Добрич, Шумен и Видин са сред областите
с най-висока безработица, тъй като монокултурното земеделие е силно механизирано и почти не изисква работна ръка.

Има ли изход от поземления монопол?
Земята вече е монополизирана и всякакви промени в метода на
субсидиране единствено биха отговорили на поговорката „след
дъжд качулка“. Някаква положителна промяна може да има само
чрез мерки срещу свръхедрото земеделие. Такива обаче не се
виждат на хоризонта. Както пише в свой доклад екологичната
организация За земята10, в националните стратегии, като на10

Екологично сдружение „За Земята“ (2016). zazemiata.org
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пример Концепцията за управление на поземлените отношения
и комасация11 на земеделските земи12 от 2006 г., се допуска, че
земята е силно раздробена и се предписва активна държавна
намеса за централизация на собствеността и ползването.
Друг пример е Стратегията за комасация за 2007 – 2013,
изготвена от българското и холандското правителство, в която се говори за прекалено голям брой малки и изключително
разпокъсани стопанства, които „ще срещнат трудности при
подаването на заявление за схемите за директни плащания“ в
ЕС. Ясно се вижда, че ролята на държавата не се изразява в
подпомагане на малките и средните производители в получаването на европейски субсидии, а в политическа намеса за изключването им от пазара. Както посочват от За земята, една
от „основните задачи“ на правителството е определена като
разрешаване на „проблема“ с „разпокъсаността на имотите“,
предписва се „прилагане на интегрирани комасационни проекти,
финансирани от страна на държавата“. Комасацията е дефинирана като „един от най-важните инструменти на развитието
на селските райони и покрива понятието поземлено развитие“.
„Очакваният ефект“ е селата да станат „привлекателни
за живот и стопански инициативи“ чрез „развитие на конкурентно земеделие“, уедряване на собствеността и създаване
на „рационални ферми“. В стратегиите за комасация се говори
за устойчиво, социално и екологично развитие. Но според За
земята, данните от ефектите от реално случилата се централизация на земеделието са точно обратните – намаляване на
работните места и свръхконцентрация на интензивни произКомасация означава преразпределението на земи с цел собствениците да получат уедрени имоти на едно или повече места в замяна на дотогавашните им по-малки и разпръснати имоти. – Бел. авт.
11

Достъпна от сайта на Министерство на земеделието, храните и горите на http://bit.ly/2EULmnE
12
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водства на зърнени култури, разчитащи на висока употреба на
хербициди.
Въпреки това, миналата година беше приет поредният
закон, целящ уедряване на собственостите, този път в животновъдството. Става дума за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи13, с които депутатите
заявиха, че се цели „окрупняване на имотите, които животновъдите ползват за отглежданите пасищни селскостопански животни“. Целта е съживяване на кретащия сектор, но методите едва ли ще са ефективни, при положение, че още към 2013 г.14
едва 1,5% от животновъдните стопанства (обикновено над
500 дка) използват 66% от земеделската площ в сектора.
Съсредоточаването на парцели у големите играчи в Европа вече започва да се смята за тревожна тенденция на европейско ниво. В края на април миналата година Европейският
парламент прие с голямо мнозинство резолюция15, с която призовава комисията и държавите членки да се борят с това явление чрез различни инструменти, включително промени в законодателството, данъчното облагане и модела на субсидиране.
Евродепутатите смятат, че концентрацията на земя е в
разрез с устойчивия модел на земеделие, важна характеристика
на който са семейните стопанства, а освен това се затруднява достъпът на малки и средни производители до основен
актив за производство, какъвто е земята. Допълнително са
посочени и други негативни последици, включително свързани с
Парламентът прие нова процедура за споразуменията за па
сища, мери и ливади (2017, 26.01.). econ.bg. Извлечено от http://bit.ly/
2BPXaJm (10.02.2018).
13

МЗХ, Отдел „агростатистика”, Структура на земеделските
стопанства. 2014. Бюлетин № 273. Достъпно на: http://bit.ly/2nVYUaA
14

Земята в България е най-концентрирана в малко стопанства
(2017, 12.05.) dnevnik.bg. Извлечено от http://bit.ly/2H2hbLY (10.02.2018).
15
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обезлюдяването на малките населени места, загуба на работни
места, екологични последствия, разходването на европейските фондове. Затова и документът, който няма задължителен
характер, призовава ЕК и държавите членки да вземат мерки
срещу това явление.
Разбира се, остава въпросът защо ЕС чак сега ще бори
политики, които до голяма степен сам създаде и донесе като
препоръки на страните в преход. От 2000 г. насам зърнопроизводството в ЕС като цяло се е увеличило от 200 млн. до над
300 млн. тона годишно (Кайзер-Брил, Джамбазов, 2017). През
същия период производството на плодове и зеленчуци е спаднало от 100 на 85 млн. тона, въпреки разширяването на ЕС от 15
на 28 държави. При България спадът при зеленчуците е с цели
28% за същия период, така че страната би следвало да е силно
заинтересована от промени на общоевропейско ниво. Още повече, че българското село започва все повече да се феодализира
около единици едри собственици, разполагащи изцяло със съдбата на малцината си работници. Освен социален, проблемът е
и икономически. Според цитирания доклад на БАН моделът на
свръхедро, монокултурно земеделие носи на страната загуби от
около 10 млрд. лв. добавена стойност и около 500 000 работни
места от присъединяването към ЕС насам.
Едно от десет български села е на ръба на изчезването
по статистика на НСИ16 от 2014 г., а българският селянин
е най-бедният в Европа17 дори в сравнение с балканските си
съседи. Българските политици обаче не поставят под въпрос
неолибералния развой на българското земеделие, а дори покрай
европредседателството се хвалят с водещите ни позиции в
Всяко десето село пред изчезване (2014, 24.08.) moreto.net. Извлечено от http://bit.ly/2G3rwX1 (10.02.2018).
16

Bulgaria: Poor not just by EU standards (2010, 04.05.) euroactiv.com.
Извлечено от http://bit.ly/2ET9Y06 (10.02.2018).
17
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производството на слънчоглед. Друг е въпросът, че производството на зърно и маслодайни семена са единствените, които
са достигнали и надминали нивото от преди 1989 г. (Дарджонов, 2013). С това се изчерпват заслугите на свръхедрите стопанства, 25 години след началото на реформата.
Но не и според управляващите. Преди миналогодишната
промяна в Закона за собственост и ползване на земеделските
земи, депутатът от ГЕРБ Запрян Янков заяви дословно пред
БНР: „Изискването на Европа е да се развива земеделие в големи площи. Инвестициите е добре да се влагат в окрупнени
площи земя, такива, както са при едрите земеделци.“ (Танчева,
2017).
Янков е магистър по агробизнес. В неолибералния свят, в
който всичко е бизнес, е нормално неговата дума да тежи.
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Стабилност и разклащания:
10 години България
в Европейския съюз
Станислав Додов
Тази статия тръгва от една проста презумпция: ако Европейският съюз е демократичен, значи неговите граждани имат
правото и компетентността да го поставят под въпрос и да
търсят по-добри начини на живот заедно. Без да предлагат
експертни цярове, без да изобретяват алтернативна история
и без да изразяват самоцелното подозрение, следващите страници само ще опитат да захранят тази компетентност и да
утвърдят това право.
В една „реалполитика“ (realpolitik1), но и като морално
и историческо твърдение, доминиращата представа за Европейския съюз е като за единствена истина пред бъдещето на
България. Затова текстът си поставя не дотам скромната
цел да въвлече читателите в критика на тази истина. Защото
критиката е „изкуството на свободно избрано неслужене, на
промислено непокорство. В играта на онова, което с една дума
би могло да бъде наречено „политика на истината“, критиката
би имала по същество за своя функция премахване на подчиняването“ (Фуко, 1997, с. 25).

Политика или политическо действие, което поне тактически
се базира само на прагматични съображения, а не на принципни и идеологически положения. Понякога се използва пейоративно за изчистена
от моралните си аспекти и поради това насилническа политика.
1
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Очевидно с тези думи от неговото есе „Що е критика?“
френският философ Мишел Фуко не изразява стремеж към умосъзерцателно описване на някакви взети за едва ли не вечно
дадени неща в социалния и политически свят, и следователно в
случая думите му не могат да улеснят назоваването на това
какво е Европа, Европейски съюз, как стои България в тях,
кой е европеец и пр. Те не биха послужили и за формулиране на
предписания за действие (индивидуално, колективно, институционално) – например, какъв да бъде ЕС, как да се позиционира
България в ЕС, какви политики в една или друга сфера да се
следват, какво трябва да прави добрият европейски гражданин
и т.н. Фуко също и никога не би свел критиката до самодостатъчно търсене на недостатъци или изразяване на съмнение,
така че от тях тук да тръгнат въпроси като тези къде ЕС
не се справя, какви са „греховете“ на ЕС пред България или
обратно и пр. Вместо всичко това ценността на трудовете
му върху пресичанията между истина, знание, власт, управляване е, че поставят критиката като усвоена, самосъзнателна
практика (или поне опитване за лишаване от навика на това
как стоят нещата), чрез която „субектът си предоставя правото да изследва истината относно нейните властови ефекти
и властта – относно нейните истинни дискурси“ (Фуко, 1997).
Да съществуват възможности за самопредоставяне на тoва
право – в националния и европейски контекст, в общото и в
личното, в публичността, в ежедневнието – би трябвало да
бъде ултимативното условие на демократичния живот заедно.
В този смисъл за европейските граждани критиката спрямо Европейския съюз не би била твърде полезна за това да
се разбере дали е налице удовлетворение, нито би се свела до
питането „Спазва ли ЕС обещанията си към мен и страната ми?“ (или обраното) като индивидуализирано бюрократично
предизвикателство. Критиката би поставила под въпрос на-
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пример дали удовлетворението, обещанията, ползите и приносите като категории, в които често мислим проблемите си и
тези на Европа, са все още релевантни исторически, етически,
политически и най-вече, как тези категории се появяват, за да
навигират живота ни заедно.
Така поставени въпросите дотук са и подходящи, и пообозрими за отговаряне в светлината на националната политика, без това да (може да) изключва международния план.
На 1 януари 2017 г. България отбеляза десетата година от
присъединяването си към ЕС и обилните равносметки и оценки
по този повод дават премного материал за отговори. Същевременно проблемът за релевантността на удовлетворението,
обещанията, ползите и пр. като категории, в които се мисли
европейско-българската политика, трябва да има своя отправна точка, а един кратък текст като този най-удобно би могъл
да опита да я предостави, като започне от взетото за истина
и приетото за начин на откриване и утвърждаване на тази
истина – как стоят нещата в едно или друго отношение в ЕС
и как разбираме, че нещата стоят именно така. Ето защо
статията ще въвлече читателите в критика, като опита да
изведе наяве някои принципни и контекстуални разколебавания,
противоречия, несъотвествия в полето на производство на
истината за политиката и политиката на истината, наречена
Европейски съюз, които вече са налични от българска гледна
точка и които тук ще бъдат наричани „разклащания“. Политиката на истината на свой ред ще бъде наричана „стабилност“.

Български оценки за европейска стабилност
По повод десетте години членство на България в Европейския
съюз думата „оценка“ се натрапваше в публичното пространство повече от обичайното. Иначе традиционно оценяването
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е занятие, в което медии, коментатори, изследователи и политици се включват едва ли не интуитивно, създавайки по този
начин една обща среда на постоянни отношения на оценяване
в категориите на ЕС.
Често оценките биват подкрепяни от проучвания на общественото мнение. Техните резултати, поради ангажимента
им с научния подход и претенцията за демократичност, служат за окончателна легитимация на правените оценки, независимо дали те идват от официалните институции (национални
и европейски) или от официозите (медии, експерти и други).
Но дори и да вземем само официалните инструменти за
мерене на общественото мнение, какъвто е Евробарометър,
стандартният такъв се прилага точно десет пъти по-често,
отколкото се провеждат изборите за Европейски парламент.
Това означава, че между две ситуации, в които „хората“ биват
процедурно овластени да правят своя решителен политически
избор, има десет ситуации, в които безкрайните им потенциални избори биват тълкувани, рамкирани и насочвани от институциите и експертите. Така от такива допитвания (които
действително далеч не се извършват само от институции на
ЕС, а и от всякакви международни и национални организации,
използващи твърде близки познавателни и морални матрици)
има две съществени и взаимно влияещи си следствия.
Първо, хората, до които се допитва проучването, спират
да бъдат оценяващи и стават такива, чрез чиито оценки се
оценява; оценяващите в крайна сметка не оценяват, за да повлияят, а биват оценявани, за да бъдат повлияни; спират да
бъдат субект на политиката и се превръщат в неин обект.
Второ, че разнообразието и разнопосочността на темите, по
които „хората“ биват питани и питането, мислено като правене на моментна снимка, неизбежно произвеждат понякога
противоречащи си истини.
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Една приета истина е, че традиционно хората в България
по-скоро се доверяват на ЕС и по-скоро го харесват – в началото на 2007 г. 54% от българите се доверяват на Европейския
съюз (Standard Eurobarometer 67), а през 2017 г. мнозинството
в Съюза го разглежда „положително в 14 страни, водени от
Ирландия (59%), България и Люксембург“ (последните две с 57%
одобрение) (Standard Eurobarometer 88). Но българите едва ли
„харесват“ Съюза толкова стабилно цели десет години наред
по строго икономически причини, защото страната има тежки
проблеми с бедността и трудовата миграцията и не може да
се нареди до данъчния рай и една от най-богатите европейски
страни Люксембург. Официално икономическото доверие в ЕС
в България дори бележи спад в края на 2017 г.2 От друга страна
едва ли българите харесват ЕС по идентичностни причини в
смисъла на „Ние, европейците“, особено след като в последно
време все по-често традиционализмът на националните култури бива изправян срещу либералния глобализъм в яростни
публични сблъсъци. В свое изследване на обществените нагласи
към демокрацията пак за 2017 г. Институт „Отворено общество“ поставя по доверие наравно с ЕС само Българската
православна църква (55%)3. Имайки предвид, че българите са
далеч от първите позиции в ЕС по вяра в Бог и че съответно
старото Марксово обяснение за религията като обезболяващо
живота на потиснатите явно не е особено полезно в случая4,
църквата се явява повече стожер на национална идентичност,

В България икономическото доверие се влошава, в ЕС расте
(2018), expert.bg. Извлечено от http://bit.ly/2FHtfAK (03.02.2018).
2

Институт „Отворено общество“ (2017). Демокрация и гражданско участие. Обществените нагласи към демокрацията, върховен3

ството на правото и основните права на човека през 2016 г.
4

Special Eurobarometer 73.1.
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отколкото строго религиозна институция с повече или по-малко универсалистки намерения.
Настоящото българско правителство, след няколко кризи,
въплъщава определено помирение между либералното и традиционалисткото – коалицията между ПП „ГЕРБ“ (Граждани
за европейско развитие на България) и „Обединени патриоти“
(коалиция от три ултранационалистически партии). Отчитайки това и съответно, манифестираното заклеймяване на ултранационализма, високото доверие в ЕС остава някак лишено
от основа. Може би ускорените парламентарни развития в
страната само отразяват някакви европейски тенденции –
един вид, политическите избори са догонили проучванията. Със
сигурност обаче оценяваното като преобладаващо високо вече
над десет години обществено доверие към ЕС в България е
възможно чрез слепи петна, които трябва да бъдат проучени
(критикувани?), вместо да бъдат взимани като обективни доказателства за една или друга оценка.
Щом официалните проучвания на общественото мнение
по-скоро възпират, отколкото да изразяват и поддържат демократичността на политическия живот в ЕС, обективирайки
гражданите, възниква въпросът чии са определящите оценки за
политическата дейност и развитие на гражданите и институциите на Съюза? От гледната точка на България този въпрос
има лесно откриваем отговор.
От една страна механизмите за контрол в Европа действат чрез повсеместно оценяване по хоризонтала и вертикала,
което надхвърля ЕС като конкретна система и функционира
повече като бюрократично-колониална практика в и извън рамките на континента. В този смисъл не е странно, че действията и становищата на топ-оценяващите като Европейската
комисия (най-вече чрез докладите є по Механизма за сътрудничество и проверка, занимаващи се изключително със съдебна
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реформа, корупция и пр., с които и българската публичност се
занимава премного) и Европейския съд по правата на човека
(според чиято последна класация България е на шесто място
по издадени решения за нарушения на правата на човека5) се
следят с оживление в българското публично пространство. Понякога пробив в него правят и обсъждания в Европейския парламент.
От друга страна са експертните и институционални анализи и коментари, които „говорят“ утилитаристки, т.е. през
плюсове и минуси, дадено и взето, загуба и полза6. Идеята за
„полза“ от членството е най-често фигуриращият компонент
на оценяването, като конкретните ползи са познат точно определен набор, стоящ непроменен в основата си от 2007 г. насам. Това са три основни типа ползи – финансовите потоци за
развитие, натискът за реформи и както от БАН се изразяват,
„масови[те] ползи от битов характер“ (най-вече свободното
движение за работа и учене)7. Тези три типа ползи ще бъдат
разгледани малко по-надолу.
По-разказвателни са оценките на медийните и експертни
официози. Според тях „[п]ътят на модерна България към Европа започва още с Възраждането“8 и след няколко десетиле-

Press Conference of the President of the European Court of Human
Rights 2018, echr.coe.int.
5

Неслучайно изказването на Корнелия Нинова, че „демокрацията ни отне много“ предизвика такова възмущение, макар и нейният
аргумент да беше слаб сам по себе си.
6

Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките (2017). Годишен доклад 2017: Икономическо развитие и
политики в България: оценка и очаквания. Тема на фокус: „Пътят към
7

Европейския съюз и равносметка от първите десет години“, с. 145.
8

Български манифест за Европа.
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тия комунистическо „отклонение от нормалното развитие“9
влизането в Европейския съюз се явява „исторически момент,
който отбеляза „завръщането в Европа“ с всички символични и
материални предимства“10. Сега „десетте години членство на
Република България в ЕС представляват един от най-успешните
периоди в българската история“11. Всяка трудност и провал в
тази картина има своя външна причина – корупцията например
е „най-вече наследство от османското и от комунистическото
време“12, а причините за спада в т.нар. демократично развитие
„трябва да бъдат търсени по-скоро в икономическата криза от
2008 г. и най-вече – във възхода на националпопулизма, който не
е пряко свързан с ЕС“13. Както се вижда от това подреждане
на няколко често срещани тези, разказът за България в ЕС има
вид повече на апологетична практика, отколкото на безпристрастно начинание в предполагаема полза на демокрацията.

Разклащания
На фона на всичко дотук може би не е изненадващо, че доминиращите оценки и разкази понякога влизат в директно противоречие със смущаващи сведения за социалното и икономическо
състояние на „усреднения българин“.
Комунизмът според учебник за X клас – по-лош от oсманското
влади
чество? (2018) / btvnovinite.bg. Извлечено от http://bit.ly/2FIzxQV
(28.01.2018).
9

Лесенски М. (2015) Ползите от членството в Европейския
съюз / capital.bg. Извлечено от http://bit.ly/2FCKNhB (28.01.2018).
10

Център за либерални стратегии (2017). Доклад: 10 години България в ЕС, с. 7.
11

Андреев Ал. (2017). България днес – през очите на хора, които
я познават / dw.bg. Извлечено от http://bit.ly/2nEJlUs (03.02.2018).
12

Център за либерални стратегии (2017). Доклад: 10 години България в ЕС, с. 4.
13
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Според доклада „10 години България в ЕС“ на Центъра
за либерални стратегии „[с]олидарността, като водещ принцип на Общността [...] създава предпоставки за изравняване
стандарта на живот на българските граждани спрямо тези на
ЕС“14. В същото време това изравняване явно не касае всички
граждани, защото през 2017 г. България е абсолютен шампион
в ЕС (28) по неравенство в доходите, измерено като съотношение между най-бедните и най-богатите 20% – 7,9 спрямо 5,2
за Съюза15.
„[Д]елът на бедните остава относително стабилен в тесния интервал между 21 и 23% през последните години, въпреки
все по-изявената експанзия на икономиката“16.
„В пренаселени жилища живеят домакинствата в риск от
бедност, които са почти половината от населението, 80% от
децата под 18 години и 59% от младите хора (на възраст 16-29
години)“17.
„Българите са номер едно по невъзможност да поддържат
високи температури в домовете си“18.

14

Пак там, с. 6.

15

Eurostat – (tespm151) – Inequality of income distribution.

Институт за пазарна икономика (2017). Регионални профили:
показатели за развитие 2017, с. 8.
16

Световна банка (2017). Оценка на жилищния сектор: окончателен доклад, с. 12.
17

Графика на деня: Българите са първи в ЕС по невъзможност
да поддържат домовете си топли през зимата (2018). capital.bg / извлечено от http://bit.ly/2nztR5b (31.01.2018).
18
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Пейзажът от окрупнени данни може „да се разнообрази“ с
историите на умрели от измръзване19 и глад20 хора, със съдбите на непълнолетни извършители на тежки престъпления21, с
официално признато от държавата масово даряване за животоспасяващи действия за деца (Българската Коледа) на фона на
спирани фондове за лечение на деца и пр. Но благоприличието
изисква индивидуалните истории да бъдат отделни от голямата картина. Във всеки случай едва ли някой си е представял, че
нещо от това трябва да се очаква десет години след вота на
доверие за осъществяването на „най-успешния период в българската история“.
Може би подобни случаи се виждат поради грешно избрана призма? Все повече се налага тезата, че интеграционните
политики на ЕС действително са намалили икономическите
неравенства между бедните и богати страни, но са увеличили
регионалните неравенства вътре в страните22. Официалното
признаване на подобно разклащане изисква регионалното равнище да бъде разгледано специално.
Шабла – малко градче в най-северната част на родното
Черноморие, известно с фара на нос Шабла, лагуната Шабленска тузла, защитената местност Шабленско езеро и разбира
се, кръчмата „При бай Пешо“. Центърът на града би могъл да
направи приятно впечатление – реновираното читалище „Зора
1894“, новият площад с приказно извиващ се по протежението
Откриха мъртви майка и дъщеря в Благоевград (2017).
mediapool.bg / извлечено от http://bit.ly/2nE50fG (31.01.2018).
19

Първанов К. (2016) КОЙ уби семейство Дишеви? Извлечено
от http://a-specto.bg/koi-ubi-semeystvo-dishevi/ (31.01.2018).
20

Убиха възрастна жена в дома є в Провадия (2017) / nova.bg.
Извлечено от http://bit.ly/2s4Gbih (31.01.2018).
21

The gap between poor and rich regions in Europe is widening (2016)
/economist.com Извлечено от http://econ.st/2BKyYrY (04.02.2018).
22

182

му шадраван и пейките с навеси, предназначени сякаш за асми,
дават фасон на оживен или поне оживяващ град.
Но по данни на НСИ23 от 2007 до 2016 г. всяка година населението на цялата община е намалявало с около 100 души (от
6 000), и макар намаляването да е основно поради смъртност,
за същия период учениците са намалели почти наполовина24, а
детските градини са намалели от четири на една25. На този
фон икономическите показатели за малката община се губят –
няма измервания. А данните за цялата област Добрич са озадачаващи – между 2007 и 2015 г. БВП (млн. лв.) е нараснал с почти
50%26, докато заетите лица са намалели с повече от 6%27.
Вършец. Известно като балнеологичен център, населеното
място дълги години е курортно селище за елитите, докато не е
обявено за град едва през 1964 г. Освен чрез потапяне в лечебна
вода, градът успокоява гостите си и с широката и права главна
улица и величествените є чинари, както и с т.нар. „Слънчева
градина“ – огромен парк, сега обновен и снабден с чудесни нови
детски площадки, чисти алеи и заведения.
Все по-малко местни хора обаче се наслаждават на обновленията, тъй като за 2007 – 2016 г. населението и тук е
намалявало със средно около сто души годишно28, броят на учениците е намалял с почти 20%, а броят на децата и юношите

23

НСИ, Население по населени места и пол.

НСИ, Учащи в общообразователни и специални училища по
пол, групи класове, статистически зони, статистически райони, области и общини.
24

НСИ, Детски градини по статистически зони, статистически
райони, области и общини.
25

26

НСИ, БВП и БДС по икономически сектори и райони.

27

НСИ, Заети и наети лица в България по райони.

28

НСИ, Население по населени места и пол.

183

(0 – 19) в монтанските градове изобщо е намалял с близо 25%29.
Същевременно и в Монтана, както и в Добрич, БВП за област
та е нараснал за 2007 – 2015 г.30, докато броят на заетите лица
е намалял31.
Някой може да каже, че тези периферни за страната облас
ти са в някаква стагнация и не са представителни за състоянието на страната, но можем да се обърнем към Габрово, където
населението също е намаляло за този период (2007 – 2016 г., с близо 12 хил.), заетите лица са намалели (с 13% през 2007 – 2015 г.),
докато БВП в млн. лв. за областта се покачва. Идентична е
ситуацията в област Велико Търново, в Стара Загора, в Бургас
и дори в Пловдив, като последните три редовно са давани като
примери за икономически развиващи се добре региони.
Какво говорят тези примери? Говорят, че през последните
десет години по-малко българи произвеждат повече – по всички
методи брутният вътрешен продукт на България скача чувствително, – докато „[д]оходите ни са около два пъти по-ниски
от нивата, на които трябва да са при нашата производителност. БВП на човек от населението у нас е 47% от това в ЕС,
а средните ни доходи – 20% от техните“32. Дори нещо повече.
Според НСИ през 2017 г. „измененията в покупателната способност на домакинствата през последните години показват,

29

НСИ, Население по области, възраст, местоживеене и пол.

30

НСИ, БВП и БДС по икономически сектори и райони.

31

НСИ, Заети и наети лица в България по райони.

Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките (2017). Годишен доклад 2017: Икономическо развитие и
политики в България: оценка и очаквания. Тема на фокус: „Пътят към
Европейския съюз и равносметка от първите десет години“, с. 154.
32
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че все още доходът на домакинствата е недостатъчен, за да
поддържа нивото на потребление от 1989 г.“33.
Примерите дотук говорят съответно, че, независимо дали
действително регионалните неравенства се засилват, разказът
за макроикономическото състояние на страната, видяно през
местната и регионална призма, не съответства на разказа за
макроикономическото развитие на страната, видяно като движение на континентално ниво. Или казано по друг начин, няма
основания истината на Европейския съюз за България да съвпада с истината на България за Европейския съюз. Какво, ако
действително такова съвпадение липсва?

Стабилност и криза
Сякаш напълно отделно от това, че българите са по-производителни, но по-неравни34 и в голяма част живеещи в бедност, страната се справя добре и редовно получава похвали от
най-високо ниво. „България е на добър път, държавният дълг е
сред най-ниските в еврозоната, бюджетният дефицит е нещо
непознато тук, безработицата пада, всичко това показва, че
е постигнат сериозен напредък“, каза председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в рамките на официалното
откриване на българското председателство на Съвета на ЕС35.
И трудно би могъл да каже нещо повече, след като именно
това са икономическите критерии за оценка, обслужващи разНСИ (2017), Средни цени и купени количества основни храни
телни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2005 –
2016 година, с. 17.
33

Иванова М. (2013), България е сред лидерите по социално неравенство / capital.bg, извлечено от http://bit.ly/2s1uJUJ (1.02.2018).
34

Александрова В. (2018), ЕК: Дълг, дефицит – България е на добър път! А корупцията като другаде! / dnes.bg, извлечено от http://bit.
ly/2FCNmjJ (01.02.2018).
35
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каза за ЕС. Но този разказ става толкова по-стабилен, колкото повече се преповтаря от и съвпада с разказа на национално
и дори регионално ниво.
През 2014 г. кметът на Пловдив Иван Тотев (предаден на
съда през 2017 г. за престъпления по служба36) обяви за поверената му община „Ние сме остров на стабилността!“37, но
метафората не е негово изобретение. През 2009 г. например
еврокомисарят Хоаким Алмуня говори за „остров на стабилността“ като приветствие за готовността на България да
посрещне глобалната икономическа криза38. През 2012 г. това
важи за граничната сигурност в контекста на Шенгенската
зона39, а през 2017 г. и президентът Радев40, и премиерът Борисов41 го обявиха наново по повод, съответно, на политическата
стабилност в страната и на граничните въпроси. Тоест кризите – от световната икономическа криза и „бежанската криза“
до кризата на доверието в институциите и пр., и пр., си имат
свой официален контра-отговор за България: „Остров на ста-

Предадоха на съд Иван Тотев със зам.-кмета на Пловдив и
кмета на район „Западен“ (2017) / 24chasa.bg, извлечено от http://bit.
ly/2BRCiwI (01.02.2018).
36

Йеремиева В. (2014) „Иван Тотев: ние сме остров на стабилността) / arhiv.marica.bg, извлечено от http://bit.ly/2GIjSSQ (02.02.2018).
37

Алмуня: България посреща кризата стабилна икономически
(2009) / dariknews.bg, извлечено от http://bit.ly/2Ec27gl (03.02.2018).
38

България – остров на стабилността край границите на Шенген (2012) / dw.bg, извлечено от http://bit.ly/2DYrrqQ (03.02.2018).
39

Ангелов Кр. (2017), Радев ни видя като остров на стабилността на Балканите / dnes.bg, извлечено от http://bit.ly/2EB0Htz (03.02.2018).
40

Бибиновска Б и Д. Станева (2017), България се утвърди като
остров на стабилността (графики) / novini.bg, извлечено от http://bit.
ly/2GJfcw5 (03.02.2018).
41
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билността“. Кризата като възможност за потвърждаване на
липсата на криза чрез синхронизация на оценките на властите.
Тук естествено идва лансираната най-много от ГЕРБ
представа за стабилност, която е основен пункт в нейната
публична комуникация. Но тъй като европейското правителство (ЕК) е високо, а българското правителството е далеко,
се очертава и една програма за същинско поддържане на стабилността на микрониво. Връщайки се към необходимостта
от местен и регионален поглед, тя също далеч не е лишена от
разклащания.
Информацията за сумите, получени като проектно финансиране с европейски средства от община Шабла за периода 2011
– 2017 г., сочи, че общината е вложила над 17,3 млн. лв. за туризъм, благоустройство и околна среда (създаване на кътове за
отдих, туристически центрове, благоустрояване, почистване и
подобни) и 384 хил. лв. за социални услуги и дейности (центрове за обществена подкрепа, лични асистенти и „топъл обяд“),
т.е. вложенията за естетизация, околна среда и икономическо
развитие чрез туризъм надвишават 45 пъти тези за социална
интеграция. За 2008 г. съотношението във Вършец е 25 към 1.
В подбалканското село Чавдар, станало известно като село
„за чудо и приказ“42, съотношението между туристическите и
тези за околна среда проектни финансирания, от една страна,
и финансирането за социални дейности, от друга, е 13 към 143,
а между тези за инфраструктура и тези за социални дейности – 24 към 144. Цялостно могат да се оспорят повсеместКонстантинов Ж. (2015) Кметът на село Чавдар: Всичко става с мерак / nova.bg, извлечено от http://bit.ly/2s24BZP (03.02.2018).
42

Данните за проектното финансиране на общините са извлечени от съответните секции на сайтовете им.
43

Трябва да се каже, че тук не става въпрос за това дали Европейският съюз отпуска средства за социална интеграция, а за това,
44
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ните вложения в пътната и туристическа инфраструктура,
която със сигурност улеснява бизнеса и движението на тези
с автомобили изобщо, но има само косвен и не докрай ясен
ефект върху качеството на живот и социалната интеграция.
Подобен е въпросът с инвестициите с европейски средства в
култура и спорт, които понякога достигат до гротескен вид –
например супер модерен стадион с почти 660 места до село с
530 жители-пенсионери45, фитнес на открито за село, в което
най-младият жител е на 60 години,46 затворено селско училище,
превърнато в балетна зала47, и пр., и пр.
Тези развития са в унисон и с официалния слоган на ГЕРБ
за местните избори през 2015 г. – „Видими резултати“, които
в изложения дотук контекст показват презумпцията, че е подобре да се прави нещо, дори и некачествено и неефективно,
отколкото нищо, за да се чувства плавното, но стабилно развитие. В този смисъл като населени места „за чудо и приказ“
се прочуха не само села, но също и областни центрове като
Бургас, а дори и столицата, където мандатът на кметицата
Фандъкова сякаш почива изцяло на инфраструктура и благо

че, първо българската държава нито се стреми, нито успява да усвоява такива средства (например поради липса на административен
капацитет), нито пък разпределя цялостно наличните средства по
начин, който да подпомага социалната интеграция.
Първанов К. (2015) Село край стадион. Извлечено от http://aspecto.bg/selo-kray-stadion/ (03.02.2018).
45

Цветанова К. (2017) В село с пенсионери няма канализация, а
фитнес!? / dnes.bg, извлечено от http://bit.ly/2DZUJRJ (03.02.2018).
46

Богданова Р. (2017) Сграда за милиони в село, в което живеят
на вересия / nova.bg, извлечено от http://bit.ly/2FDYJI0 (03.02.2018).
47
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устройство (от което протестите срещу множеството некачествени ремонти и строежи са неизменна част48).
Според италианския философ Джорджо Агамбен модерното понятие за криза обслужва официалната власт, тъй като
позволява старият смисъл на „криза“ като момент, в който
трябва да се вземе решение (лекарят, след като е поставил
диагноза, да вземе решението за действие), да се лиши от своите времеви аспекти. Решението се отлага в безкрая, с което
самото политическо тяло такова, каквото кризата го е заварила, изпада в кома – всички жизнени процеси се забавят почти
до застиване. За това състояние към 2018 г. не допринесе само
глобалната икономическа криза от 2008 г., но също и екологичните/ата криза, миграционните/ата криза, различни кризи на
медиите, кризата на доверието в институциите, политическите кризи по страни и пр., и пр. България явно премина и преминава през всички тях като светъл остров на стабилността.
Произвеждането на тази истина гарантира стабилност за националната и европейска власт, но, докато не бъде разклатена,
не може да гарантира и дори не може да каже нищо за живота
на българските и европейски граждани (и може да каже още помалко за тях като за субекти на демократичния живот).
Големи проблеми на съвремието – и не само в Европа, –
каквито са неравенствата, промените в климата и надигането на консервативната вълна ще останат само интуиции за
нарастваща заплаха, неспособни да породят позитивно, камо
ли демократично действие, докато поставянето под въпрос на
това как се създава представата за стабилност и как тя се
Николов В. (2017) С аплодисменти за ремонта на „Дондуков“
премина шествието за оставката на Фандъкова / dnevnik.bg, извлечено от http://bit.ly/2GG62Ax (03.02.2018).
48
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разминава с живия живот не се превърне в обща практика, обвързана с конкретно, ежедневно политическо действие. Историческият залог на такъв стремеж не може да бъде разклащанията да се заличат – това е задачата на официалната власт в
стремежа є да се самоподдържа и самовъзпроизвежда. По-скоро
залогът е дали разклащанията ще бъдат отправна точка за
осмисляне на ново общество, основано на солидарност и справедливост, или ще бъдат оставени да сринат малкото добри
остатъци на старото.
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„ЕС не може да защити
правата на работниците“
Интервю на Калина Дренска с Изабела Консолати
от Транснационална социална стачка
Изабела Консолати е част от платформата на Транснацио
нална социална стачка от създаването є преди 3 години. Акти
вист е също към инициативите Migrant Coordination и Precarious
Disconnections в Болоня.
От финансовата криза през 2008 г. насам пазарът на труда в
Европейския съюз става все по-прекаризиран1 за работещите
хора – отслабени синдикати, срочни договори, неплатени
стажове и редица други мерки бяха въведени, за да се осигури
„гъвкавост“ на трудовия пазар. След миналогодишните
избори във Франция, Германия и Австрия се видя, че както
евроскептични партии като Алтернатива за Германия и
Австрийската партия на свободата, така и проевропейски
такива като En Marche! на Макрон подкрепят неолиберални
мерки и политики спрямо трудовите права. Въпреки че има
политици, които отбелязват, че се нуждаем от „повече
Европа“ и интеграция в рамките на Съюза, действията им де
факто отчуждават работническата класа.
Това е контекстът, в който преди три години възниква
платформата Transnational Social Strike или Транснационална
социална стачка (ТСС), обединяваща работници, учащи,
От прекаритет – живот, лишен от социална сигурност и
предвидимост; „прекариат“ е названието за класата в това положение. – Бел. прев.
1
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синдикати и други организации в Европа и отвъд. Можеш ли
да ни разкажеш повече за историята на ТСС и причините
платформата да бъде създадена?
ТСС се роди по време на международните срещи в рамките на движението Blockupy, насочено срещу мерките на остеритет, което даде възможност на хора от различни страни
да се срещнат, показвайки ни необходимостта от създаване
на социално движение на транснационално ниво. Започнахме да
осъзнаваме нуждата да отидем отвъд тези опити, защото
разбрахме, че сме изправени пред ново предизвикателство, което изисква от нас да адресираме утвърдилите се ефекти на
икономическата криза. На първо място, фокусирайки се върху мерките на остеритет и режима, наложен от „Тройката“,
рискувахме да не разпознаем структурния характер на случващото се, а именно: проблемът не е толкова във временното
суспендиране на демократични процедури, а в заличаването на
всякаква демократична легитимация като основен принцип на
взаимоотношенията в ЕС и страните-членки в името на това
да се въведат закони и практики, които са в ущърб на прекариата, работниците и мигрантите из цяла Европа. Много от
нас виждаха как в Blockupy дискурса липсва идентифициране на
материалните измерения на това пренареждане, което засяга
живота на милиони мъже и жени. Концентрирайки се върху
финансовия режим и шантажа с националните дългове, рискувахме не само да пропуснем потенциални актьори, които да
бъдат част от едно голямо европейско движение, разчитайки
така единствено на вече съществуващи структури, леви партии, асоциации и колективи, но също така се изложихме на
риска да станем зависими от дневния ред на ЕС, без да сме в
състояние самостоятелно да налагаме свой дневен ред. Освен
това поставянето на фокуса върху финансовия център на ЕС,
а именно Германия, което беше направено с идеята да ударим
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„звяра в сърцето“, доведе до създаването на една свръхопрос
тена представа за географията на Европа, разделена между
богатия Север и бедния Юг, която не успя да надмогне логиката на националните държави, като по този начин противопоставяше страни на страни и си остана съсредоточена върху
Германия. Желанието да се запази широка коалиция от много
различни субекти доведе до формулирането на неясни послания,
което спомогна за събирането на хиляди хора пред Европейската централна банка през март 2015 г., но затрудни всякакви
последващи общи действия.
Тези наблюдения бяха много важни за нас, за да стигнем
до идеята за ТСС като платформа, която да преодолее описаните трудности и да направи крачка напред към транснационална организация. Това изискваше дълбоко преосмисляне на
онова, което разбираме като европейско пространство. Изградихме визията за транснационално движение, което полага
принципите си върху борбите на мигранти, прекаризирани и
индустриални работници, мъже и жени, които се опълчват на
неолибералния ред в Европа като стачкуват и се противопоставят на условията, които спомагат за експлоатирането им.
ТСС за нас е олицетворение на това движение на неподчинение, което надхвърля съществуващи организационни структури
и националните граници и атакува материалните основи на
неолибералния ред. За известно време изглеждаше сякаш неолиберализмът, чрез средства като крайната прекаризация,
фрагментация и експлоатация на мигрантския труд, е успял да
прекърши възможността за радикална съпротива срещу подчинението и възможността за стачкуването като политическо
оръжие. Но това време отмина и е необходимо да разберем
актуалната ситуация.
Вярвате ли, че ЕС е в състояние да работи в интерес на
работническата класа и изобщо, каква Европа си представяте?
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В ТСС смятаме, че противопоставянето на ширещата
се понастоящем прекаризация на труда и живота не може да
бъде мислена или организирана на друго ниво, освен на транснационално. Това не означава, че се борим за по-добър ЕС или че
имаме каквато и да било вяра в това, че Съюзът би могъл да
защити работниците. Фактите сочат обратното. Както отбелязваш, все по-често от кризата през 2008 г. насам се сблъскваме с нарастваща несигурност на работното място, ограничения на социалните придобивки и затягане на правилата за
мобилност. Има разлики по страни, но отчитаме показателни
сходни тенденции в тази посока. Това, което изглеждаше като
временни остеритетни мерки за борба с кризата, бързо се разкри като средство за цялостно пренареждане на трудовия пазар и на политическите условия, позволяващи експлоатацията.
За нас Европа е минималното поле за действие и борба. Нямаме алтернативна Европа, която да предложим, и не вярваме, че
сегашната Европа може да се оправи с дребни реформи или да
се демократизира по какъвто и да е начин – дори да не се фокусираме върху Европа като институционално пространство,
а като такова, кръстосано от движения на неподчинение, индивидуални и колективни, които към момента са изолирани и
търсещи повече (взаимо)свързаност, за да станат по-силни.
ТСС цели да предостави политическа инфраструктура, която
да даде възможност на различните проявления на неподчинение
от страна на прекаризираните, мигрантите и индустриалните работници да започнат да комуникират помежду си, да се
изградят мостове, да се насочат усилията към общи борби и
политически инициативи. В този смисъл разбираме Европа не
като институционално пространство, а като поле на битки,
движения и процеси, които са в същината си транснационални. Не сме и модерно интернационалистко движение именно
защото не гледаме на себе си като на коалиция от държави
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и техните представители. Целим да отидем отвъд обсега на
националното, започвайки от транснационалния момент и материалното му измерение на всяко място в Европа. Това далеч
не означава, че гледаме на Европа като на хомогенно пространство. Има локални специфики – Европа е съставена от различни региони, в които действат различни продукционни структури, правни системи и административни практики. Вярваме, че,
докато не адресираме механизмите, които произвеждат тези
разлики между страните, няма да успеем да изградим общо
силно движение. Поради тази причина не мислим в географски
рамки, заключени в противопоставянето на Изток и Запад,
Север и Юг.
И все пак, както отбелязваш, различия има и Европа не
е хомогенна. Какви линии на деление виждате, при положение
че се опитвате да надскочите регионалния и чисто географски
контекст на националните държави, в който сме свикнали да
мислим Съюза?
Предизвикателството се състои в това, че има много
повече разделения между региони, работни сектори, елементи
в транснационалната производствена верига, които трябва да
познаваме и адресираме. Както отбелязваш, прекаризацията
е повсеместна: всички онези, които имат безсрочни трудови
договори, са заплашени от безработица и от влошаване на условията на труд. И така, от една страна споделяме едно общо
глобално положение: това, което наричаме западна привилегия в
смисъла на баланс между капитализъм и социални права, вече е
разрушено, което поставя европейците по-близо до работниците, прекаризираните и мигрантите от други точки на света.
От друга страна, това общо положение е характеризирано – и
това е от ключово значение – от разделения, били те географски, юридически или социални. На едно и също работно място
договорът на мой колега е различен от моя, тя или той има
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различно право на достъп до социални услуги, може да се случи,
че тя или той трябва и да подновява разрешителното си за
пребиваване в страната, или пък има семейство, за което да
се грижи. Не гледаме на тази фрагментация като на обективна
необходимост поради техническите изменения в производството и спецификата на работата. Съзираме в това политичес
ки механизъм, който цели да попречи на мигранти, прекаризираните и индустриални работници да изградят общ фронт.
Това изолирано положение, като ни прави напълно и винаги на
разположение за работа, независимо от условията, ни отслабва и противопоставя едни на други като групи работници в
рамките на държавите, но и на международно ниво. ТСС се
опитва да създаде дискурс и стратегия, които да преобърнат
фрагментацията и изолацията. Това означава да се разберат и
открият средствата, чрез които тази неолиберална стратегия бива налагана. Поради това се фокусираме не само върху
трансформациите, случващи се на работното място, но и върху различни политически решения и условия – със силно подчертано влияние на разрешителните за пребиваване и регулациите
в областта на социалните услуги, – чрез които институциите
създават тази фрагментация и изолация, създавайки нови властови дисбаланси.
Изхождайки от тези предположения, през последните три
години пътувахме из Европа, опитвайки се парче по парче да
съставим общо разбиране за конфигурациите, за нашето транс
национално поле на борба в неговата комплексност, за съмишлениците, които трябва да открием, и за враговете, срещу
които трябва да се борим. Започнахме със среща в Познан,
Полша, защото считаме, че едно истински транснационално
движение не може да не обърне внимание на начина, по който неолибералният експеримент се осъществява в Източна
Европа – една своеобразна индустриална област, която не е в
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периферията, а в центъра на настоящите преструктурирания.
Подкрепихме борбите срещу loi travail2 във Франция и организирахме голяма среща в Париж, за да поставим въпроса как да
накараме това силно движение срещу политиките на органичаване на работническите права да надхвърли френските граници,
посочвайки приликите между loi travail и сходни мерки, въведени
на други места в Европа. След това имахме среща в Лондон
непосредствено след Брекзит в навечерието на мигрантска
стачка, планувана в отговор на расисткия завой в политиките
на Великобритания и ЕС. През май миналата година достигнахме Любляна, където множество бежанци и групи, активни
по т.нар. Балкански маршрут от 2015 г., описваха цялостно
нарастване на нелегални практики и злоупотреби на гърба на
новопристигащите мигранти, с които бе съпътствано затварянето на маршрута. Изтласквания обратно към границата,
арести, спорни административни практики поставят под заплаха живота и възможността за достъп до достоен живот
на стотици хиляди хора. Изхождайки от приликите, които установихме между практиките на различни места – от Швеция до Италия, от Великобритания до Сърбия, от Гърция до
Германия, – заявихме необходимостта тази ситуация да бъде
адресирана отвъд логиката на извънредното положение. Балканите показват присъщата свързаност между насилствения
мениджмънт на миграцията и прекаризацията на условията на
труд и живот, които са общоевропейски тенденции. На този
фон Балканите не се явяват като периферия или изключение.
По-скоро са именно в центъра на Европа.

Реформи в трудовото законодателство, започнати от правителството на Оланд, прекъснати от движението Будна нощ, и накрая
въведени от правителството на Макрон, които ограничават правата
на работниците и синдикалната дейност – Бел. прев.
2

201

И последно се срещнахме в Берлин през ноември миналата година, което ни даде възможност да се върнем обратно
към центъра и да поставим под въпрос изключителността на
немския модел. Вече знаем, че Германия не е изключение от
транснационалния процес на прекаризация: всъщност страната
се яви един от стожерите на подобни мерки и не е случайност,
че въпреки представата за конфликтни приоритети между Германия и Франция, дори Макрон взима за пример неолибералните
реформи на пазара на труда в Бундесрепубликата. Гъвкавост на
практика означава по-интензивно натоварване на работното
място, намаляване на заплатите, възникване на неформална
заетост и в Германия. Системата за приемане на мигранти и
търсещи убежище съдържа институционален расизъм и експлоатация на мигрантския труд и в Германия. Правителственият
контрол върху дълга означава приватизация и демонтиране на
социални системи и в Германия. Ако Германия действително
беше неразклатен модел за стабилност, нямаше да има нужда
от приемането на стачно законодателство, целящо да лиши
работниците от правото им на събрания; нямаше да има нужда да се засилят репресивните действия срещу активисти, мигранти и работници, целящи да добавят и политическа контрол
на нарастващото насилие, предизвикано от бедност и несигурност. На тази среща решихме в следващите месеци да се фокусираме върху две основни и взаимосвързани области – миграция
и логистика.
Вече многократно спомена свързаността на темата за
трудови права с тази за свободата на движение и миграция,
която е уж гарантирана от ЕС. По време на т.нар. бежанска
криза наблюдавахме засилени страхове за положението на европейския пазар на труда, свързани с навлизането на много
нови хора на него. Как тази „криза“ се отрази на условията
на труд в ЕС?
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От самото си начало ТСС е възприела движението и борбите на мигрантите като основна точка в своята транснационална политическа инициатива, започвайки от централността
на техните движения и режима на мобилност в постоянно променящата се Европа. Днес Европа е пространство на международна работна сила, за което са характерни стабилният поток
на мигранти, прекариата като основно правило и режима на
мобилност с общи тенденции. „Вълната от мигранти“, въпреки
че временно е отшумяла, не е спряла. Т.нар. мигрантска криза
е една от тези „извънредности“, произвели дълготрайни ефекти върху това как мигрантите са или ще бъдат интегрирани
в европейските общества. Лятото на мигрантите произведе
разриви между ЕС и държавите членки, разриви, които са частично преформулирани в изнасянето на границите – с последващо разширяване на европейското пространство извън граници
– и драстичното ограничаване на възможността за достъп до
територията на Европа, както и на възможността на мигрантите да избират сами къде да отидат и какво да правят. И
въпреки всичко, ние сме изправени пред факта, че през последните две години поне 2 милиона мъже и жени дойдоха в Европа.
Ситуацията е противоречива: докато има мигранти, които
успяват, макар и трудно, да получат разрешително за престой
и много от тях са преживели силни колективни борби по време
на пътя си и в страните, от които тръгват, 1 милиона са
в ситуация на свободно падане, докато чакат, опитвайки се
да открият пролуки в Дъблинския регламент и депортациите.
Нови мигранти и бежанци идват по вода, въпреки насилието,
което срещат по пътя си и когато пристигнат. Нови поколения мигранти преструктурират Европа: Европа е в движение,
въпреки новите ограничения на граничните режими. Мигрантите се борят всеки ден да получат документи и подслон, да не
бъдат в несигурност, да са заедно със семействата си, да избя-
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гат от механизмите за регистрация; борят се срещу мерките,
които се опитват да ги върнат или, обратно, да ги закотвят
за постоянно на едно място. Залогът днес са различните, но
свързани условия, в които стотици мигранти, мъже и жени, са
принудени да възпроизвеждат съществуването си. Вълната от
мигранти и институционалният расизъм, който се опитва да
я контролира, произведоха много инициативи на солидарност
в Европа, противопоставящи се на войната срещу мигрантите. Тази солидарност е основополагаща, както и опитът да се
организират протести и стачки срещу неприемливите условия
на живот. Въпреки това се намираме в ситуация, в която индивидуалните преживявания остават изолирани и произвеждат
случайни сливания. В ТСС ние вярваме, че за да станат тези
сливания по-стабилни и решителни, трябва да намерим общ
език, да настояваме за някои общи точки, да вървим в същата посока на транснационално ниво. Нашата хипотеза е, че
фокусирайки се върху условията, в които мигрантите сега са
принудени да работят, и върху начина, по който мобилността оспорва тази принуда, се предоставя възможността да се
идентифицира централна политическа ос, около която можем
да засилим непреклонението пред режима на мобилност. Интересуваме се как институционалните интервенции, свързани с
европейското управление на мобилността, функционират така,
че да създадат средата за мигрантите да бъдат принудени да
работят при по-неблагоприятни условия, с по-ниски заплати,
допълнително подкопавайки дори и с открито репресивни намеси възможността за организиране на общ фронт. Струва ни се,
че трудностите при придобиването на право на пребиваване и
разходите за жилище, ограничаването на социалните права, несигурността за придобиване на документи или невъзможността на достъп до какъвто и да било правен статут трябва
да бъдат разглеждани в своята свързаност с поставянето на
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мигрантите в определена позиция на европейския трудов пазар.
Струва ни се важно, че докато икономическата миграция е предимно демонизирана като неприемлива, ЕС и държавите членки са съгласни на стриктно икономическа оценка: как можем
ефикасно да експлоатираме мигрантите, за да максимизираме
печалбите и минимализираме безпокойствието, което причиняват? Да разберем тази перспектива означава, преди всичко, да
поставим под въпрос разликата между икономически мигранти
и бежанци, което е в сърцето на обществения дебат и законодателството. Ако вземем примера за дебата в Германия за
наемане на бежанците на заплати под минималната или ако
се сетим за начина, по който бюрата по труда се намесват,
за да гарантират, че бежанците не са заети на добре платени
работи, ще видим как самата система за прием включва подценяването на труда на мигрантите. Нещо повече, за много
мигранти в Европа няма никаква възможност за получаване на
документи: те са изключени от ползването на много права, но
са включени в неформалния трудов пазар. Дотук експулсациите не са били масови в никоя европейска страна. Освен това,
ограничението на достъп до някакъв траен правен статут
за новодошлите мигранти върви ръка за ръка с тенденцията
разрешенията за престой на мигранти, живеещи в Европа от
години, да стават несигурни. Имаме доказателство за това
в Мюнхен, където българските мигранти, които живеят по
улиците, чакат всеки ден на повикване да бъдат взети на строежи от някоя фирма, която ги купува като стока, докато те
дори не могат да си позволят да наемат стая. Резултатът е
стратификация3 и фрагментация на мигрантския труд, което
кореспондира на неговата политическа изолация, възпроизведеЙерархично структуриране на обществото, дължащо се на
различни обществени неравенства – Бел. прев.
3
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на от институционалния расизъм: различни правни статути,
различни критерии за достъп до социални права (сред гражданите, европейските мигранти, не-европейските мигранти, бежанците), различна регулация на правото на престой. Освен
опита да се постигне подобрение на тежки местни ситуации,
въпросът, който задаваме, е как да спечелим възможността за
мобилност, свободна от институционални пречки и от обезценяването на труда, което те създават. Институционалната
регулация на мобилността довежда до разделения вътре и извън
работните места до такава степен, че политическият проблем на изваждане наяве на тази фрагментация става належащ
също и за работници, които не са мигранти, но са притиснати
от растяща несигурност от години. Как можем да подкрепим
мигрантските движения, без да възпроизвеждаме разделяща и
продиктувана от извънредност динамика? Как можем да свържем борбите на новодошлите мигранти с тези на мигрантите,
които са тук от години и всеки ден губят властта, която са
извоювали от предишни борби? Как можем да обсъждаме заедно, за да създадем дълготрайно, всеобхватно, транснационално
движение, което да ни позволи да имаме власт там, където се
борим всеки ден, пред полицейските участъци, приемните центрове или множеството погранични места между мигранти и
тяхната свобода? По време на демонстрация срещу робството в Либия жена мигрант заяви „Не искаме да бъдем добре
дошли, искаме да бъдем свободни!“. Тя имаше предвид конкретно начина, по който институции помагат на жените, станали
жертви на изнасилване или насилие по време на пътуването
си към Италия: те ги затварят по групи в подслони, където
плащат за защитата си с невъзможността да решават сами
своето бъдеще. Струва ни се, че това твърдение има по-широко значение, което има толкова общо със системата за прием,
колкото с инициативите на солидарност.
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През последните години видяхме, че системата за прием
е клетка, в която мигрантите са затворени и която им пречи
сами да ръководят живота си. В тази клетка, освен че са оставени с месеци и дори години, са принуждавани да работят. Много от тези мигранти, които се озовават в различни джунгли из
Европа, доброволно са напуснали приемните центрове не само
заради отвратителните условия на живот, често изпълнени с
насилие, но и защото ги смятат за непоносимо ограничение.
Как можем да разграничим проявленията на солидарност от
инициативите на хора и асоциации, които допринасят дори и
само с информация до центровете за работа и така подклаждат идеята, че приемът трябва да бъде заплатен със задължителна, лоша и несигурна работа? Как можем да намерим общи
твърдения, за да ги използваме на европейско ниво, които да не
бъдат използвани от тези, които зад маската на солидарност
и прием произвеждат условията за екплоатация на мигрантския труд? На предишни срещи обсъждахме и се опитахме да
превърнем тези ситуации на спешност в искане за безусловно
европейско разрешение за престой, имайки предвид, че притежаването на документи е първото нещо, което позволява на
мигрантите да прекосят границите, докато днес е основното
препятствие пред добър живот. Искане, което може да работи
на европейско ниво, може да помогне за създаването на общ
фронт срещу разграничаването между имащи и нямащи право
да дойдат, между сигурни и несигурни държави, между бежанци
и икономически мигранти. Европейско разрешение за престой
без ограничение във времето, независещо от трудовия договор
или друго условие, да бъде дадено от местни, национални или
европейски институции: ние вярваме, че подобно искане може
да сработи като отправна точка на много местни борби, инициативи и проекти, които поставят свободата на движение на
мигрантите като тяхна основна цел.
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ТСС твърди, че е транснационална платформа, и въпреки
това изглежда повече с паневропейски мащаб. Опитвате ли се
да се свържете с организации извън Европа?
Да, казваме, че Европа е минималното ни поле на интервенция, но не, че европейските граници са ни ограничител per se,
нито пък че процесите и трансформациите, които виждаме,
са само европейски феномен. Виждаме това особено ясно с текущите опити да се спрат мигрантите от стъпване в Европа
чрез намеса в страните в Сахара и на юг от нея: идеята е
не толкова да се изнесат границите, колкото да се разшири
европейският трудов пазар далеч над институционалните граници. В перспектива бихме могли да превъзмогнем границите
изобщо. Първото истински глобално събитие, което организирахме, е участието ни в международната женска стачка на 8
март 2017 г., което предстои и тази година. Стачката в над
55 държави имаше капацитета да осъди една истински глобална
ситуация, сексуалното и социално насилие над жени, което е
със сигурност прилагано и от държавни институции, но не е
просто национален проблем. В момента съставяме журнал за
следващата стачка на 8 март, за който ще имаме принос от
САЩ и от Аржентина, но планираме да увеличим капацитета
ни географски.
Вече спомена, че след срещата ви в Берлин през ноември
2017 г. сте решили да се концентрирате върху темата логистика в рамките на бъдещите си действия. Защо?
Действия против логистиката се увеличиха през последните години. От пристанища до складове, от фабрики, част
от глобалната верига за доставки, до компании от т.нар. гигикономика4, от проблеми с околната среда до движения срещу
Развитие в съвременната икономика, в рамките на което възникват множество краткосрочни работни места, а работници на сво4
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инфраструктурни проекти, в целия свят виждаме надигане на
борбите, които имат пряко действие върху логистиката. Тези
борби и различните форми на стачки, които успяхме да раз
палим, хвърлят светлина върху един свят на трудови отношения, които за известно време бяха смятани от социалните
движения за остарели и политически остатъчни. Те също така
показват, че широкообхватността на логистиката отива далеч отвъд конкретен сектор и отвъд областта на обращение.
Едно е ясно и това е, че има нужда да подсилим разбирането си за логистиката като нещо по-сложно, за да поставим
под въпрос някои презумпции и разграничения като тази между
обращението и производството, несигурните и пълноправните
работници, материално и нематериално производство, политически и икономически измерения, местното и глобалното,
труд и социални борби. Тези разграничения, използвани от логистиката и нейните покровители, за да скрият реалността
на експлоатацията, са често безкритично приети и от тези,
които се борят срещу тях. Тези борби, свързани с логистиката, показват, че единственото нещо, което е било споделено
в целия свят, е оплитането на всяко национално или местно
условие вътре в матрица от инфраструктури, комуникации,
производствени вериги, алгоритми, финансови обмени и мобилност на труд и капитал.
Логистиката ни представя транснационалното измерение
на съвременните отношения, диктувани от капитала. Когато
местни печалби могат да се превърнат в загуби за други, упражнението по проследяване на цялата верига за доставки става необходима стъпка. И въпреки всичко, отвъд това е важно
да се признае, че докато свързва, логистиката раздробява и съзбодна практика биват наемани само за изпълнението на конкретни
проекти и договори – Бел. прев.
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дава разделения чрез взаимодействието на множество играчи,
включително местни, национални и супранационални институции, за да засили контрола над труда. Въпросът е не само да се
разбере как производството и обращението са организирани на
транснационално ниво, но и как логиката на логистистиката
структурира цялото управление и контрол на живия труд в и
извън работното място. Това със сигурност изисква трансгранично организиране, но и още нещо: изисква изграждането на
политически връзки, които да могат да адресират и обърнат
политическите условия, чрез които това раздробяване е създадено и пресъздадено.
От тази перспектива условията на мигрантите ни помагат да осветлим широкообхватността на логиката на логистиката. Мигрантите са не само изключително много заети
в логистични центрове като прекариат, но и всяка борба в и
срещу логистиката трябва да се мисли и осъществи на транснационално ниво. Те са също тези, чиято мобилност се използва
чрез логистична рационалност, която се стреми към регулиране,
подбиране, организиране на тяхното движение към и в Европа.
Видяно от гледната точка на мигрантите, логистиката е съвкупност от властови отношения, наложени от фирми, корпорации, държави и публични и частни агенции. За да бъде създадена, логистичната система има нужда от политически средства
като националната държава и нейния контрол върху движението на живия труд чрез изнудване – несигурно разрешително за
престой и ограничен достъп до социални услуги. Насилието на
пограничния режим е друго измерение на раздробяването, което
е необходимо, за да задоволи нуждите на капитала и да отслаби
потенциала за недоволство. Но докато мигрантите позволяват да се видят политическите измерения на логистиката,
те са също така протагонисти в силно движение, което всеки
ден поставя на изпитание логистичната реалност, атакувайки
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границите. Мигрантите показват, че проектът да се нападне
логистиката и нуждата да се организираме транснационално,
са едно и също нещо. Както заявяваме в нашия четец Логистика и Транснационалната социална стачка5 и обсъдихме по
време на срещата в Берлин, логистиката е логиката под експлоатацията и социалното възпроизводство на различни нива
и затова изисква цял куп от нови тактики и стратегии, за да
се борим срещу нея. Ще организираме транснационална среща
с фокус върху това, което се разбира като плод на колективен
труд, вече започнат в някои ключови места като Гьотеборг,
Неапол и Копер, за да обедини силите.
Платформата на ТСС също напомня, че е необходима
обща инфраструктура, за да се борят политическите и социалните условия, които пресъздават капитала и неолибералната
система. Какво по-конкретно визирате, говорейки за такава
инфраструктура?
На първо място, нямаме предвид формална структура,
която изисква членство или нещо подобно. В началото казахме,
че нашето обединение е основано на нашия общ проект: не коалиция от групи, а колективни усилия с общи и ясни приоритети.
От това базово разбиране излиза идеята за инфраструктура,
която е нещо повече от мрежа, свързваща отделни точки, а
е по-скоро нещо, което създаваме заедно и което е работещо
на местно и транснационално ниво. Идята за инфраструктура
се дължи и на факта, че това, което виждаме като задача на
ТСС, е да увеличи капацитета на текущите борби и да насочи
разпръснатата енергия към общи цели в полето на режима на
заплащането, социалните услуги и свобода на движение. Това не
е просто техническа необходимост, затова не споделяме инTransnational Social Strike Platform, transnational-strike.info,
https://bit.ly/2wDbwLj
5

211

струменталното разбиране на термина инфраструктура. Ние
не сме просто средство, предоставящо подкрепа при стачки
или предлагащо уебсайт за споделяне на информация, свързващо
хората. Не споделяме също така широко разпространената
идея в дебата за логистиката, че имаме нужда от контра-логистика като техническо обръщане на логистиката.
Затова държим на факта, че ТСС е политическа инфраструктура с намерението да превъзмогнем непродуктивното
разграничение между практическия момент на организиране и
производството на споделена стратегическа визия. Смятаме
да развием заедно колективна стратегическа визия, за да насочим борбите към общи цели и така да отключим целия им
потенциал.
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IV.
СЪПРОТИВИ
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За Истанбулската конвенция:
позиция отляво
Мария Иванчева, Станислав Додов
Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба
с насилието над жени и домашното насилие, наричана още
Истанбулската конвенция, е документ, подписан от България
през 2016 г. До втората половина на 2017 г. ратифицирането му не
се поставя под въпрос, докато определени организации не излизат
в общественото пространство с декларации против документа.
Спорно е доколко техните съображения присъстват в текста
на конвенцията. Сред тях са обвиненията, че Истанбулската
конвенция ще доведе до „узаконяване на трети пол“ и че ще бъдат
нарушени „традиционните семейни ценности“ в българското
общество. Последвалият дебат (или дори скандал) няма скорошен
аналог в българското публично пространство по мащаба си и
продължава да ехти и до публикуването на настоящия сборник, 6
месеца по-късно.
Текстът на Мария Иванчева и Станислав Додов е публикуван
оригинално в Дневник на 30 януари 2018 г. Препублиуван е тук с
разрешение на редакцията на вестника и на двамата автори.
Скандалът около Истанбулската конвенция разкри тревожна тенденция в българското общество. Под претенцията,
че са срещу насилието над жени и деца, противниците на споразумението се застъпват за „традиционните семейни ценности“, макар и сред тях неминуемо да е традиционно подчинената позиция на жените и децата.
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Зад „традиционния морал“ застана и така наречената
левица, представлявана от БСП – партия, която отново
предава собствената си история и егалитарните ценности на
левите движения по света и у нас.
С настоящия текст, който, вярваме, представя мнението
на широк кръг леви хора, ние се разграничаваме от такава
позиция. Заставаме в подкрепа на Истанбулската конвенция
и настояваме тя да се ратифицира като първа стъпка към
сериозен обществен дебат за необходимите дълбоки структурни
реформи, които да изкоренят причините за насилието и
неравенството.
Противопоставяме се на коментарите, че скандалът
около конвенцията е просто „прах в очите“. Случващото се е
израз на тлеещ обществен конфликт, който само беше изведен
наяве. И въпреки че партии, медии и анализатори внушават
наличието на обществен консенсус против международното
споразумение, такова единомислие е далеч от реалността.
Днес Истанбулската конвенция се оказва въпрос на
живот и смърт за цялото българско общество, страдащо под
ударите на ежедневно икономическо насилие, престъпност и
междучовешка озверялост. Такъв въпрос изисква ангажиране с
дебат, в който домашното насилие се разглежда като част от
по-широки системни проблеми, които, оставени на самотек,
могат да удавят обществото в реки от кръв.

Истанбулската конвенция в българския контекст
Свръхреакцията към конвенцията е израз на сериозен идеен
сблъсък в българското общество, на дълбоки процеси, наследени
от така наречения преход.
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В този контекст преводът на изрази и понятия не е езиково и правно упражнение, а е проблем със сериозен политичес
ки залог, който ни поставя пред непреодолима пропаст.
От едната страна застават хора с либерални и прогресивни виждания, активисти и правозащитни организации. За
нас терминът „джендър“ е оръжие в борбата за справедливо
демократично общество. От другата страна е удобният за политическата класа консерватизъм и неотрадиционализъм, найприсъщ на крайнодесните в управляващата коалиция.
С огромен арсенал от конспиративни теории и достъп до
медии с национално покритие те успешно карат мнозина да се
чувстват обсадени от външна заплаха за тяхната сигурност и
идентичност. Подобен похват е добре познат от кампаниите
на всенародна омраза към врага при фашистките режими.
За съжаление, шокиращо широк спектър от партии, медии
и интелектуалци се вписаха безпроблемно в тълкуването на
Истанбулската конвенцията като международна конспирация
срещу българския народ.
Наред с рояк реакционни десни политически сили в и извън
парламента, ужким левите БСП също биха фалшива тревога
срещу заплахата за традиционните ценности и запяха в хор с
ултранационалистическите и фашистки партии1, подкрепени
от мракобесните послания на Българската православна църква.
В този хор особено силно се чуха гласове на жени с ръководни позиции. Най-проблемно е поведението на Корнелия
Нинова, която по тъжна ирония е и първата жена-лидер на
БСП от създаването на партията. Като се застъпва за традиционните ценности, Нинова се позовава на традиция, далечна
Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността
дава това определение за партиите ВМРО-БНД, НФСБ и „Атака“ в
своя доклад за петия мониторингов цикъл за България от 16 септември 2014 г.
1
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на собствената є партия, която – без да отричаме тъмните
авторитарни страни в миналото є – провежда мащабни реформи за женска еманципация.
Благодарение на тях България изпреварва с десетилетия
утвърждаването на социалните, женски и сексуални права на
запад. И до днес жените у нас се радват на право на глас, професионална реализация, противозачатъчни средства и аборт.
Тяхна е и заслугата за въвеждането на майчински надбавки,
детски кухни, градини и ясли, все по-трудно достъпни днес.
Тези реформи, постигнати с огромни усилия от работнически и
женски движения през двайсети век, поставят икономическото
равенство на преден план, но и променят патриархалните норми за ролята на мъжа и жената. Зачеркването на тази история е цинично от страна на Нинова, защото така тя отрича
утвърдена модерна традиция, с която българското общество
може и трябва да се гордее. Загърбим ли тези постижения под
напора на новата консервативна вълна, бързо губим извоюваните права и свободи.
Тази позиция обаче едва ли трябва да ни учудва. БКП формира икономическа номенклатура още по времето на социализ
ма, която под ново име се превърна в олигархия през годините
на прехода. Партията столетница спомага сериозно за дискредитацията на лявото и реабилитацията на фашизма, като организира мафиотски структури на местно и национално ниво.
Тя често застава редом до реакционни партии срещу реформи,
утвърждаващи равенството. Именно БСП прокара плоския данък и други политики, с които дори и най-консервативни десни
партии само биха могли да се гордеят.
Насилието не се изкоренява с клетва в традиционни или
цивилизационни ценности. Необходимо е да се изкоренят условията, които поддържат неравенствата – икономически и
идентичностни.
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Защо се учудваме, че в общество, в което човешките отношения са сведени до икономическа транзакция, мъжете се
виждат в правото си да третират жените и децата като
частна собственост и да упражняват насилие без санкция?
Защо се учудваме, че в такова общество, в което на женското тяло се гледа като на стока, жената не е насърчавана
да бъде независима? Нима е странно, че в това общество потребностите на децата остават невидими и те се превръщат
или в още едно гърло за хранене, или в средство на родителите
си за социална мобилност?
И нима такова общество не поражда възможността малцинствата – етнически и сексуални – да бъдат третирани като
втора категория хора, от които се изстисква евтин труд без
социална и политическа защита?
За нас изкореняването на тези норми, залегнали дълбоко в
капиталистическите и патриархални общества, е единственият път към прекратяването на всяка форма на насилие и експлоатация в дома, на работното място, на улицата. Тази борба
не може да бъде спечелена с едно международнo споразумение,
но то е важна крачка в правилната посока.

„За“ Истанбулската конвенция! И отвъд...
Въвеждането на правни инструменти като Истанбулската
конвенция е решителна, но не и последна крачка към значима
промяна. Дебатът по нейното приемане, въпреки истеричната
си понастоящем форма, трябва да бъде продължен и доведен до
положителен завършек. При синхронизацията на националното
законодателство с международното споразумение ще се насърчат важни промени като изграждане на работещи институции
за защита и реинтеграция на жертвите на насилие, увеличаване
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на бюджета за образователни програми, работа с мъжете, които упражняват насилие, и други.
Приемането на Истанбулската конвенция като израз на
твърда политическа позиция задължително трябва да бъде подкрепено с визия за дълбоки законодателни и обществени промени и санкции, които да гарантират ефекта им. Необходимо
е да се работи за реформи, които овластяват жените, адресират задълбочаването на домашния дълг, неравенството в доходите и тежката бедност, въвеждат задължително образование
за равнопоставеността между половете и подобряват правораздаването. Както подчерта в становището си „Солидарна
България“, предвидените промени засягат например правни и
психологически консултации, финансова подкрепа, настаняване
в жилище, образование, обучение и помощ при намиране на работа. Включени са и санкции за координация на органите на
реда и мерки срещу органите, неизпълнили задълженията си, и
присъждане с оглед предишни провинения на насилника. Криминализира се умишлено многократно заплашителното поведение
и – за пръв път в България – сексуалното насилие, извършвано
от бивши/настоящи съпрузи.
Необходимо е и да се признае, че защитата от основаното на пола насилие се отнася до човешкия пол във всички
измерения на личността, което няма как да изключи членовете
на гей, транс и интерсекс общностите.
Съществуващата правова рамка за защита от дискриминация на база пол (Закон за защита от дискриминация, Закон
за равнопоставеност между жените и мъжете и Закон за убежището и бежанците) трябва да бъде надградена с конкретни санкции, които да гарантират равното икономическо и социално третиране за всички. Необходимо е и да се изостави
очакването, че в името на натрупване на евтин политически
кредит парламентарно представени партии могат да оставят
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решението „ЗА или ПРОТИВ насилието“ на плебисцит. Релативизацията на дълбоки социални проблеми като насилието само
ги задълбочава.
Уви, през последните десетилетия подобни реформи са все
по-трудно осъществими заради строгите бюджетни икономии
и преноса на обществен ресурс в частния сектор. Неспособни
да дадат отговор на кризата, властимащите използват поводи
като Истанбулската конвенция, за да трупат популярност за
сметка на по-уязвимите социални групи, като изострят и без
това тежките идейни конфликти.
Във време, в което политическите партии отказват да
заемат твърда позиция в защита на равенството, справедливостта и демокрацията, е необходимо всички, за които тези
ценности все още означават нещо, да отстояват непримиримо
ратификацията на Истанбулската конвенция. Този път трябва да се включим активно в дебата за изкореняването на домашното насилие и насилието, основано на пола. Това е важна
стъпка във вековните усилия срещу всички форми на икономическа и социална принуда, в които левите движения винаги са
играли ключова роля.
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Революцията няма да бъде
критикувана?
(Не)възможността за лява критика
във Венецуела
Мария Иванчева
Анализите на Боливарската революция във Венецуела често се
поляризират в две непримирими крайности. В едната версия
„процесът“, както е по-известна „революцията“ сред левите поддръжници и симпатизанти, е представян от учени и активисти
като прогресивен еманципаторски популярен проект, въплътен
от масови и активни социални движения „отдолу“ и развиващ
се под опасността от американска намеса. В другата версия,
по-популярна сред десните є отрицатели, политическата транс
формация в Боливарската република е просто пореден провален
социалистически режим с тоталитарен привкус.
От сп. dВЕРСИЯ решихме да публикуваме статията1 на Мария
Иванчева, която в периода 2008-2011 г. развива теренно изследване
върху ролята на интелектуалците социалисти в създаването на
Боливарския университет във Венецуела2. Настоящата статия се
опира на част от изследването от периода между 2008 и 2009 г.
Иванчева показва как в този период назрява лява критика срещу
The revolution will not be criticized? The (im)possibility of left-wing
critique in Venezuela, focaalblog.com, https://bit.ly/2jUjdDD
1

Повече за изследването на Иванчева върху образованието е достъпно във в. Култура (Революционна алтернатива в глобалното поле
на висшето образование?, kultura.bg, https://bit.ly/2xhGwRt) – Бел. прев.
2
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режима на споминалия се през 2013 г. президент Уго Чавес, но тя
е пресечена от сили, които и до днес след смъртта му са на власт
в страната. Представлявани от кръга около Николас Мадуро и
върхушката в Обединената социалистическа партия на Венецуела
(PSUV), тези процеси не позволяват критическото преосмисляне
и преодоляване на някои основни противоречия на Боливарския
процес, които – наред с истеризираната и насилствена реакция
отдясно – възпират развитието на по-радикална и революционна
трансформация във Венецуела днес.
От 2011 г. насам боливарското правителство във Венецуела, символ на т.нар. „розов прилив“3 в Латинска Америка,
е подложено на значителни предизвикателства (Bolton, 2016).
С падането цените на петрола, повишаването на инфлацията
и блокирането на вериги за доставки на стоки за потребление
от търговски мрежи, съпричастни с опозицията, правителството започна да губи подкрепа сред основния си електорат.
В злорадството си от честото прекъсване на електрозахранването и „недостига на храна“ – или по-точно, дефицитите
на някои централни продукти от потребителската кошница
като прах за пране и тоалетна хартия – международните и
венецуелски частни медии, подкрепящи опозицията, истерично
се подготвят за пирова победа на свободния пазар над социализма. Стреснати от антиконституционното посегателство
срещу демократично избраната за президент на Бразилия Дилма Русеф, поддръжниците на венецуелските власти в страната
и чужбина заемат все по-отбранителна позиция, предпазваща
правителството и от вътрешна, и от външна критика.

Процесът на избиране на леви правителства с прогресивни
икономически политики срещу неолиберализма. – Бел. прев.
3
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За всеки, прекарал във Венецуела повече време и дръзнал да
пристъпи отвъд кварталите на богатите, безспорно е усещането за възвърнато достойнство и достъп до обществени услуги, и за значимост на колективното гражданско участие, което
Боливарският процес донася на мнозинството от венецуелски
граждани, ограбени, експлоатирани и политически обезвластени
от предишни режими (Åsedotter Strønen, 2016). Без да отрича
тези безспорни заслуги на процеса, тази статия показва как
затварянето на режима към вътрешна критика и корекция допринася за сегашната задънена улица пред прогресивната политика в страната. Критиките срещу прекомерната зависимост
на правителството от петрола, провалът в диверсификацията
на „холандската болест“ в икономиката4 и някои пагубни финансови решения на правителството са или премълчавани, или
санкционирани5. И докато критиката отвътре е от решаващо
значение за укрепването на боливарския режим, в следващите
страници през етнография, базирана на теренна работа в Каракас през 2008 и 2009 г., са изложени някои механизми, които
заглушават радикалната критика.
Срещнах Майкъл Лебовиц в Белград през май 2013 г., два месеца след смъртта на президента Уго Чавес. Той бе поканен от
леви групи и фондация „Роза Люксембург“ да говори за югославските и венецуелските форми на работнически контрол. Макар
Непреднамерено следствие, причинено от нарастването на
икономическото развитие на конкретен сектор за сметка на други
сектори. – Бел. прев.
4

Например марксисткият политически икономист Мануел Съдърланд беше временно отстранен от длъжност от Боливарския университет след като публикува статия, в която дава алтернативно
критическо обяснение на „икономическата война“ срещу правител5

ството (Sutherland, 2015 и López Sánchez, 2016) – Бел. авт.
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че това беше първото ни запознанство, аз помнех отчетливо
първия път, когато бях срещала на живо канадския политически
икономист. По това време, през 2009 г. в Каракас, Майкъл и
неговата партньорка, писателката и активистка Марта Харнекер, бяха част от Международния център Франциско де Миранда (Centro Internacional Miranda, CIM). Мозъчен тръст, спонсориран от Министерството на висшето образование. Идеята
за CIM бе предложена на Чавес от Лебовиц и Харнекер, а след
това и от съветник на президента. Центърът се помещаваше
в национализирания хотел Anauco Suites в центъра на Каракас.
Леви интелектуалци от CIM разработваха изследвания и осигуряваха обучение на държавни служители. В Белград споменах на
Лебовиц за форума Интелектуалци за социализъм и демокрация.
„Наистина ли си била на тази важна, интензивна среща?“, попита Майкъл с блеснали очи.
Форумът Интелектуалци за социализъм и демокрация: задънени улици и пътища напред се състоя през юни 2009 г. Целта
на организаторите му беше отварянето на ново дискурсивно
пространство за конструктивна интелектуална критика към
правителството на Уго Чавес и за дебат върху алтернативни решения, които да адресират възникващите в Боливарския
процес противоречия. Въпреки намеренията си да извади наяве
тези противоречия, форумът се оказа по-скоро задънена улица
без път напред. И макар че форумът целеше да насърчи реформирането на Боливарския процес „отвътре“, събитията, които
последваха, показаха рязко процеси, типични за революционни
правителства: при появата дори и на добронамерена критика
отвътре, консолидираният политически елит „затяга редиците си“, представя критиката като реакционна и става все помалко отворен към промяна.
В този смисъл, макар да се концентрира върху Венецуела,
този текст говори по-широко за един от сериозните рискове
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на всяка потенциална революция: построяването на йерархия
на радикалност, в която лидерът и обкръжението му по дефиниция са поставяни на върха. Този механизъм допринася за
нарастващата неспособност на революционните режими да
приемат и преосмислят вътрешна критика с цел да се реформират в положителна посока, което често води до нарастващ
авторитарен контрол и застаряване на революционния елит
без възможност за избор или дори излъчване на „наследник“ в
следващото поколение.
Референдумът за премахване на ограничението за брой
мандати на венецуелския президент през февруари 2009 г. се
състоя след две изборни загуби на боливарското движение. Конституционният референдум със същата цел от 2007 г., белязан
с ниска избирателна активност, бе спечелен от поддръжници на
опозицията, гласували „против“. През ноември 2008 г. кандидатите на Обединена социалистическа партия на Венецуела (Partido
Socialista Unido de Venezuela, оттук насетне PSUV) претърпяха
поражение на местните избори. Въпреки че над половината
население на страната гласува за тях, битката за кмет на
столицата Каракас – град, концентриращ огромно население и
много от бедните граждани, смятани за твърд електорат на
боливарското движение – бе спечелена от опозицията. Чавес
и PSUV не оспориха резултатите и затвърдиха твърдата си
демократична позиция. И все пак, предвид че повече от 50%
от гласоподавателите на местните избори в цялата страна
бяха гласували за кандидати на PSUV, това бе считано за знак,
че населението може да се мобилизира в нов референдум за
снемане на ограничението за брой последователни мандати на
президента. Чавес побърза да определи дата за нов референдум
през февруари.
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Когато за пръв път пристигнах във Венецуела преди местните избори през ноември 2008 г., сред чавистите цареше негласна спогодба да не се критикуват публично недостатъците
и противоречията на боливарския процес. Обсъжданията, проведени в пространствата на интелектуални и народни дебати
в Каракас, бяха белязани от особена самооценка. Изборните
загуби през 2007 и 2008 г. не бяха приписани на правителството, на PSUV или на президента. За тях бяха обвинявани само
и единствено структурите на старата буржоазна държава и
поддържаната от върхушката є представителна демокрация,
внедрени в Боливарския процес въпреки волята на правителството. Изненадващата втора предизборна кампания само два
месеца по-късно обаче разпали недоволството на чавистите. Тя
съвпадна с първите удари на световната финансова криза във
Венецуела. Някои от поддръжницитое на Чавес в пространствата за публичен и академичен дебат започнаха по малко да
оспорват разходите на кампанията и бюджетните съкращения, които правителството наложи след резкия спад на цените
на петрола. След сливането на няколко министерства се чуха
гласове срещу съкращаването на бедни работници на временни договори за сметка на постоянните служители, „наследени“
от предишни режими, които бяха оставени на позициите си.
Последваха протести на студенти и работници (Wilpert, 2006
и Ivancheva, 2017). Въпреки че Чавес и PSUV спечелиха референдума през 2009 г. с 54% от гласовете, стратегията на поддръжниците на правителството след държавния преврат от
2002 г. „да не поставят оръжие в ръцете на врага“ започна да
се разсейва и се появиха критични гласове.
На този фон председателят на CIM, Луис Бониля Молина,
организира публичния форум Интелектуалци за социализъм и де
мокрация. Както ми каза Майкъл Лебовиц през 2013 г., нито
Бониля, нито останалите интелектуалци в CIM са предвиждали
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„всичко, което щеше да последва“. Форумът беше открит от
испанския учен Хуан Карлос Мондеро – по-късно съветник на
лявата партия PODEMOS в Испания. Мондеро заяви, че рево
люцията се задушава под „хиперлидерството на Чавес“. Вто
рият оратор в срещата беше социологът Владимир Акоста,
професор по социология в Централния университет на Венецуела
(UCV), известен с програмата си за национална телевизия, пла
менен поддръжник на правителството и бивш член на младеж
ка
та секция на Комунистическата партия на Венецуела (JCV,
Juventud Comunista de Venezuela). Акоста започна речта си с изне
надващо изказване:
Разбира се, аз се гордея с нашите изключителни постижения през последните десет години. Не мога да отрека обаче, че през годините се натрупаха твърде важни незабелязани
или подценени проблеми. Те се превръщат в заплаха за напредъка и задълбочаването на нашия процес, който всички ние
така силно искаме да успее.
На фона на нарастваща тишина Акоста изброи тринадесет
основни проблема, които според него застрашават революциония
процес. Той критикува липсата на ясна политическа програма в
лицето на смътна обща идея за социализъм на двадесет и първи
век. Очертавайки противоречието между революцията като
колективно усилие и централната роля на ръководството на
Чавес, Aкоста заяви, че PSUV не е революционна партия, а поскоро електорална машина, мобилизирана единствено за да води
безспирните изборни кампании на боливарското правителство.
Той изказа остра критика срещу възпроизвеждането на
капиталистическите производствени отношения, неуспеха на
правителството да атакува все по-засилени тенденции към
консуматорство в обществото, липсата на прозрачност в
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публичните разходи и плахата национализация, която не засяга
реално интересите и собствеността на богатите. Социологът
подчерта, че частните медии, вражески настроени към
правителството, концентрират огромна власт във Венецуела
и че умерени и реакционни течения доминират PSUV. Наричайки
Чавес „душата, сърцето, гръбначният стълб и силата на този
процес“, той пледира поддръжниците му да не му спестяват
градивната критика.
Речта на Акоста създаде лавина от критични намеси:
някои планувани, други – импровизирани. Aнтроположката от
Централния университет на Венецуела Ираида Варгас предизвикателно попита дали революцията се нуждае от държава.
Майкъл Лебовиц призова революционните интелектуалци да се
подчинят на дисциплината на революционната партия, но не
пропусна да напомни и подчертае, че PSUV далеч не функционира като такава партия. Историкът Роберто Лопез от Маракайбо – бивш член на маоистка партизанска група, активна
в селските райони на страната през 80-те години, говори за
разделението на центъра и периферията във Венецуела, при
което провинцията остава пренебрегната от революцията.
Икономистът Виктор Алварез, бивш министър на промишлеността, показа данни на Националната статистическа служба за действителното увеличение на дела на частните компании по време на президенството на Чавес. Мигел-Анхел Перез
Пиреля от правителствения изследователски институт IDEA
показа, че науката във Венецуела все още работи като индивидуално усилие, а не като радикално реорганизиранo колективнo начинание. Гонсало Гомез, бивш студентски лидер и главен редактор на подкрепящата правителството уебстраница
Апореа, говори за провала на държавните медии да създадат
революционно съдържание и формат. След тази първа вълна

230

от изказвания залата се раздвижи. Последваха други критични
интервенции6.
Участниците във форума притежаваха работен опит
като дейци в образованието, активисти в местни и национални
организатори и синдикалисти. От подиума често се чуваше
напомняне: „Това не е атака. С критиката си заявяваме
подкрепа към Революцията“. Много от тях казаха, че преди
форума са се сдържали да критикуват режима от опасението,
че опозицията би използвала думите им срещу тях, за да
дестабилизира управлението на Чавес. Те бяха преживели
отблизо и пазеха жив спомен за преврата срещу демократично
избраното правителство на Салвадор Алиенде в Чили през
1973 г. и за опита за преврат във Венецуела през 2002 г.
Форумът продължи в приповдигнат дух, участниците споделяха усещане за обща посока и нова яснота за пътя напред.
Надеждите им обаче скоро бяха попарени. Първата атака
дойде от редовната колонка в чависткия вестник Диарио Веа,
подписана с псевдонима Царевичното зърно (Un Grano de Maiz).
Списвана от активист, близък до Рафаел Рамирес, ръководител
на PDVSA и противник на работническия контрол над фабриките, обявен в източните провинции на Венецуела, и правото им
да взимат автономни колективни решения и да имат собственост над средствата на производство. През 2013 г. Майкъл
Лебовиц помнеше ясно как през 2008 г. Рамирес беше отказал
на Министъра на планирането информация за петролната индустрия, като по този начин беше възпрепятствал изобщо какъвто и да е процес за икономическо планиране във Венецуела
– страна, крайно зависима от дохода си от петролните залежи
Всички презентации от форума бяха излъчвани на живо по
националната телевизия. Те бяха качени и транскрибирани в Апореа – Aporrea. 2009. „Noticias sobre Encuentro Intelectuales, Socialismo y
Democracia”, aporrea.org, https://bit.ly/2GTOVd6.
6
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в западните провинции. Царевичното зърно наричаше интелектуалците от форума „инфилтрирани буржоа“, които се опитват да дестабилизират революцията7. След неговата колонка в
Апореа – свободна медия, подкрепяща отворения дебат и често
публикуваща и статии на опоненти на режима – започнаха да
се появяват все по-критични коментари за форума. Авторите им, често хора, които не бяха свидетели на събитието,
наричаха интелектуалците „деструктивни“ и настояваха, че
единственият проблем на революцията е, че все още поддържа
разделение на труда, при което режимът слуша „псевдо-интелектуалци“ като тях, а не се вслушва в гласа на обикновените
хора (Linares, 2009).
Дългоочакваният отговор на Чавес дойде чрез националната
телевизия VTV. Седнал в открито студио, той се присмя на
„книжните плъхове“, казвайки саркастично: „Кой нарича тези
интелектуалци чависти? Не и аз!“ Тирадата на президента
продължи в същия дух, „Ако те смятат, че могат да разрешат
проблемите на Венецуела, нека да дойдат тази неделя да ме
заменят. Така ще мога най-сетне да прекарвам малко време
със семейството си.“8 Неговото следващо неделно шоу, Alo
Presidente9, стартира своята „теоретична“ версия Alo Presidente
Theorico (VTV 2009). В този нов формат на шоуто, който про
съществува няколко предавания, Чавес влизаше в домовете на
Архивът на „Диарио Веа“ е достъпен в интернет след 2014 г;
колоната беше препечатана в блога Un Grano de Maiz – Un Grano de
Maiz. 2009. „El mapa de hoy.“ Un Grano de Maiz, 06.06.2009, ungranodemaiz.
blogspot.bg, https://bit.ly/2seFwIP.
7

YVKE Mundial. 2009. „Chávez responde a intelectuales de izquierda
que critican su ‘hiperliderazgo.’“ Aporrea, 14.06.2009, aporrea.org, https://bit.
ly/2xof30C.
8

Venezolana de Televisiїn. 2014. „Alo Presidente Teorico.“ VTV,
16.02.2014, vtv.gob.ve, https://bit.ly/2kxMtjL.
9
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венецуелци и обсъждаше с тях някои принципи на марксистката
теория. В един от епизодите например той обсъди теорията
на експлоатацията, след което мило сгълча сина на домакините
си, тийнейджъра Хуан, който заяви, че искал да намери работа
в кол-център. И макар хора като Лебовиц да споделяха надежда,
че шоуто разкрива Чавес в истинската му светлина като про
светител, началото на това предаване в непосредствения
период след реакцията му срещу интелектуалния форум може
да се чете като опит на Чавес и върхушката около него да да
дат ясен знак: интелектуалците са заменими.
Интелектуалците от форума в CIM публикуваха своите
интервенции в ново списание – La Comuna. В техния отчаян
колективен отговор към сайта Апореа те заявявиха, че в
същината си аргументите на Чавес „съвпадат с основните
изводи на форума“. По-късно няколко от тях споделиха с мен, че
Чавес заплашвал да ги изгони от PSUV, но покойният уругвайски
писател Едуардо Галеано и президентът на Венецуела Алберто
Мюлер Рохас – и двамата вече покойници, наред с Чавес –
го убедили да преосмисли решението си за прогонването на
интелектуалците от партията. Последният дори го направил
с думите, че Чавес бил „заобиколен от гнездо на скорпиони“.
През 2013 г. Майкъл Лебовиц си спомняше за форума с
горчива носталгия. Лебовиц бе искрено и дълбоко натъжен от
смъртта на El Comendante, към когото изпитваше възхищение.
„Той беше толкова нетърпелив да се учи,“ твърдеше Лебовиц
като си припомняше едно спонтанно обаждане от президента
след полунощ, когато Чавес няма търпение да обсъжда с него
и съпругата му Марта Харнекер книга, която четял. Според
Лебовиц „Чавес не харесваше публичната критика. Само когато
критиката беше изказана очи в очи, той я взимаше сериозно…“
Той също ми разказа как се носели слухове, че първата реакция
по време на форума не била на присмех: президентът се обадил
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в телевизионна станция по време на интервю на Хуан-Карлос
Мондеро и казал, че Мондеро бил прав, че президентството
му започвало да става твърде концентрирано около него и в
този смисъл „хиперлидерско“. Според Лебовиц хората в найблизкия кръг на Чавес в PSUV са блокирали по-нататъшни
самокритични признания от страна на президента. Според
опита му с хора като настоящия президент Николас Мадуро,
те се противопоставяли на каквато и да е критика или идея
за по-ясна отчетност или радикална промяна, която идва от
народа и е насочена към управлението. В разговора ни през
2013 г. Лебовиц заяви с цветист език: „Когато лайното удари
вентилатора, трябваше да се борим за живота си... не буквално,
но станахме обект на повсеместни атаки от всякакви посоки.“
Той ми разказа как Министърът на висшето образование
Луис Акуня е искал да затвори CIM или да го предаде на друго
министерство, тъй като „не искаше допълнителни главоболия“.
За Лебовиц някои положителни реакции към форума от
активисти и работници, също публикувани на страницата Апореа, свидетелстват, че форумът все пак получава одобрение от
мнозинството от симпатизантите на боливарското движение. И все пак той призна, че Силия Флорес (тогава заместникпредседател на PSUV и председател на Народното събрание) и
нейният съпруг Николас Мадуро (по-късно номиниран от Чавес
и избран за президент на Венецуела) са едни от най-върлите
противници на форума и критичните послания на участниците
в него. Веднага след форума Флорес конфискува всички издания
на списание La Comuna, които Бониля Молина беше разпространил на среща на PSUV. „Учудващо, лидерите на партията
послушно предадоха списанията!“ възкликна Лебовиц. Той също
така помнеше, че след реакцията на Чавес Мадуро – тогава
много по-малко обект на медийно внимание – казал по националната телевизия, че интелектуалците „говорят дивотии“.
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След форума CIM не получaвa допълнително финансиране и
програмите му бавно се разпадат. Лебовиц и Харнекер напускат
Венецуела. През 2013 г. Лебовиц твърдеше, че те успяват да
запазят добри отношения с хора в режима и се връщат от
време на време в страната, но оттогава работят предимно
в Куба, Еквадор и Канада. През 2013 г. Лебовиц изрази уплаха,
че Мадуро е привърженик на кубинския авторитарен подход и
отрицател на работническия контрол на средствата на произ
водство като Рафаел Рамирес.
В разговора ни тогава той изтъкна: „Това ме кара сериозно да се безпокоя за посоката на революцията.“ В кореспонденция през март 2016 г. Лебовиц настоя, че Мадуро се е променил,
че той е приел някои критики, изложени в книгите на Харнекер,
успял е да спечели доверието на политически активисти в бед
ните райони и успешно да „изхвърли някои скорпиони“. Писмото му завършваше с уверението, че борбата продължава.
За мен обаче не само борбата продължава. От форума
насам продължава да ме мъчи безпокойство за това до каква
степен съществуващите прогресивни движения са способни да
се справят с подобна ситуация, ако и когато дойдат на власт.
Форумът Интелектуалци за социализъм и демокрация беше повратна точка. Отворената врата за градивна критика към
режима в името на трансформацията му беше затворена с
трясък в лицето на участниците във форума. Безспорно, за
разлика от авторитарните леви режими през двадесети век,
боливарското правителство не прилага насилие към критиците
си. Дори при ескалацията на събитията през 2014 и 2017 г. привържениците на режима дадоха повече жертви. И все пак, реакциите на Чавес, чавистките медии и PSUV през 2009 г. показаха
не само механизми за избягване на конструктивна критика и
пренебрегване на легитимното недоволство, но и посока на
действие към все по-авторитарно управление с все по-малко
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допитвания: процеси, подети от Мадуро и изведени до логичните им последици в нарастващото полицейско насилие и военен
произвол и то не срещу могъщите и богати истински врагове
на правителството. През 2009 г. изградените върху опит в
революционния процес критики на леви интелектуалци и активисти със значително минало в борбата срещу експлоатацията и несправедливостта не бяха признати за коректив на
революционната власт. След ненавременната смърт на Чавес
вътрешната критика на революцията се измести от „не полагай оръжие в ръцете на врага“ към de mortuis aut nihil aut bene10.
Превод от английски: Ивайло Динев
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„Капитализмът убива“...
солидарността!
Хроника на един
несъстоял се протест
Полина Манолова и Филипп Лоттхолц
На 11 януари 2018 г., в деня на откриването на българското
Председателство на Съвета на ЕС, партиите „Зелените“ и
„Да, България“, заедно с екоорганизации в Пловдив, организираха втори протест в защита на Народен парк „Пирин“ под
мотото „Съединението прави силата!“. Дни по-рано организаторите заявиха, че събитието е отворено за „всички граждани
с кауза, които искат да променят бъдещето си за по-добро“.
Подтикнати от желанието си да се противопоставим на
поредното разграбване на национални ресурси, ние, двойка, живеещи и работещи в Пловдив, докторанти по Социология и
Международно развитие, решихме да се присъединим към протеста със собственоръчно направен плакат. Според нашите
убеждения и реалността в последните 28 години в българския
контекст (и стотици години в международен) „Капитализмът
убива“ е лозунг, който най-цялостно отразява фундаменталните процеси и първопричини, свързани с повода на протеста.
Още при пристигането разпънахме плаката пред статуята на Съединението и това мигновено привлече вниманието на
няколко журналисти, фотографи, но най-вече на организаторите на протеста. Последните незабавно дойдоха, за да изразят
дълбокото си несъгласие с издигнатия от нас лозунг, който
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според тях нямал връзка с протеста, политизирал го, ненужно
привличал медийно внимание, което вредяло на каузата „За“
Пирин и създавало лош имидж за организаторите. При нашето
настояване за по-конкретни аргументи, един от организаторите каза следното: „Ние не сме против капитализма! Не това е
проблемът!“. По-възрастен организатор се съгласи и разпалено
ни обясни, че тези, които ще застрояват планината, „не са
капиталисти, а от старото комунистическо котило. Не ви ли
е срам, питам ви, не ви ли е срам да издигате такива лозунги?“
Решихме да се преместим настрани от тълпата и по-далеч от организаторите, за да не предизвикваме повече гнева
им, но не свалихме постера си, защото не ни бяха предоставени
законови или други сериозни обяснения за изключването ни. В
този момент някои присъстващи дойдоха и изразиха подкрепа
и симпатии с нашата позиция. Други настървено ни питаха от
коя партия сме, кой ни е изпратил и защо създаваме провокации; заплашиха да напуснат протеста, ако ние не се изнесем.
Организаторите на събитието се върнаха отново, този път
заедно с няколко полицаи, следящи за сигурността на протеста.
Полицаите обясниха, че в ролята си на медиатори на възникналото несъгласие ни съветват да послушаме организаторите
и заедно да намерим решение, за да не се разраства конфликтът. Отново поискахме да разберем какво в нашата позиция
провокира такава негативна реакция. Главният организатор (и
представител на „Зелените“) обясни, че, докато той е изнасял откриващата си реч, всички журналисти са снимали нашия
плакат, а те не желаят той да представлява или да се свързва
с „тяхното“ събитие. По това време около нас се беше образувала групичка от протестиращи, които започнаха да ни освиркват и да призовават полицаите да ни изведат от площада.
При настояване от наша страна организаторите ни дадоха
възможност да останем на протеста единствено ако свалим
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плаката си и мълчаливо застанем в края на шествието, или
ако носим плакат, подготвен от тях. След кратка дискусия неохотно се съгласиха, че ако добавим „Пирин“ на нашия плакат
(да се чете: „Капитализмът убива Пирин!“), ще ни позволят да
останем (това се случи пред полицаите).
Въоръжени с дописания си плакат и нежелаещи да провокираме повече гнева на организатори и полицаи, мълчаливо последвахме шествието по бул. „6-и септември“, бул. „Цар Борис 1“,
ул. „Железарска“ и крайната му спирка – площад „Централен“.
По време на финалната реч на организаторите и последното
изпяване на химна се позиционирахме отново в периферията на
шествието (пред бившето кафе „Атлас“). Стоящите наблизо
до нас протестиращи четяха постера ни с интерес и никой не
изразяваше недоволство, освен същият по-възрастен организатор, който отново ни посети, този път със заплахи да не правим „глупости“, да си отидем „по кротко“, за да не се налагало
друго. След като му напомнихме, че, както вече се съгласихме,
сме променили надписа на плаката си, той отказа да слуша и
отиде да разговаря с полицаите, стоящи зад нас. Малко след
това, докато всички възторжено ръкопляскаха на речта на организаторите, към нас се приближиха около петима полицаи,
които ни заобиколиха и ни казаха, че трябва да ги последваме
в тъмен тунел, който води в задния двор на едно от заведенията на главната улица. Питахме защо и какво се е случило
– обяснение не последва, само груба хватка и силово избутване
към въпросния тунел. След като безуспешно се опитвахме да
се освободим от тях и те отказваха да ни обяснят какво сме
направили, ние започнахме да викаме за помощ. Това ги накара
да отслабят хватката и ние успяхме да се освободим пред очите на безучастните протестиращи и организатори, стоящи
наоколо. На нашите въпроси към полицаите какво е наложило
това брутално отношение и насилие към нас ни беше обяснено,
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че „десет човека“ са се оплакали от нас, че организаторите не
ни искат на протеста. „Махайте се от тук! Организаторите
вече са ви казали, че не ви искат! Ще бъдете убити!“ (не стана
ясно от организатори, протестиращи или полицаи), „Ако не се
махнете, никой не може да гарантира за живота ви!“, „Ще ви
заведа в районното, ако продължавате!“ – каза полицаят, който беше начело на насилствената атака. Тръгнахме си в шок
и недоумение от станалото, а именно – съгласувана агресия и
насилие от страна на организатори и полиция в самия край на
събитието.
Този инцидент е важен сам по себе си, но най-вече защото
ни позволява да извлечем няколко притеснителни заключения не
само за продължаващия протест „За“ Пирин, но и за социалните движения и за липсата на солидарност между борбите за общите блага. Гореописаните събития демонстрират отказа на
организаторите да признаят необходимостта от борба срещу
движещата сила, която седи зад плановете за застрояване на
Пирин, а именно приватизирането и заграбването на природни
ресурси за нуждите на нарастването на капитала, от което
се облагодетелстват определени икономически и политически
елити. Тази позиция отразява тенденциите сред протестните
инициативи на „зелените“ и различни еко организации в България от последните няколко години и беше наблюдавана на протестните събития „За“ Пирин в различни точки на страната
в изминалия ден. Според разкази на присъстващи на събитията
в София, различни групи, участващи в протеста, са изразявали
крайно различни идеологически позиции, което довело до какафония от противоречиви лозунги.
Чрез упорития си и наивен отказ да разпознаят механиз
мите на действие и резултатите от капиталистическата организация на икономиката и живота като цяло, зелените инициативи губят шанса да обединят сили с широк спектър от
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ляво мислещи социални активисти. И което е основното, не
дават платформа за посочване на корена на проблема: че жаждата за натрупване на капитал ще продължи да убива природата, да отнема общите ни блага и да ги предоставя в ръцете на
частни интереси. Така те обричат възможността за консолидация на организационни тактики, които успешно да се противопоставят на инвестиционните интереси в Пирин. Вместо
това те продължават да поддържат утопичния образ на капитализма в чиста форма, като система, гарантираща прогрес и
материално благоденствие, и критикуват всички проявления на
капитализма в България като капитализъм от „балкански“ тип
– изкривен от сгрешения „ориенталски“ манталитет на масите и хватката на алчен и корумпиран комунистически елит.
Парадоксално, по този начин „зелените“ заемат същата
идеологическа позиция на опонентите си – едър бизнес, инвеститори, властимащи, – които подкрепят застрояването на
Национален парк „Пирин“ и издигат лозунги като „Капитализ
мът предпазва човека и природата“. Това ги прави мълчаливи съучастници в поддържането на един антихуманен режим,
който води до всекидневното погубване на човешки животи
– на работници, които стават жертва на трудови злополуки
и брутална експлоатация1, на самоубили се от отчаяние и невъзможност да подсигурят достойно съществуване2, на болни,
на които лечение е отказано, на такива които не могат да си

Инспекцията по труда: Работодателите масово неглижират
правилата за безопасност на работниците, baricada.org, https://bit.
ly/2Kp5yzP
1

„Евростат”: България първа по бедност на населението в ЕС,
24chasa.bg, https://bit.ly/2wGRmQv
2
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позволят скъпи лекарства3, на тези които губят битката с
глада, студа и природните бедствия.
Снощните протести в Пловдив и страната са особено
обезпокоителни и заради това, че демонстрираха колко далеч
са готови да стигнат „зелените“, за да подкрепят капиталистическата политика. Организаторите на протеста отказаха
да поемат отговорност за полицейското насилие срещу двама
мирни протестиращи с доводите, че ако насилие е имало, то
е било провокирано от случайно присъстващи на протеста, а
не от тях самите. За нас обаче, като преки свидетели и участници в събитията, е ясно, че самите организатори нагнетиха
напрежение и потърсиха подкрепата на полицията, както и
насърчиха поемането на силови мерки срещу нас. Така по крайно
циничен начин „зелените“, които често се оплакват от полицейско насилие, станаха подстрекатели на такова в отчаяния
си стремеж да наложат тяхната визия за протеста пред медии и поддръжници и както стана явно, с цената на това да
отблъснат хора, чиито виждания не съвпаднаха с техните.
Такива мутренски тактики на „зелените“ и боязливото
им отношение към истинските проблеми на обществото –
бедност, социална маргинализация и дълбоко неравенство4 – ги
правят удобна опозиция на статуквото. Това прави лозунгите
„мафия“, „олигарси“, „комунисти“ и „морал“, иначе често изговаряни от тях, беззъби, празни и нищо незначещи клишета,
които не само не могат да доведат до радикална промяна, но
и поставят под въпрос промяната като цел.

3

Здравната ни система е неефективна, отсече ЕК, news.bg,

https://bit.ly/2rFVlao
4

Първи по неравенство, baricada.org, https://bit.ly/2jXDcBB
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Насилие и съпротива
Неда Генова
„Хвърлиш ли един камък, това е подсъден акт. Ако хиляда
камъка бъдат захвърлени, то този акт е политически.“
Улрике Майнхоф
„Деколонизацията винаги е насилствено събитие.“
Франц Фанон
В предисловието към добилия популярност документален филм
Относно насилието (2014, реж. Йоран Олсон), постколониалната
теоретичка Гаятри Спивак настоява1, че така, както
алжирският революционер, психоаналитик и теоретик Франц
Фанон си е присвоил труда на немския философ Хегел, така и за
нас е необходимо да направим същото с Кантовото твърдение,
че „Това, което народът (цялата маса от поданици) не може
да реши за себе си и съставящите го негови съграждани, това
и суверенът не може да реши вместо него“. (Кант, 2009, с. 241)
Немалко са моментите от последните няколко месеца, в
които се разигра именно един такъв отказ на хората да предоставят на суверена отнетото им или може би никога непрактикувано право да вземат решения, пряко засягащи живота и
правото им на самоопределяне. Скорошните събития по време
на референдума в Каталуня и протестите против срещата
на върха Г-20 в Хамбург през юли 2017 г. са такива събития.
Несъмнено би било интересно двете движения – т.нар. „сепаратистко“ и „антиглобалистко“ – да бъдат анализирани от
Preface
ly/2wGTfgh
1

To

Concerning

Violence,
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filmquarterly.org,

https://bit.

гледна точка на ефективността и стратегиите, прилагани от
локализирани или пък транснационални форми на съпротива в
контекста на глобалния капитализъм. Поради всеобхватността на такъв един проект обаче, тук ще засегна по-конкретно
(без да имам претенцията за пълен очерк на събитията) само
едно от двете, а именно – протестите срещу Г-20 в Хамбург,
защото тъкмо тяхното отразяване, легитимност и най-вече
темата за насилието намериха особено силен отзвук в дискусионната група във Фейсбук на dВЕРСИЯ преди няколко месеца.
Също така, макар че съществуват аргументи срещу употребата на насилие като форма на съпротива, които заслужават повнимателен прочит и които не произлизат непременно от консервативна или либерална позиция, тук интересът ми е насочен
към текстове и ситуации, които обсъждат насилието като
съпротива от гледна точка на условията му за възможност,
необходимостта и рационалността му. Ще се концентрирам
върху тази макар и непопулярна и може би провокативна перспектива, защото ми се струва, че тя е по-скоро липсваща в
българския контекст. Този щекотлив въпрос пък, от своя страна, логично налага заниманието с новаторския труд на Фанон
и темата за насилието в деколониалния контекст.
Парии презрени2 на Фанон е публикувана през 1961 г. в
същата седмица, в която авторът є умира от левкемия. Още
този ден е забранена и иззета от разпространителската мрежа
във Франция. Нейната първа глава, върху която е базиран и
филмът на Олсон, е наименувана Върху насилието и поставя
Заглавието на книгата е взето от първата (във френския оригинал – третата) строфа на Интернационала „На
крак, о, парии презрени, / на крак, о, роби на труда!“. Всички
преводи от текста на Фанон са мои и направени по английското издание на книгата. – Бел. авт.
2
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парещия проблем за деколониалното насилие в една колониална,
вече дефинирана от насилие ситуация. Фанон нито за момент не
поставя под въпрос легитимността или дори необходимостта
на тези насилствени освободителни практики, но това
далеч не означава, че – противно на прочита на Сартр във
въведението3 му към книгата – той приветства употребата
на насилие. По-скоро, както и Хоми Баба, и Гаятри Спивак,
наред с други постколониални теоретици подчертават, Фанон
полага усилие да покаже, че именно в това се крие дилемата на
колонизираните: в манихейския, насилнически колониален свят
единствената форма на съпротива, която може да бъде увен
чана с успех, е тази, която също говори езика на насилието.
„[Д]еколонизацията винаги е насилствено събитие“ (Fanon, 1961,
с. 1) пише Фанон; но това е така, защото самата структура
на колонизирания свят е белязана от насилие и единствено раз
ру
шаването є със сила може да доведе до нейното тотално
преобръщане. „Същите тези хора, на които им е било непре
къснато втълпявано, че разбират единствено езика на силата,
сега решават да изразят себе си именно чрез сила“ (с. 42).
Именно в това се таи и трагедията на антиколониалните и
деколониални освободителни движения – че за да си върнат чо
веш
кия статус в лицето на колонизаторите, за да разрушат
физическите бариери, маркиращи колониалната територия, за
да се противопоставят на наложеното им ограничение на дви
Жан-Пол Сартр е сред първите френски интелектуалци, които
незабавно разпознават значимостта на тезите на Фанон. Той пише
и въведението към Парии презрени, което бива поместено в същата
публикация. След 1967 г. обаче, по инициатива на съпругата на автора, Джоузи, то често бива премахнато, тъй като по нейно мнение
(Frantz Fanon’s Widow Speaks, frantzfanonspeaks.wordpress.com, https://bit.
ly/2K3Qo7u) „проционистките възгледи [на Сартр] са несъвместими с
работата на Фанон.“ – Бел. авт.
3
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жение, колонизираните народи разполагат единствено с езика
на насилието.
Различни артистични творби – от брилянтния филм на
Джило Понтекорво от 1966 г. Битката за Алжир до фантастич
ния роман на Урсула Ле Гуин Светът се нарича дъбрава (1976 г.)
– разиграват именно тази дилема. За последния авторката
сама пише в предисловието, че докато го е писала, е била силно
повлияна от събитията по време на войната във Виетнам, в
протестите срещу която тя активно участва. Фиктивната
планета от романа є е обитавана от хора, които обаче не са
разпознавани като такива от колонизиралите я човеци. При
шъл
ците (чиято родна планета в явна асоциация с нашата
Земя е наричана Тера) започват да експлоатират ресурсите на
планетата и да секат горите, които я покриват, както и да
принуждават местното население да полага робски труд в тяхна
услуга. Ключов елемент от романа е, че колонизираният народ
не просто е дехуманизиран, ами в лицето на колонизаторите
тази липса на „човечност“ е обвързана с отказа им (погрешно
привидян като неспособност) да упражняват насилие, да се
бунтуват и съпротивляват срещу потисниците си. Преходът от
ненасилие към целенасоченото прилагане на сила – който преход
предизвиква недоумение у доскорошните потисници, осланяли
се на това, че добре „познават“ пацифистичната, пасивна
същност на подвластните им – се оказва единственият начин,
по който местното население успява да си отвоюва обратно
свободата, пропъждайки колонизаторите. В края на историята
планетата, макар и поставена под запор за по-нататъшни
изследвания от външни народи, ще бъде завинаги променена –
защото дребните обитаващи я човечета са получили „дара на
убийството“ (Ле Гуин, 1992, с. 139) от колонизаторите.
Насилието тук, както и в десетките бивши колонизирани
страни от Алжир до Виетнам, от Буркина Фасо до Индия, е
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нежеланият, непоискан от никому дар, който обаче се оказва
необходимият елемент за постигането на освобождение и
независимост.
Но по какъв начин всичко това е обвързано със събитията
в Хамбург от тази година? Можем ли да съпоставим кървавите антиколониални борби от втората половина на XX век със
съвременния, до голяма степен представен като „изгладен“ и
„изчистен“ откъм неравенства център на втория по големина град в Германия – еталон на западната либерална демокрация и цивилизационно господство? И най-вече, ако искаме да
твърдим, че употребата на сила в контекста на антиимпериалисткото и антикапиталистическо движение и съответно
в рамките на протестите срещу Г-20 е не просто оправдано,
но и необходимо, то можем ли да поставим знак на равенство
между колониалното потисничество и формите на опресия,
създадени и стимулирани от капитала?
Струва ми се, че недвусмисленото поставяне на знак за
равенство би рискувало да прикрие отликите между ситуации, които все пак са продукт на различен тип господство, на
различни (макар и очевидно обвързани) исторически моменти
и най-вече между различните групи съпротивляващи се субекти, употребяващи различен по вид насилие като форма на
борба срещу доминиращата рамка4. Не е особено оригинално
Отликите в тази връзка са много и значителни – например не
бихме могли да твърдим, че степента и качеството на дехуманизация
на колонизираните народи и тази на протестиращите срещу глобалния
капитализъм от страна на доминиращата класа са сравними, нито че
насилието, до което прибягват, е от същия порядък. Така например докато при протестите срещу Г-20 то често има символично естество
и е насочено срещу полицията като въплъщение на държавната власт
или пък срещу частна собственост, в антиколониалното насилие няма
нищо символично. – Бел. авт.
4
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твърдението, че капитализмът и колониализмът са взаимно
поддържащи се форми на опресия, нито че исторически колониализмът е обслужвал (а в т.нар. неоколониална ситуация и
продължава да обслужва) интересите на господстващите народи в опита им да експлоатират естествените ресурси, както
и интелектуалния и физически труд на конструираните като
„нисши“ и „неразвити“/„немодерни“ територии по целия свят.
Расовата теория и официалните доктрини на християнската
религия винаги са играли ключова роля за епистемологичното
стабилизиране и легитимиране на тази рамка на насилие. И все
пак тук ми се ще да подчертая специфичността на антиколониалните борби от втората половина на XX век и тази на
антиимпериалистките, антикапиталистически от началото на
XXI, израз на които са протестите срещу Г-20 в Хамбург от
тази година. Казвайки това, твърдението ми е, че все пак има
нещо споделено в неизбежността на насилието както в антиколониалните, така и в антикапиталистическите борби, макар
и то логично да приема различни форми.
Срещите на върха Г-20 се провеждат от 2008 г. насам,
като тази през 2017 г. бе дванадесетата подред, събрала държавните лидери на страните-членки. Самите събития, протичащи под шапката на Г-20, могат да представляват както срещи на лидерите, така и да бъдат провеждани на министерско
ниво или да са съвещания на управителите на централните
банки от страните членки. „Г-20“ обединява 19-те най-богати
страни в света плюс Европейския съюз (ЕС) (представляван
едновременно от Европейската комисия и Европейската централна банка)5. Любопитно е, че страни-членки на ЕС като
Германия, Франция, Италия и Великобритания фигурират като
Заедно, брутният вътрешен продукт на икономиките на тези
страни възлиза на 85% от световния такъв. – Бел. авт.
5
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отделни участници в срещите Г-20, отвъд индиректното им
представителството от страна на Съюза6. Целта на тези
срещи е да бъдат обсъждани механизми за осигуряване на международна икономическа стабилност. Не е необходима особено
голяма доза цинизъм, за да прочетем в тази заявка за „стабилност“ желанието за запазване на статуквото, което поначало
е осигурило на страните, представени в Г-20, позицията на глобални икономически лидери, а съответно и на значими играчи
на геополитическата сцена.
Докато лидерите на страни като Полша и Норвегия крити
куват ексклузивността на членството в Г-20 от гледна точка
на собственото си отсъствие в групата, въпреки претенциите
си за икономически статут, масовите протести, които среща
та на върха предизвиква от самото си начало, дават израз на
много по-структурни и основополагащи критики. Те поставят
под въпрос самата логика на представителството и на упраж
ня
ване на власт въз основа на икономическо господство.
Проблематизирани биват също така и отсъствието на опре
де
лени ключови теми от масата за преговори, липсата на
прозрачност, достъпност на информация и възможност за
включване от страна на дори номинално „представените“ на
селения. Тези протести често са организирани от и обединяват
различни по вид групи с различни политически искания – от
екологични до LGBTQ активисти; от такива, борещи се за
правата на местното население (като в Канада през 2010 г.),
до студентски организации, анархисти, антиглобалисти и пр.
Парадоксално е може би, че Г-20 се превръща в повода, сре
щу който се мобилизират толкова много разнородни групи,
Някои от останалите страни-участници в тях са Мексико,
Канада, САЩ, Китай, Турция, Япония, Саудитска Арабия, Русия, Южна
Африка (единствената страна от целия африкански континент) и
др. – Бел. авт.
6
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обе
динени по линия на критика спрямо различни аспекти на
ста
туквото. Срещите на върха онагледяват и същевременно
обособяват локално и времево това статукво, и отчасти се
превръщат в условие за възможност за мобилизирането на
концентрирана масова съпротива. На координационната стра
ница G20hamburg можем да разгледаме активистката програма
за периода 1 – 9 юли 2017 г. (срещата на върха беше на 7
и 8 юли)7, която, освен протести, включва и образователни
програми, прожекции, лекции и дискусии.
На 6 юли 12 000 души протестираха само на втория8 от
по-големите протести, събрали се под лозунга G20 Welcome to
Hell. Той стана и повод за първите сериозни сблъсъци между
протестиращи и полиция, както и за вълна от неодобрение срещу част от протестиращите. Последните дръзнаха да отговорят с камъни и коктейли „Молотов“ на запратените срещу
им полицейски палки, водни оръдия и сълзотворен газ, както и
да „вандализират“ частна собственост като коли и витрини
на магазини и банки.
„Хвърлиш ли един камък, това е подсъден акт. Ако хиляда
камъка бъдат захвърлени, то този акт е политически. Запалиш
ли кола, този акт е подсъден. Ако стотици коли бъдат запалени,
то този акт е политически.“ Това са думи на немската
журналистка и активистка Улрике Майнхоф, които пише ден
след нападението с огнестрелно оръжие срещу левия активист
Руди Дучке, извършено на 11 април 1968 г. от антикомуниста
Йозеф Бахман. Атентатът срещу Дучке, както и убийството
на студента Бено Онезорг по време на протестите срещу
посещението на иранския шах в Западен Берлин през юни
7

Calendar, g20hamburg.org, https://bit.ly/2IH8SsE

Един ден по-рано се проведе Women‘s March gegen Trump und
G20. – Бел. авт.
8
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предходната година, радикализират лявото движение, част от
което е и Майнхоф9. В друг неин текст от 1968 г. – От
протест към съпротива10 – тя критикува лицемерието на
...тези, които осъждат хвърлянето на камъни и палежите
от позицията си на власт, но не и подстрекателството на
ИК Шпрингер11, не и бомбите във Виетнам, не и терора в
Персия, не и изтезанията в Южна Африка [...] – тяхната
отдаденост към ненасилието е лицемерна. Те използват
двойни стандарти, те искат точно това, което ние, които
тези дни излязохме на улицата – със и без камъни в джобовете
си – не желаем [...]. [Линдън] Джонсън, обявил Мартин
Лутър Кинг за национален герой, и [Курт Георг] Кийзингер,
изказал съжаление в телеграфен стил за опита за убийство
на Дучке, – те са представителите на властта, срещу която

Можете да прочетете повече за историята на лявото движение от 60-те години насам, основаването на Rote Armee Fraktion [Фрак9

ция червена армия], както и радикализирането на дейността им от
различните поколения членове в двата тома на документална книга
на Andrѓ Moncort и J. Smith The Red Army Faction: A Documentary History,
т.1, т.2, Der Baader-Meinhof Komplex (т.1 – 2009 г., т.2 – 2013 г.). Филмът Der Baader-Meinhof Komplex (реж. Ули Едел, 2008) също дава добра
представа за събитията в Западна Германия през периода. – Бел. авт.
10

Превод от немски – Н.Г.

Alex Springer Verlag е голяма издателска къща, публикуваща традиционно консервативни, високо тиражни таблоиди като вестниците
BILD и Berliner Zeitung. В месеците преди описаните по-горе събития
те публикуват множество насаждащи омраза и подстрекателски материали срещу протестиращите студенти и лидерите на Външнопарламентарната опозиция (APO). Заради това много от протестиращите обвиняват списващите вестниците в съучастничество в
нападението над Дучке. – Бел. авт.
11
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се изправиха и Кинг, и Дучке; на насилието на системата,
създала и Шпрингер, и войната във Виетнам...
И така почти точно 50 години след написването на тези
редове сме поставени в сходна позиция, в която либералната
и консервативната преса все така продължава да поддържа
статуквото и бълва материали, осъждащи „насилието“ на
палежите и захвърлените камъни от страна на протестиращите
срещу Г-20, но не е и наполовина толкова отдадена на списването
на материали, които биха изобличили насилието, предприето
от управляващата върхушка на страните-членки на срещата –
от терора над кюрдското малцинство и опозицията в Турция,
през позорната сделка между Меркел и Ердоган по време на
т.нар. „мигрантска криза“ в Европа, до отсъствието на поли
тическа воля за справяне с настъпващите климатични промени
и ролята на глобалните концерни и международната общност
(чиито най-влиятелни представители по случайност са и
страни-членки на Г-20) за решаването им. 50 години по-късно все
така осъждаме „насилието“ на шепа леви анархисти, отказали
да свалят маските си, изправени пред цял батальон тежко
въоръжена военизирана полиция (чиито членове впрочем също
до един носят маски), но отказваме да говорим за нападенията
с дронове в Пакистан, Йемен, Афганистан и Сомалия, взели
между 700 и 1500 цивилни жертви12, сред които и поне 262 деца.
Малко вероятно е сп. Spiegel, което помести коментар от
редактора си Флориан Гатман13, призоваващ полицията
да се изправи срещу „тези хора“ (сиреч „обзетите от сляпа
ярост“ протестиращи срещу Г-20) „с цялата си строгост, в
краен случай и с тежко въоръжени спецчасти“, да реагира със
12

Drone Warfare, thebureauinvestigates.com, https://bit.ly/2pM7A7i

13

Protest ist trotzdem richtig, spiegel.de, https://bit.ly/2wHzi8U
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същия морализаторски патос срещу експорта на оръжия от
немски фирми към Саудитска Арабия. Не е ли това насилие,
употребявано от икономическите сили на деня в името на
икономическите им и геополитически интереси, сравнимо
именно с насилието на колониалните сили, които експлоатират
и убиват, за да наложат господството си? Както пише Фанон
в Относно насилието – Третият свят е продукт на Европа и
продължилите с векове кражби не само на „диаманти, масло,
коприна, памук, дърво и екзотични продукти“ (Фанон, с. 58), но
и на човешки живот14.
Показателно е, че именно отказът на някои от анархистите
от black bloc15 да се подчинят на заповедта на също забулените
полицаи да свалят собствените си маски, отприщва насилието
срещу анархистите. Защото това е жест, който отказва да се
съобрази с консенсуса, че насилието е монопол единствено на
държавата и който прилага на практика искането за равенство.
От позицията на господство искането за равенство от страна
на потиснатите винаги ще бъде привиждано като провокация
или дори като отявлена конфронтация.16 Така както и в коло
И още: „Задушаващите я богатства са онези, които са откраднати от ниско развитите народи. Пристанищата на Холандия,
доковете на Бордо и Ливърпул са били специализирани в търговията
с негри и дължат известността си на милиони депортирани роби.“
(Фанон, с. 58-59.)
14

Тактика, при която групата протестиращи се облича изцяло
в черно с цел да изглежда единна, като за да запази анонимността
си – включително с цел предпазване от неонацистки нападения – използва лицеви маски. Обикновено групата функционира автономно от
останалия протест и често формира буфер между него и полицията.
– Бел. авт.
15

Нека не се залъгваме, че привиждането на искането за равенство като провокация е явление единствено във формално колони16
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ниал
ния контекст първата стъпка на „местния е да заяви,
че е равен на колонизатора. Правейки още една стъпка, той
е готов да се бори да стане нещо повече от колонизатора.“
(Фанон, 1961, с. 9).
Да отхвърлиш това искане като прибързано или недал
но
видно, да опишеш антиколониалното насилие в лицето на
потисничеството като „нелегитимно“ или още по-лошо, като
„делегитимиращо“ исканията на целия протест, означава да
отречеш това, че логиката и структурата на господство вече
са дефинирани от насилие. Особено последното твърдение – за
това, че, хвърляйки камъни и палейки коли, шепа протестиращи
„делегитимирали“ иначе донякъде разумните искания на останалите, бе често преповтаряно в либералната преса в Германия
и отчасти подето от някои от самите демонстранти. Други
обаче – като учениците, организирали образователната стачка
в рамките на Г-20 – не могат да бъдат заблудени толкова лесно. Затова и на твърденията, че техният протест бил мирен,
те отговарят17 с прессъобщение на страницата g20hamburg:
1. Нашият протест не беше мирен. Този петък младите
хора протестирахме шумно и яростно срещу Г-20, образователната ни система и капитализма.
2. В продължение на седмици бяхме заблуждавани, принизявани и потискани от страна на училищните власти,
полицията и др., например чрез заплашване със забележки
в дневника и забраната на първоначалния ни маршрут за
зираните страни, ами си припомним това как „чистият българин“
Ангел Калеев преби (bghelsinki.org, https://bit.ly/2sfGJyN) младежа Митко
Йонков през април 2016 г., защото последният си позволил да твърди,
че двамата – българин и ром – били равни. – Бел. авт.
Bildungsstreik war widerständig, laut und wütend, g20hamburg.org,
https://bit.ly/2KZWkv1
17
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протеста. За нас е лицемерно, че сега същите тези хора ни
дават като пример за мирен протест и злоупотребяват с
нас. Не ни трябва вашата оценка на протеста ни.
3. Ние като млади хора заедно се осмелихме да прекрачим границата (на нелегалността) като стачкувахме в
образователните си институции. Съзнателно не се подчинихме, и това си струваше! [...]
Именно такъв тип не само физическа, но и епистемологична съпротива е нужно да бъде оказвана в лицето на опити
за смекчаване на критиката на някои и тяхното настройване срещу естествените им съюзници. Част от съпротивата
действително се състои в изобличаване на механизмите, които
представят държавното насилие единствено като продукт на
някаква вездесъща и необходима рационалност, но не и като
терор като всеки друг. Друга част от съпротивата може да
се състои във физическата конфронтация в лицето на сълзотворния газ, каските, палките и водните оръдия. На нас, които
наблюдаваме и коментираме случващото се от сигурната дистанция на екраните си, не се полага да съдим съпротивляващите се за употребата им на средства – по-скоро би трябвало да
се запитаме защо и в какви условия поначало тези средства са
станали необходими.
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Да не плащаме дан на Европа!
Франц Фанон
Франц Фанон (1925 – 1961 г.) е психиатър и радикален
философ. Роден в Мартиника, Фанон е един от най-гласовитите
поддръжници на Алжирската революция и ключова интелектуална
фигура на световните деколониални борби. „Парии презрени“ –
книгата, чието заключение е преведено на български в следващите
страници – е посветена на френското господство в Алжир и на
необходимата съпротива.
Хайде, другари, по-добре още сега решително да сменим курса.
Трябва да разкъсаме гъстия мрак, в който бяхме захвърлени, и
да излезем от него. Новият ден вече изгрява и трябва да встъпим в него с решителност, твърдост и смелост.
Да захвърлим мечтите, да изоставим старите вярвания
и илюзорните приятелства. Нека не губим време в безплодни
ридания и гнусни подражания. Да напуснем тази Европа, която
не спира да говори за човека, докато го изтребва навсякъде, където го срещне – по нейните улици, по всички краища на света.
Вече векове наред Европа възпира развитието на другите
хора, като ги подчинява на своите планове и на своята слава;
векове наред тя задушава почти цялото човечество в името
на някакво си „духовно приключение“. Погледнете как днес тя
се лута между атомната катастрофа и духовния разпад.
И все пак, ако говорим за нейните цели, можем да кажем,
че тя ги е постигнала всичките.
Европа застана начело на света с плам, цинизъм и насилие.
И погледнете как нейните паметници хвърлят все повече и все
по-дълги сенки. Всяко нейно движение срива границите на прос-
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транството и на мисълта. Европа е чужда на всяко смирение,
на всяка скромност, на всяка нежност, на всяка грижовност.
Тя се въздържа само спрямо човека, тя става убийствено
свидлива и хищнически пестелива единствено когато трябва да
се погрижи за човека.
Тогава, братя, нима не разбираме, че имаме по-важни задачи, отколкото да вървим по петите на тази Европа.
Тази Европа не спира да говори за човека, не престава да тръби, че я е грижа само за човека, но днес ние знаем с какви страдания човечеството е заплатило за всяка победа на нейния дух.
Хайде, другари, европейската игра приключи веднъж завинаги; трябва да открием нещо ново. Днес сме способни да направим всичко, стига само да спрем да подражаваме на Европа
и да не се поддаваме на желанието да я догонваме.
Европа набра такава бясна скорост, че днес никакъв кормчия – дори и най-разумният – не би могъл да спре шеметния
є ход към пропастта, от която ние трябва да се отдалечим
възможно най-бързо.
Вярно е, наистина, че са ни нужни модели, схеми, примери.
За много от нас най-примамлив изглежда европейският модел.
Само че в тази книга вече видяхме какви разочарования ни носи
това подражание. Европейските проекти, техника, стил трябва да спрат да ни изкушават и да разклащат равновесието ни.
Когато търся човека в европейските стил и техника, намирам само низ от отрицания на човека, лавина от убийства.
Човешката ситуация, човешките проекти, сътрудничеството между хората за издигане на човека в неговата тоталност – всичко това са нови въпроси, чието решаване изисква
истински изобретения.
Нека решим да не имитираме Европа и да напрегнем мозък
и мускули в нова посока. Нека се опитаме да изобретим тоталния човек, когото Европа се оказа неспособна да възвиси.
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Преди два века една бивша европейска колония се зае да
догони Европа. Тя до такава степен успя в това начинание, че
Съединените американски щати се превърнаха в чудовищно образувание, в което пороците, болестите и нечовечността на
Европа достигнаха отвратителни измерения.
Другари, нима не можем да сторим нищо друго, освен да
създадем една трета Европа? Западът искаше да бъде приключение на Духа. Тъкмо в името на Духа, т.е. на европейския дух,
Европа извършваше своите престъпления и с него легитимираше робството, в което държеше четири пети от човечеството.
Да, европейският дух лежи върху особени основи. Цялата
европейска мисъл се развивала във все по-голяма пустош и на
все по-непристъпни места. Докато постепенно не отвикнала
да среща човека.
Един постоянен диалог със себе си и един все по-извратен
нарцисизъм довели до почти завършено умопомрачение, в което умственият труд се превърнал в страдание, а реалността
престанала да бъде тази на живия, трудещ се и създаващ себе
си човек и се превърнала в реалност на думите и на техните съчетания – на напрежения между значенията на думите.
Намерили се обаче европейци, които насърчили европейските
работници да разбият въпросния нарцисизъм и да скъсат с нереалното.
Европейските работници, като цяло, не откликнали на
тези призиви. Те повярвали, че също са част от величественото приключение на европейския Дух.
Различните моменти от развитието на европейската мисъл съдържат всички необходими елементи за разрешаването
на големите проблеми на човечеството. В своите действия
обаче европейските хора не отговорили на отредената им мисия, която се състояла в това насилствено да изтръгнат тези
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елементи, да променят тяхната природа и съчетанията между
тях и най-сетне да отведат проблема за човека до неподозирани висоти.
Днес Европа е зациклила. Другари, трябва да бягаме от
това неподвижно движение, в което диалектиката малко по
малко се превръща в логика на равновесието. Да се върнем към
въпроса за човека. Да се върнем към въпроса за реалността на
ума, за умствената маса на цялото човечество, като умножим нейните връзки, разнообразим мрежите є и рехуманизираме посланието є.
Хайде, братя, твърде много работа ни чака, та да се забавляваме с ариергардни игрички. Европа е свършила, каквото
е трябвало да свърши, и като цяло го е свършила добре; да
спрем да я обвиняваме и да є кажем твърдо, че вече трябва да
престане да вдига толкова шум. Повече няма защо да се страхуваме от нея, нека престанем да є завиждаме.
Днес срещу Европа се изправя Третият свят като колосална маса и неговият проект трябва да се опита да разреши
проблемите, на които тази Европа не успя да намери отговор.
Важното обаче е да не говорим за производителност, интензифициране и ритми на развитие. Не, не става дума за
завръщане към Природата. Съвсем конкретно, става дума за
това да не тласкаме хората в посоки, които ги осакатяват, да
не налагаме на мозъка ритми, които го замъгляват и похабяват. Не трябва, под претекст че догонваме, да малтретираме
човека, да го откъсваме от самия него, от личното му пространство, да го пречупваме, да го убиваме.
Не, ние не искаме да догонваме никого. Но искаме да вървим непрестанно, ден и нощ, заедно с човека, заедно с всички
хора. Шествието обаче не трябва да бъде прекалено разлято,
тъй като по този начин всяка от редиците ще вижда все по-
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слабо тази пред нея; а хора, които не се разпознават, се срещат все по-рядко и си говорят все по-малко.
Пред Третия свят стои задачата да даде началото на една
история на човека, която държи сметка както за величествените тези, които Европа понякога е поддържала, така и за
престъпленията на Европа, а най-грозното от тези престъпления спрямо човека е патологичното разпарчетосване на неговите функции и раздробяването на неговото единство; спрямо
колектива това е неговото разбиване, неговото йерархично
разслояване и кървавите напрежения, породени от класовото
разделение; най-сетне, на нивото на цялото човечество, това
са расовата омраза, робството, експлоатацията и преди всичко геноцидът, който го е обезкървил, като му е отнел милиард
и половина хора.
Така че, другари, да не плащаме дан на Европа, като създаваме държави, институции и общества, които се вдъхновяват
от нея.
Човечеството очаква от нас нещо повече от някакво карикатурно и като цяло извратено имитиране.
Ако искаме да превърнем Африка и Америка в нова Европа,
то най-добре да поверим съдбините на нашите страни на самите европейци. Те ще се справят по-добре и от най-умелите
сред нас.
Но ако искаме човечеството да направи крачка напред, ако
искаме да го изведем на по-високо стъпало от това на Европа,
то тогава трябва да правим открития и да изобретяваме.
Ако искаме да отговорим на очакванията на нашите народи, не в Европа трябва да търсим тези отговори.
Още повече, ако искаме да отговорим на очакванията на
европейците, не трябва да отразяваме, дори в идеален вид,
образа на техните мисъл и общество, към които те понякога
изпитват огромна погнуса.
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Другари, заради Европа, заради нас самите, заради човечеството трябва да се обновим изцяло, да развием нова мисъл,
да се опитаме да поставим на крака един нов човек.
Преводът е направен по изданието Frantz Fanon, Les damnѓs
de la terre. Paris: Ed. La Découverte & Syros, 2002, pp. 301-305. Заг���
лавието е избрано от редакцията. Превод: Момчил Христов
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Раните на Африн,
перспективите пред Рожава
Интервю на Росен Джагалов с Назан Юстюнда
Назан Юстюнда е професор по социология в Босфорския университет в Истанбул. Интересува се феминистка теория, теории на модерността, наративни методологии и етнография на
държавата.
* * *
На 18.03.2018 г., след продължилите почти два месеца неравни
сражения и въздушни бомбардировки, кюрдските Сили за защита
на народа и Женските защитнически отряди (YPG и YPJ) се
оттеглиха от градския център на провинция Африн, заедно с
голяма част от местното население. Сцените на влизането на
турските наемници от Свободна сирийска армия (FSA) в градския
център на провинция Африн сякаш илюстрираха думите на Роза
Люксембург: социализъм или варварство. Само че този път
победи варварството. След като в последните няколко години
сломи демокрацията на своята собствена територия, турската
държава реши да потуши и движението, което беше най-голямата
надежда за мир и справедливост в толкова изстрадали общества
и народи. Африн падна, но борбата за Рожава продължава.
На първо място, искаме да ти благодарим за това интервю. Тези дни, когато турската пропагандна машина работи
на пълни обороти и всеки глас в страната, призоваващ за
мир, е автоматично заклеймяван като „поддръжник на терористите“ и третиран като такъв, твърде често виждаме как
дори чуждестранни журналисти повтарят опорните точки на
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турската държава: Партията на демократичния съюз (PYD)
= сирийски клон на Работническата партия на Кюрдистан
(PKK), оправдани страхове за сигурността, огромен брой „неутрализирани“ бойци на кюрдските Сили за защита на народа
(YPG), малко жертви на турската армия и на Свободната
сирийска армия (FSA), „най-голямо внимание“ при защитата
на цивилни кюрди. Но дори намиращите се на Запад източници, които не се доверяват на турската гледна точка, опростяват процесите в региона до груба геополитика и борби
между големите сили като САЩ, Русия, Сирия, Турция, Иран.
Естествено, това също присъства, но нямаше да те занимаваме, ако искахме да напишем текст за новата „игра на големите“. В днешно време всеки може да говори за Путин, Ердоган
и Тръмп, за „руснаците“, „турците“ и „американците“. Далеч
по-малко хора могат да говорят за обществата и живота на
терен там. Ти си един от тези хора. Посещавала си Рожава и
си писала за региона. Можеш ли да ни разкажеш как се случи
това? Какво е управлението в Рожава? Източниците говорят
за вариации от еднопартийна система до анархистка утопия.
Какво се случва, когато еманципаторни теории и практики се
сблъскат с традиционалистки (често родови) общества?
Посещавала съм Рожава четири пъти. Два пъти посетих
областта Джъзире и два пъти Кобане. Три от тези посещения бяха като част от изследване, което провеждам, относно
трансформацията на Кюрдското освободително движение, идеите и практиките му. Посетих различни градове в областта
Джъзире и интервюирах правителствени представители, бойци
на Силите за защита на народа и Женските защитнически
отряди (YPJ), представители на местните асамблеи, личнос
ти, отговорни за промените в правната, образователната и
университетската система, жени от женското движение, от
отрядите за самозащита и от женските центрове, където
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биват засягани престъпления срещу жените и се решават проблеми, засягащи жените. Веднъж отидох в Кобане в знак на
солидарност с кобанските бойци, опълчващи се на атаките на
ИДИЛ. Втория път отново бях там с изследователски цели,
но интервютата и наблюденията ми се случиха в условията
на следвоенно опустошение. Всичко това се случи в периода
2015–2016 г. Така че въпреки че следя внимателно ситуацията,
трябва да призная, че някои от коментарите ми може да не
са актуални.
Управлението в Рожава е вдъхновено от идеите на Абдула
Йоджалан, водача на Кюрдската работническа партия, който е
в затвора на остров Имралъ в Турция от 1999 г. Интересното
относно Рожава е, че докато Силите за защита на народа и
Женските защитнически отряди биват възхвалявани по света
заради борбите им с ИДИЛ, в действителност солидарността, демонстрирана към сирийските кюрди, се основава върху
идеята за общ враг, а не върху представата за споделени общи
истини. Докато глобалното разбиране за ИДИЛ беше като за
научнофантастичен апокалипсис, градът Кобане се превърна в
метафора за секуларизъм, героизъм, антитероризъм и патриотизъм – все ценности, способни да предотвратят идването на
деня на Страшния съд и с които светът и особено западният
свят спокойно можеха да се идентифицират. Ироничното е, че
идеите, вдъхновили случващото се в Рожава, са развити като
критика на западните парадигми на капитализма, позитивизма,
индивидуализма и професионализацията. Затова е спешно необходимо хората да се информират за идеалите на Кюрдското
освободително движение и действията му на терен, за да бъде
мобилизирана по-широка подкрепа, докато се бори с атаките на
Турция, а САЩ, Русия и Европа са му обърнали гръб.
Абдула Йоджалан, един от главните автори на идеалите
на сирийските кюрди в Рожава, не е нито традиционалист,
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нито анти-модернист. Обратното – той харесва западната
критическа мисъл и концепции не по-малко, отколкото и митологията и ислямската история. Придържайки се към марксистката критика на капитализма, той я съчетава с радикална
критика на държавата и патриархалната система, което е типично за анархистките, деконструкционалистките, постструк
туралистките и феминистките теории. Най-просто казано,
от негова гледна точка проблемът с капиталистическата модерност е, че средствата, с които обществата произвеждат
и се възпроизвеждат, са узурпирани от мъжете, държавата и
буржоазната класа, като връщането им в ръцете на повече
хора и демократизацията им е пътят към еманципирането и
освобождението на индивидите и обществата. Една (женска)
революция в епистемологията, етиката и естетиката е фундаментална за такъв проект. Също както и една нова концепция
за самозащита, разбрана като мрежа от връзки и контакти,
която овлaстява обществата в борбата им срещу държавата.
За Йоджалан Кюрдското освободително движение в частност и кюрдите като цяло имат потенциала да са пионери в
създаването на едно ново общество и нови субективности,
защото нямат собствена държава и са разпилени в най-малко
четири страни в Близкия Изток, което означава, че каквото
и да създадат, то ще има последици за географията на целия регион. Частично традиционното им естество и опитът
им от колонизацията са едновременно пречка и предимство.
Пречка са, защото правят кюрдите консервативни и понякога
ги карат да подкрепят управляващите режими. Същевременно
кюрдите са способни да пожелаят социални форми, различни
от тези на капитализма и колониализма, защото страдат от
техните последствия и могат да се облегнат на своята памет
и традиционни умения, за да измислят нови модели.
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В Сирийски Кюрдистан процесът по създаване на ново
общество започва още преди революцията от 2011 г., макар и в
нелегалност и с риск от затвор и тежки наказания. Когато сирийската революция започва, идеалите на Кюрдското освободително движение, изповядвани от Партията на демократичния
съюз, са вече популярни сред обитателите на Рожава. Имайки
предвид, че Партията на демократичния съюз не се позовава
на идеята за суверенитет и приема, че сирийската държава ще
продължи да съществува под една или друга форма, дали под
управлението на Асад или това на опозицията, партията не се
присъединява към въоръжената война за премахване на режима,
а организира модела си по мирен начин. Нарича това „третия
път“ и преговаря с различни дейци в Сирия, опитвайки се задълбочи своите демократичност и автономност в условията на
една народна революция, която прераства в гражданска война.
През 2012 г. в Рожава има революция и кантоните в региона
добиват автономност. Това е последвано от конституция, дефинирана като доброволно споразумение между хора и групи
без унифицирана идентичност. В части от Рожава, където населението е все още вярно на режима, държавата остава под
формата на опериращи университети, болници и училища. Разговорите и борбите с тях обаче продължават. Впоследствие
властта беше директно повлияна от войната и възхода на
ИДИЛ.
При дискусиите за новите институции на Рожава част от
хората отбелязват създаването на Народни парламенти като
основно средство на демокрацията и ги обсъждат в контекста
на социализъм от XXI век. Макар и това да е основно ниво
на революцията, промените, които се случиха в Рожава, не се
ограничават до демократизирането на процесите по вземане
на решения. Бих описала това, което видях при престоя си в
Рожава, като революция, която едновременно демократизира
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и управлението (право, сигурност, образование), и механизмите
по вземане на решения.
Йоджалан дефинира прехраната, възпроизводството и защитата като изначални нужди на всяко общество. За да покрие
тези нужди, обществото трябва да организира своите форми
на социалност, икономика и (по)знание, без да допуска средствата за тяхната организация да бъдат присвоени от една централизирана сила. Революцията в Рожава включва създаването
на полово равноправни комуни, кооперативи и учебни заведения
на всяко обществено ниво, за да може въпросните средства да
бъдат върнати в ръцете на хората (и особено на жените) и да
бъдат защитени от държавата, капитализма и патриархата.
Докато комуните са основни социални и политически единици,
които дефинират проблемите, намират техните отговори и
вземат решения, кооперативите са икономическите единици,
отговарящи за производството и обмена. Академиите пък натрупват и разпространяват (по)знание и се борят срещу йерархизацията и монополизацията на информацията. Комуните
са съпредседателствани от един мъж и една жена и формират
комитети според нуждите си. Почти всяка комуна има защитни сили и миротворни комитети, които защитават хората
от насилие и разрешават конфликти. Дипломация, икономика и
екология са примери за други теми, около които биват създавани комитети. Във всеки жилищен район има както смесени,
така и изцяло женски комуни, които имат право на вето върху
решенията на първите.
Миналата година, когато Силите за защита на народа и
Женските защитнически отряди освободиха още градове и села
от ИДИЛ, бяха създадени нови кантони с преобладаващо арабско население. Като резултат от това и вследствие на миграция към Рожава от страна на хора, избягали от войната на
режима, беше създадена сложна изборна система, така че раз-
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личните комуни, етноси, религии и идеологии да бъдат представени в управленията на кантоните. Разбира се, радикалната
демокрация не е просто въпрос на избори, ами и на създаване
на институции, които да възпират неуспешните модели на
неолиберално развитие, изключване, основано на националността, патриотичен гняв и централизирано правораздаване. Ще
ви опиша как са устроени отбранителните, образователни и
правни институции.
В Рожава, докато младите хора се бият срещу ИДИЛ и
се включват в редиците на Силите за защита на народа и
Женските защитнически отряди, техните майки, бащи, братя и сестри отговарят за обществените сигурност и мир.
Както всичко останало в Рожава, обществени отбранителни
отряди бяха съставени едва когато нуждата го наложи – в конкретния случай това беше, когато ИДИЛ започнаха серия от
самоубийствени бомбени атаки срещу кюрдите. Днес отбранителните отряди имат и части, които отговарят за борба с
организираната престъпност. Както комуните, всяка област
има два вида отбранителни отряди – един смесен и един изцяло
женски. Съставените само от жени отряди са изцяло отговорни за престъпления срещу жените. Всички отряди имат правила, регулации и регламенти, които биха впечатлили повечето
НПО за човешки права, тъй като са изготвени от хора, чиито
човешки права са били нарушавани, както и защото самите отбранителни отряди са подписали различни хуманитарни конвенции. Докато бях в Рожава, членове на отбранителните отряди
работеха върху създаването на нови „техники за реабилитация“
като намаляване на годините от присъдата, ако осъденият
научи нов език, чете или пише книги.
Официални лица, които ще работят към отбранителните
сили, трябва да преминат през кратък тренировъчен период,
преди да заемат постовете си. Обученията се провеждат от
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академии по сигурността, водени от ранени бойци, някои от
които не просто са станали свидетели на войната в Сирия, но
и са се включвали в партизанските войни срещу Турция. Една
трета от обучаваните са жени, които поемат позициите по
отбранителни постове, командвани изцяло от жени. По време
на обученията едва половината уроци представляват „истински“ тренировки във военно или полицейско дело. Останалото
време е посветено на това „как да не се пожертва революцията заради чувства на гняв, отмъщение и отчаяние“, както ми
сподели един от обучителите. Има часове по поезия, дискусии
за престъпленията на Кюрдската работническа партия в зората на своето създаване, които целят да създадат съзнание
за хуманност и опрощение като противовес на милитаризма и
сигурността.
И все пак, напрежението нараства. Докато отбранителните сили идеологически се стремят към премахването на всякакво централизирано разбиране за защита и връщането на
средствата за защита в ръцете на хората, в резултат от
продължаващата война бива създадена все по-сложна и регулирана система. Понякога самото сравнение на собствената система с по-недемократични и потиснически такива става повод
за гордост от създадените институции. Но в други моменти
утопията остава по-далечна, докато телата на убитите в
разтърсваната от война територия на Рожава се увеличават.
Нека поговорим и за образование. Когато бях в областта
Джъзире, образователната система беше непокътната. Училищата функционираха, а държавните учители си получаваха
заплатите. В сферата на образованието процесите на изграждане и преговаряне вървят паралелно. Кюрдският, асирийският
и арабският са признати като официални езици в образователната сфера, което например е новост. Но учебната програма
все още не е преминала през радикални промени.
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Наред с официалната училищна система, местните управ
ления на кантоните отвориха академии за хората и в частност
за жените, където се провеждат дискусии върху концепции от
тяхната нова парадигма като власт, държава, демокрация,
женски свободи, екология, етика и естетика, базирани върху
трудовете на Йоджалан. Тъй като в неговата епистемология
се приема, че (по)знанието е изначално заложено в обществените практики и оцелява въпреки узурпирането му от капитализма, държавата и патриархалния ред, задачата на учените
е колкото да си „спомнят“, толкова и да се учат. Учителите,
които интервюирах, ми разказаха случай на жена, която посещава тези академии и отговаря на въпроса „Какво е държавата?“ с „Този, до когото си лягам всяка вечер“, така посочвайки
вътрешната връзка между патриархат и държавност. Подобни
примери са широко разпространявани и стават част от развиващата се народна теология.
В Джъзире има и университет на име Месопотамия. Мисля, че има кантонни университети и на други места. Във
всеки случай, този университет се състои от три факултета:
Право, История и социология и Кюрдски език. Образователният период във всеки един от тях трае по-малко от година.
Факултетите са проектирани така, че да работят срещу професионализацията и експертността, като целта е да ги завършат студенти, които ще ориентират комуни, кооперативи
и учебни заведения на различни регионални нива. Фактът, че
много преподаватели в университетите не са професионални
академици (много професори напуснаха Сирия), превръща тези
лекции в места, където народното знание се обогатява в пределите на университета. Ще ви дам пример – 80-годишна кюрдска
жена преподава в департамента по История и социология, говорейки за кюрдските народни приказки и собствения си живот
и опит. Книгите са рядкост. Въпроси относно оценяването на
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студентите, прехвърлянето им към обществени позиции, извършването на изследователска дейност и намирането на нови
преподаватели понякога притискат университетите да имитират модели на висши учебни заведения, типични за националните държави, като това е проблем, който революционерите
непрекъснато подчертават и от който се оплакват.
Друга сфера, в която процесът на конструиране оставя
следа, е съдебната и правна система. В Рожава смесените центрове и изцяло женските центрове се опитват да демократизират вземането на съдебни решения чрез диалог и дебат.
Случаите, които не могат да бъдат мирно разрешени на комунално ниво или от правораздавателните комитети, биват
отнесени до въпросните центрове, които съществуват във
всеки град. Някои членове на тези центрове са избрани от
комуните, други са бивши юристи или завършили Месопотамския правен факултет, а трети са уважавани и по-възрастни
членове на обществото. Била съм свидетел на случаи, в които
не само кюрдски, но и арабски и асирийски жени се обръщат с
проблемите си към женските центрове. Случаи, които на пръв
поглед изглеждат лесни, могат да предизвикат много дебати и
размисли. Например веднъж една жена се обърна към центъра,
за да се оплаче от мъжа си, който искаше да си вземе втора
жена. Полигамията е забранена според конституцията на кантона. Членове на центъра посетиха жената, която трябваше
да стане втора съпруга, за да открият, че тя държи да се омъжи за него, защото смята, че заради възрастта си не би могла
да намери друг подходящ кандидат. Въпреки че жената беше
решена да сключи брак, членове на женския център нахлуха на
сватбата и я прекратиха. Все още се дебатира дали това решение е било в ущърб на интересите на потенциалната втора
съпруга, а и се разглеждат други възможности за бъдеще за нея,
което тя да счете за достойно.
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Решенията на смесените или женските центрове биват
оспорвани, тъй като често са неконвенционални. Понякога членове на центровете биват заплашвани. Понякога засегнатите
в правния спор отнасят проблема до кантонните правни институции. Тежки криминални случаи биват директно разглеждани в официалните съдилища. Също така тези, които са верни
на режима, предпочитат да разчитат на държавната правна
система. Но все пак статистиките на Месопотамския правен
университет сочат, че 90% от случаите биват разрешени от
комуналните съвети или центрове.
Отговорих на въпроса ви не съвсем общо, а споделяйки
наблюденията си над различни институции, защото смятам,
че човек трябва да разбере, че процесите в Северна Сирия са с
отворен край, неравномерни, частични, но и страстни. Хората експериментират с различни неща, докато се опитват да
приложат теорията на практика и срещат затруднения или
се чувстват сякаш не създават нещо ново, а просто имитират държавната система и нейната върховна власт. Не става въпрос нито за анархистка утопия, нито за еднопартийно
управление. Със сигурност присъства силен утопичен елемент.
В същото време войната, атаките, необходимостта да бъдеш
представляван и да представляваш, необходимостта от признаване на съществуването като отделен обект, проблемите
със сигурността, нуждата да се действа бързо, липсата на
подкрепа под формата на информация, човешка сила и мрежа
от контакти, всичко това измества проекта и в други посоки,
като тези динамики са локално предоговаряни на всяко различно място и във всяка институция.
Възможно ли е да се изгради демократично общество във
време на война, когато военният фронт, но и фронтът у дома
се нуждаят от върховна мобилизация, централизация и дисциплина? Опитът от Руската гражданска война – извини ме за
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отдалечения пример, но съм студент по руска култура – дава
негативен отговор. Различен ли е кюрдският опит?
Много правилно. Това действително е много важен въпрос.
Мисля, че специфичното за Рожава е делението на кантони.
От една страна, във време на война има натиск за централизация, що се отнася до разпределяне на ресурсите, вземането
на решения, вербуване и сигурност. От друга страна, тъй като
кантоните се различават драстично по състав на населението,
география, ресурси, достъпност, съюзници и т.н., има пространство за автономност и разнообразие. Също така, поради войната, както и поради това, че кантоните се опитват да развиват демокрация и автономност в рамките на съществуваща
държава, всичко е много крехко. Това принуждава държавата и
революционерите да са изключително внимателни в това да се
напасват според желанията на хората, които са срещу Партията на демократичния съюз, или такива, които принадлежат
към етнически групи, различни от кюрдската. Поради опита си
в Турция знаят добре, че могат да оцелеят единствено ако се
харесат на хора, различни от тях, което, наред с това, което
им диктува идеологията им, ги кара да бъдат демократични.
Естествено, има въпроси, които трябва да адресираме, които
засягат и нас, колкото и тях. Например какво да правят/правим с бойците на ИДИЛ или с хора, които ги подкрепят? Какво
означава справедливост и правосъдие при тези условия? Как
ще де-демонизират ИДИЛ? В крайна сметка в момента много
хора в Ракка са се съюзили с ИДИЛ. Нямах възможност да задам тези въпроси в Рожава, тъй като войната беше болезнена.
Още два примера: докато бях в Рожава имаше два важни
дебата. Първият беше относно какво да се прави с опустошената география на Кобане. Много бойци искаха да запазят руините непокътнати, защото бяха загубили толкова много хора
там. Искаха да ги оставят като паметник и се ядосваха, кога-
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то виждаха как хората възобновяваха живота, продаваха стоки
или избухваха в смях на места, където техни другари са паднали
убити. Жителите на града, от своя страна, много от които
бяха напуснали Кобане при обсадата, искаха да изградят наново
града възможно по-бързо, без да оставят следа от окупацията, и да продължат нататък с живота си. Накрая след много
преговори съвсем малък участък беше оставен като паметник.
Друг пример е задължителната военна служба. Естествено, много хора не я искат. В същото време не само, че Силите
за защита на народа имат нужда от войници, ами и правителството се опасява, че доброволната военна служба би създала
неравенства. Тези, чиито синове и дъщери са убити по време
на войната, вярват, че са платили своя дан на Рожава и съответно заслужават повече. Как ще бъде разрешен този проблем?
Мисля, че към момента има само някои региони със задължителна военна служба. Могат да бъдат дадени и още такива
примери. Отново – твърдя, че наблюдението ти, че войната
тласка към контрол, сигурност, хомогенност и централизация,
е правилно. В същото време вградените структури на демократична автономност проверяват и контролират тези процеси,
макар и често не с резултати, които удовлетворяват всички.
В добавка към изключителната задача да оцелеят, заобиколени от сили, опитващи се да ги унищожат – от турската
и сирийската държава до сериозна част от сирийската опозиция, която участва активно в турската офанзива срещу
Африн (нека назовем тези хора с истинското им име – турски
наемници) – Партията на демократичния съюз и Силите за
защита на народа се съюзиха не с една, а с две империалистки
сили – Русия и САЩ. Тези съюзи свързани ли са с идеологически
компромиси в методите на самоуправление?
Доколкото ми е известно – не. Но трябва да съм там
на терен, за да мога да отговоря на този въпрос. Знам само
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две неща: първо, Кюрдското освободително движение осъжда
изрази като „ние, кюрдите, нямаме приятели“, „Америка ни забрави“, „Русия ни предаде“ и подобни, тъй като гледа на съюзите си с тези държави като изцяло тактически и се опитва да
предотврати възникването на голямо обществено доверие към
тях. Стратегическите съюзи могат да се сключат само с конкретни хора, тъй като кюрдското движение е дълбоко критично към държави и, разбира се, империализма. Второ, кюрдите
смятат, че само собствените им мрежи от хора и особено от
жени в Сирия, Близкия Изток и света и институциите, които
създават, могат истински да ги защитят от атаки. Убедени
са, че утопията им винаги ще дразни държавите, капитала и
мъжете, съответно единствената им възможност за самоотбрана е в силата на колективните действия.
Партията на демократичния съюз започва като нелегалната партия на кюрдско малцинство, борещо се за основни
права. С развитието на войната влиянието є се разпространи отвъд традиционно кюрдски области, като партията се
опитва да представлява и араби, асирийци, туркмени и много други, както е видно и от смяната на името от Рожава
(кюрдското наименование за запад) на Демократическа федерация на Северна Сирия. Тази трансформация на Партията
на демократичния съюз и Рожава от кюрдски национален към
мултикултурен, пансирийски проект изцяло в резултат на военната необходимост ли е? Имаш ли представа как тази експанзия функционира отвъд традиционно кюрдското си ядро?
Със сигурност не е резултат от военна необходимост.
Не твърдя, че кюрдите не са патриотично настроени или че
нямат предразсъдъци към други хора. Със сигурност имат. Но
идеологията на Кюрдското освободително движение е срещу
приоритизирането на която и да е идентичностна група, като
в Турция и Сирия проектът за демократична автономност е
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мислен винаги за всички в рамките на националната държава.
Съюзяването с други малцинства се случи не само в Рожава,
но и в Турция, където Демократичната партия на народите
(HDP) включва арменци, алевити, ЛГБТ и други потискани групи. В отговора ми към първия ви въпрос вече споменах новата
избирателна система, която е създадена, за да увеличи представителството на араби, асирийци и пр.
Конституцията на Рожава не е създадена за конкретна
етническа група и свързва всички хора, които искат доброволно
да живеят в неетническо, автономно и демократично общество. Не трябва да забравяме, че в Северна Сирия е представено цялото разнообразие на Близкия Изток – черкези, чеченци,
туркмени, асирийци, араби, кюрди и арменци. Естествено, някои от тях са по-склонни да се включат в новите институции
от други и то в различни роли. Асирийските жени например са
по-активни. Асирийците, арабите, йезидите и алевитите имат
собствените си отбранителни единци под шапката на Силите за защита на народа. Съ-президентът на кантона Джъзире
е арабски шейх, който контролира 30% от ashiret (племето),
простиращо се от Йемен до Ирак. В разговора ми с него той
прояви ентусиазъм към етническото разнообразие, но не и към
половото равенство. Чух, че вече мисли различно.
С изключение на изцяло геополитическите сметки (отсъствието на американците, присъствието на руснаците),
какво е специфичното на обществото на Африн в сравнение с
останалата част от Рожава?
Най-важното е, че в Африн нямаше война до скорошните атаки на Турция. Беше сигурно обежище за онези, бягащи
от войната, едновременно поради икономиката си и поради
географската си отдалеченост. Регионът е планински и пълен
с маслинови дръвчета. Много групи и семейства мигрираха натам – араби, асирийци, арменци, алевити и др. Първите избити
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от турските власти бяха арабско семейство, дошло в Африн
по време на войната в търсене на сигурност. Икономиката на
Афин е непропорционално високо представена в общата икономика на Рожава, тъй като областта е с висока селскостопанска производителност. Намирам за чудовищна проява на ирония, че Турция нарича атаките над Африн операция „Маслинова
клонка“.
Рожава съществуваше в условия на гражданска война, сриване на държавата и икономическа блокада. Можеш ли да ни
кажеш нещо повече за живота на местата, които си видяла
– какъв тип е икономиката? Има ли снабдяване на електричество, вода, телефонна и интернет връзка или пък основни
държавни услуги като сметосъбиране?
Когато бях там, консултантите на управлението на кантона Джъзире ми обясниха, че в момента съществуват три
различни икономики в Рожава: „военна икономика“, „отворена
икономика“ и „комунална икономика“. Военната финансира войната. Бих предположила, че е в основната си част неформална
икономика, тъй като управленията на кантоните не са международно признати и нямат правно основание. Също така,
произведеното от кантоните (например в работилниците за
войнишки униформи) е ориентирано към войната. Отворената икономика е регулирана от Министерството на икономиката, което определя потребителските данъци и цените.
Комуналната икономика, от своя страна, се създава бавно и
е базирана на кооперативите. Повечето от тези кооперативи са селскостопански, оформени върху бивша държавна земя,
която сега е разпределена на комуните от управлението на
кантона. То играе важна роля в икономиката като изкупвач на
стоки, произведени от кооперативите или от отделни производители на пшеница, както и като производител особено
на петрол.
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Трябва да кажа, че отворената икономика е много трудна зона за намеса от страна на Партията на демократичния
съюз. Хората бързо се чувстват отчуждени при една радикална
промяна, тъй като навиците им са оформени в национална, капиталистическа, патриархална икономика. И все пак, управленията на кантоните печелят доверието на хората, снабдявайки ги с безплатно електричество и вода. Интернет връзката
зависи от турски и сирийски фирми.
И един отчаян въпрос, който обаче трябва да бъде зададен: какви смислени форми на солидарност с Рожава съществуват извън пределите є?
Когато ИДИЛ воюваха с кобане, Силите за защита на
народа и Женските отбранителни отряди бяха в много лошо
състояние, докато хора от целия свят не организираха акции в
тяхна подкрепа. Това накара коалицията да се намеси и да подкрепи сухопътните бойци с въздушни бомбардировки. Печатните издания показваха жените от Женските отбранителни
отряди ежедневно по кориците си сякаш са някакви самодиви.
Смятам, че тази подкрепа трябва да бъде възобновена, но не
защото Турция е зла – тя действително е, но обикновено обявяването на някоя държава за зла не предизвиква желаните реакции, – а защото кюрдите в северна Сирия, наред с други народи
там, се борят за създаването на нещо красиво и ново, което
може и трябва да е вдъхновение за всички ни. Никога няма да
забравя образа на кюрдската жената-командир на изцяло женски отбранителен отряд да се обръща към света при победата
над ИДИЛ в Ракка. Тя говореше на арабски и каза, че го прави
в знак на уважение към героичните арабски жени, устояли на
окупацията на ИДИЛ, и посвети победата над ИДИЛ на жените по света. Как жените да замълчат сега, когато отново
жени, борили се срещу окупацията, биват избивани от турската армия, а телата им биват осакатявани, заснемани и спо-
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деляни в Туитър от турските наемници? Хората извън Африн
могат да направят много. Единствено съюзите между хората,
демонстрациите, слоганите, петициите могат да накарат останалите държави да направят нещо срещу това зверство. Но
това би било победа не само за Африн, а и за всички, които
демонстрират и използват гражданското си недоволство, за да
повлияят на световната политика.
И накрая, какво е да бъдеш учен, работещ върху тази
тема в Турция?
Ами, аз трябваше да напусна Турция. Но се считам за късметлийка, че съм могла да бъда свидетел на постоянството
и борбата на Кюрдското освободително движение, кюрдския
народ и техните съюзници. Техните съпротива и креативност
носят вълшебство на света, както казваше един много добър
мой приятел, който умря в Кобане, борейки се срещу ИДИЛ. Те
ни принуждават да мислим по нови начини, за да развием нови
концепции и теории. Те изискват от нас да се вслушваме много
по-внимателно в случващото се на терена. Какво повече може
да иска една феминистка, социоложка и комунистка?
Оригиналът на статията с интервюто със социоложката
Назан Юстюнда е публикуван в LeftEast.
Превод на български: Калина Дренска и Неда Генова.
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„Изправени сме пред масивна
контрареволюция отдясно“
Интервю на Калина Дренска с Крейг Шамел
Крейг Шамел е американски куиър революционер с дългогодишен опит както в академичния свят, така и „на улицата“, където активно се включва в протестите и борбите за куиър справедливост. Основател и член е на множество революционерски
организации, а в същото време е и доктор по политическа философия, специализирал в областта, която познава най-добре: взаимовръзката между политическа теория и политическо действие.
В настоящия разговор засегнахме теми като грешките на минали
революции, идентичностни политики и революционен потенциал
днес. Интервюто е важно не само в глобален контекст, но особено много за България, където дебатите около Истанбулската
конвенция през изминалите месеци още повече засилиха стигмата върху теми като права на жени и ЛГБТ хора. Алармизмът, с
който Шамел говори за идващите от десния политически спектър настроения и идеи, далеч не е преувеличен – последователно
под въпрос биват поставяни социални теми, по които доскоро
имаше прогресивен курс.
Концепцията за куиър революционерство не е особено добре
позната в рамките на по-широкия обществен дебат и мейнстрийм медиите в България. За мнозина най-радикалната форма на ЛГБТ борби, за която са чували, е ежегодният София
Прайд. Затова ми се иска да те помоля да разясниш какво
означава да си куиър революционер и как куиър революционерските идеи се отнасят към или се различават от други,
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нереволюционерски ЛГБТ практики и движения? Впоследствие
по време на интервюто ще се върнем към някои от точките,
които ще назовеш, за да ги дискутираме в подробности, но ми
се струва добре да започнем с кратко въведение в основните
концепции.
Има по-обща концепция и макар че за нейното развитие
вероятно изхождам от собственото си съществуване като гей
или куиър, смятам, че тази концепция е по-широко приложима и
би могла да покаже начина, по който да се подходи към темата.
В унисон е със схващането на Маркс – той започва със социална
критика, върху която надгражда теорията си.
Основната идея, която използвам в работата си, е,
че радикализмът има определени исторически традиции в
политическата философия и политическото действие, както и че
революционизмът е практическото изражение на същата тази
радикална мисъл. Виждам радикализма по-скоро в идейната сфера,
а революционизма по-скоро в практическата. Усложнението
идва от факта, че очевидно тези два аспекта взаимно се
формират. Това, което наричам теория на революционизма, е
нещо, зародило се от действията на улицата, по протестите
и с радикалните практики, впоследствие станало и основа на
революционна теория, която от своя страна пък повлиява
развитието на практиките.
А сега специфично за куиър дейностите и идеите: революционното в случая е отказът да сме производна функция
на хетеронормативността, както и отказът да възприемем
либерални реформистки концепции за куиър свободите. Не искаме брак, не се борим да бъдем приети като част от нещо,
което е зловредно за нас самите, а и за много други. Това са
някои по-конкретни примери за революционен подход към куър
справедливостта. Често в революционизма, радикалната теория и радикалната социална критика се среща това отрицание
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– отричаме нещата, които знаем, че не искаме. Не искаме
либерални конформистки концепции за това какво е куиър, но
не можем винаги да разберем как куиър справедливостта и
свободата биха изглеждали в бъдеще без тези пречки, докато
не ги премахнем от пътя си. Подобно е на начина, по който
Маркс заявява, че не знае как би изглеждало едно комунистическо общество, но въпросът е в историята, която класовата
борба ще сътвори. Както Шуламит Файърстоун казва1, имаме
проблем с това, че е много трудно да артикулираме радикални
и революционни искания по позитивен начин. Често се борим,
защото сме атакувани, и се противопоставяме на това, за
което знаем, че не е добре за нас. И това е вярно сега повече
от всякога. Революцията днес трябва да изглежда различно от
начина, по който е изглеждала в миналото, а едно от различията е именно историческата ситуация, в която са поставени
куиър хората. Сега сме в ситуация на монументална и масивна контрареволюция в Западния свят. Тази контрареволюция,
която е насочена срещу възможността за съществуване на
революция изобщо, има за цел да унищожи масовата демокрация – както и комунизма, и социализма като най-високите демократически постижения, – както и цели да заличи социални
свободи като куиър справедливост; стремежите и успехите
на женското движение; постигнатото от онези, които са се
борили за равнопоставеност на база раса и етническа принадлежност. Така че трябва да сме наясно, че каквото и да правим
като куиър революционери в момента, то се случва в определен
исторически контекст – контекста на контрареволюция. В
момента не вдигаме революция, а просто отвръщаме на атаките от страна на масивна контрареволюция.
Шуламит Файърстоун (1945–2012) – канадска феминистка и
една от основоположничките на радикалния феминизъм. – Бел. прев.
1
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Критикуваш жестоко либералната концепция за куиър
справедливост, но ако погледнем към революции в миналото,
ще открием, че не се славят със защита или борба за правото на съществуване на куиър хората. След първоначалната
фаза на добиване на гей права и свободи, Октомврийската
революция взима мрачен завой при Сталин и куиър хора биват
преследвани от закона, вкарвани в затвори и убивани. Кубинската революция е изключително анти-ЛГБТ в началото. Как
би могла една бъдеща революция да е различна от предшествениците си в това отношение?
Не знам точно, развиваме тези идеи в движение, но за да
се опитам да бъда по-конкретен в положителен смисъл, трябва отново да се обърна за момент към теорията. В какво се
провалиха политическите революции от миналото – например
комунистическите революции или дори Френската революция
като протокомунистическо явление?
Бих описал провала им – и смятам, че много хора в Източна Европа го виждат – като провал в сферата на социалното. Има и други начини да бъде описан провалът; аз обаче
използвам този, като правя разграничение между политическа и
социална революция. На по-дълбоко ниво имаме движения за куиър справедливост, които възникват от социалните движения
– от сферата на социалното, която виждам като настоящата
и бъдеща арена на революционизма. Като цяло смятам, че е
необходимо да се поправят грешките на левите политически
революции по отношение на социалното. Например по време на
Кубинската революция при властта на Кастро гей хора биват
изолирани, измъчвани и принизявани и в началото това е считано за част от революционната програма. От първостепенна
важност е старите леви да се учат от социалните движения.
Този образователен процес трябва да е радикален. Например аз
искам отричане на Кубинската революция въз основа на куиър
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справедливост. Тя трябва да бъде отречена. Само че никой не
иска да страда заради отвратителните си престъпления срещу
гей хората…
И така – трябва да вземем напредъка и опита на социалните движения, да ги радикализираме и да им придадем първостепенна важност. Трудностите идват от това, че социалните движения имат навика да се свързват с всякакви плашещи
реформистки либерални или консервативни идеи. Съответно
старите леви, както ги наричам, осъзнават това – те, донякъде с право, смятат, че социалните движения се поддават
лесно на манипулации и изпадат в назадничаво мислене или в
мислене, което не е достатъчно близко до левите си корени и
не е фокусирано върху борбата. Но в същото време старото
ляво се провали; то е абсолютна катастрофа що се отнася до
куиър хората, нали? Така че смятам, че старите леви са прави,
че дейността на социалните движения крие опасност, защото
лесно биват превземани от реформисти. Същевременно и да
твърдим, че именно това е причината да подкрепяме старото
ляво в неговия тип революции, също няма да проработи, защото лявото е така заблудено в хетеросексизма си, че е неспособно да поведе каквато и да било революция. Старите леви
са некомпетентни – некомпетенти да водят революции и заблудени. Но за да съм малко по-конкретен, ако погледнеш една
моя статия относно либералните общества с фокус върху Щатите – Либералът като враг на куиър справедливостта2, – ще
видиш, че откроявам пет елемента на либералното разбиране
за справедливост, които не работят за постигане на справедливост и свобода за куиър хората. По-конкретен елемент от
куиър революционизма би било формулирането на разбиране за
The Liberal As An Enemy Of Queer Justice, trace.tennessee.edu,
https://bit.ly/2KiUfsP
2
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справедливост, което не се обляга на права: защото контрареволюцията срещу модерността, срещу ЛГБТ и много други
хора, срещу масовата демокрация, разчита на слабостите на
либералната държава. Една от тези слабости е именно това
разбиране за справедливостта като набор от определени права.
Ако погледнем това, което се случва в САЩ в момента – и подобно развитие би могло да дойде и към Европа, ако все още не
е, – ще видим опити да се използва езикът на правата, за да се
потискат ЛГБТ хората и за да се установяват системи, които
подкрепят най-отвратителните и назадничави религии, както
и най-противните злоупотреби с демократичността. Това е
доста цинично, нали?
Един от елементите на куиър революционизма би бил
развиването на теория и система за практикуване на куиър
справедливост, които се противопоставят на справедливостта, основана върху права. Или ако държим да запазим това
разбиране за справедливост, то поне нека правата бъдат формулирани по негативен начин. Това би означавало фокусът да
падне върху свободата да не бъдеш обиждан и насилван като
протитовес на свободата да правиш нещо. Същата свобода
да правим неща, постулирана под формата на права в редица
либерални общества, на практика се превръща в право да нараняваш други хора с подкрепата на либералната държава. Под
предлога на определено право, например на вероизповеданието,
откриваме опасен циничен опит да се нападат всякакви хора
и обществото да бъде изтеглено обратно към страха, мистицизма и глупостта, но най-вече и опита да бъдат наранявани
хора в някаква садомазохистична сексуална фантазия, която
консервативните искат от държавата да подкрепи.
Едно от най-важните питания, които ми хрумват, когато си говорим за куиър справедливост и революция като
радикална форма на политическо действие, е въпросът за
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идентичностите. Вече спомена, че много хора в днешно време
критикуват модерното ляво – тази критика често е насочена срещу политиките на идентичност, които според старите
леви са буржоазен механизъм за разделяне на лявото. В същото
време обаче имаме тази постмодерна идея на Дона Харауей в
нейния Манифест на киборга (A Cyborg Manifesto), че идентичностите са флуидни и променливи, а крайната цел на борбите за
идентичност трябва да е унищожението на всички стабилни
идентичности. Тече един непрекъснат дебат в постструктурализма за деконструирането на идентичности и сексуалност.
Така че се питам – възможно ли е да имаме политическо действие, и по-конкретно революционно действие, без някаква форма на стабилна колективна идентичност?
Човек може да напише цяла книга по тези въпроси, а отговорите са комплексни и многостранни. Не знам, ще се опитам
сега в рамките на разговора ни да си изясня нещата: това е
част от революцията – да намираме заедно отговори.
Ако разбирам правилно, питаш какво може да предложи
дискурсът за деконструкция на идентичността в постмодернизма на революцията. Тук отново ще наблегна върху това
колко е важно да разглеждаме нещата на ниво действие на
улицата или поне на ниво действие. Някой ще каже, че понеже
съм част от долната прослойка на ниската средна класа, съм
дребен буржоа, който иска да се придържа към абстракцията
на теорията. Бих могъл да бъде обвинен в това, но аз израснах
както в сферата на политическото действие, така и в сферата
на политическата философия, така че все още намирам тяхната свързаност за ценна. От гледна точка на политическото
действие, бидейки част от революционни организации през последните 25 години, виждам, че този постмодерен дискурс и деконструкцията на идентичността има катастрофални ефекти
за напредъка на куиър справедливостта. И по-специално това,
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което виждам, е разпадане на организации отвътре въз основа
на идентичностни спорове до степен, в която не можем да се
противопоставяме на врага отвън, защото има толкова много
теоретични дискусии и караници за идентичност в една група,
която уж трябва да е единна. Но може би по-лошо от това е
концепцията за протест – тя си отиде с деконструкцията на
идентичността. Да не забравяме, че тук не говорим само за
деконструкцията на персоналната идентичност. Деконструкцията в постмодерната теория, както аз я разбирам, има своите корени в лингвистиката, може да бъде проследена до хора
като Фердинанд дьо Сосюр3 и съответно деконструира всичко,
думи и концепции, изхождайки от вярването, че концепциите са
преди всичко лингвистични явления. Това ни води до по-дълбок
дебат във философията, че лингвистичният елемент от дадена
концепция е нейната основна характеристика, с което обаче аз
не съм съгласен. Но да оставим абстракцията и да се върнем
към това, което се случи на организациите. Това, което се случи по мое мнение, е, че тези организации деконструираха самия
акт на протест, на съпротива, на революция и го превърнаха в
представление, перформативност, игра. Вероятно вадя думите
на Илич4 от контекст, но протестът се превърна в средство
Фердинанд дьо Сосюр – швейцарски езиковед, създал редица
трудове в областта на индоевропейското и общото езикознание.
Най-известният му труд е Курс по обща лингвистика, публикуван след
смъртта му, през 1916 г., където са изложени теоретичните принципи
на учението на Сосюр за езика, които стават методологическа основа
на т.нар. социологична школа в езикознанието и в много изходни положения на структурализма. – Бел. прев.
3

Иван Илич – хърватско-австрийски философ и католически свещеник, критик на модерните Западни институции. Книгата
му Средства на доброжелателство (Tools of Conviviality) се занимава с
критика на институционализирането на знанието, технокрацията в
4
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на доброжелателство (tool of conviviality), средство за актьорство, стана ироничен. Само по себе си това може би не е лошо,
но се оказа особено пагубно за способността ни да се защитаваме. Подложени сме на жестока атака от страна на много
сили вдясно и в либералната сфера. Осъзнах, че това развитие
не е продуктивно за организирането, развиването и прилагането на ефективен план за действие. Имаше действия, но този
перформативен ироничен аспект се сля с други неща, например
с либерални и християнски идеи за ненасилие, за да се превърне
в неефективно подобие на политическото. За хората, обучени в
традициите на постмодернизма, това изглеждаше автентично,
но крайните резултати са, че загубихме ужасно много позиции.
Докато си играеха с идентичностите си, загубихме революцията, загубихме движението – няма гей движение, изчезна. Може да
се каже, че имаме общност, но не и гей движение.
Това е практическият аспект и моят опит сочи, че е много неефективно, а аз предпочитам да запазя фокуса върху ефективни политически действия, върху неща, които видимо водят
до подобрение на съществуването на ЛГБТ хората, върху неща,
които носят свобода и по-силно усещане за справедливост, върху неща, които спомагат за изграждането на общностите ни,
а не за фрагментирането им.
Говориш за хора, обучени в традициите на постмодернизма и постструктурализма, а аз се замислих за собственото си образование, което е особено повлияно от тези школи.
Много хора виждат постструктуралистките виждания и деконструкцията именно като много радикални. От позицията
на университетски преподавател как смяташ – съвременната
индустриалните общества, монопола над основни човешки дейности
като здравеопазване, земеделие, учене и т.н. от експертни елити. –
Бел. прев.
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образователна система действително ли е инструмент за радикализиране и радикално мислене, или обратното? Способно
ли е университетското образование днес да е моторът на една
революция или радикална социална промяна?
Единственото, което знам със сигурност, е, че на практика тези идеи се оказаха ужасни за нас. И след като съм преминал през това, мога да кажа, че ни попречиха да постигнем
напредък, защото имаше незнание относно това откъде произхождат куиър идентичностите и деконструкцията на концепции. Очевидно е, че има известен освобождаващ потенциал в
постмодерната и постструктуралстическата мисъл.
Но както аз го виждам, нещата стоят така: докато Джудит
Бътлър е заета да говори за създаването на пространства
на бунт и освобожденческото в пролуките на културата и
текста (interstices of culture and text), изгубихме толкова много
позиции, изгубихме всичко – просто не мога да повярвам. Искам
да видя друг тип партизанска война, важна е партизанската
война на улично ниво – там научаваш много неща. Научаваш
какво работи и какво – не. Трудно е да не вземеш под внимание
и двете неща – теорията и действието, – а в същото време
мисля, че не много академици застават в първите редици или
в партизанските окопи на революционерски куиър организации
като Гей армията (The Gay Army) в САЩ, която е много важна,
но непозната в по-широк мащаб организация. Със сигурност в
това деконструиране има потенциал за освобождаване на хората
от определени свръхконкретизирани погрешни представи за
идентичност. Като цяло обаче това, което установих, е, че се
нуждаем от единство и от това да се фокусираме много повече
върху външния враг, върху хора, които действително ни вредят
и ни нараняват, вместо да се опитваме да деконструираме
концепцията за това какво е вредата, уж за да видим, че може
би всъщност не сме наранявани.
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Не вярвах, че не сме наранявани – виждах именно хора,
които биват наранявани, чиито животи биват унищожавани, с
ниско самочувствие, хора, идващи в организациите вследствие
на масова епидемия от бездомност сред ЛГБТ общността,
хора плачещи, и просто не повярвах на Джудит Бътлър, че ще
открия освобождението в пролуките на текста и културата.
С цялото ми уважение, със сигурност тези идеи са ценни, но не
работеха на практика за мен. Важно е да си при хората и да
видиш какво в действителност се случва.
Уравнението става наистина сложно, защото има освобожденчески потенциал в постмодернизма, но начинът, по
който се прилага и практикува, е също важен. Бях наскоро на
протест на Black Lives Matter. Де факто без да го споменават
изрично в името си и без да е широко известен факт, Black Lives
Matter в САЩ е куиър организация и вероятно единствената,
която води радикални политики за ЛГБТ хората. В Сейнт Луис,
където съм в момента, напоследък има доста революционни
действия, безредици и бунтове. Отидох на протест, защото
транс жена беше убита от полицията тук. Бях се отказал от
протестирането и от улични протести, защото не знаех дали
са ефективни и бях забравил какво могат да ми дадат. И да бъда
отново на улицата беше толкова истинско, напомни ми колко
много истинска вреда бива причинявана, без това да е адекватно
адресирано в академичния свят. На един от протестите бях ранен. Кола се вряза в протестиращите – това е нова тактика на
десните в САЩ. Непосредствено след това много от протестиращите бяхме истински разтърсени, защото някой току-що
се беше опитал да ни убие, слушах как хората ридаят и плачат
– транс хора, гей хора… гледката на пресни рани, да видиш хора
прегазени пред очите ти, други, опитващи се да запазят хладнокръвие, но истински разстроени, защото са нападнати и защото
виждат, че има истински външен враг. От една страна, това
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беше напомняне за необходимостта от единството на споделена идентичност, за да се борим с врага, но от друга страна,
личеше си, че тези, които се бореха за ЛГБТ и куиър справедливост с практически политически действия на улично ниво, тези,
които наистина подеха борбата, бяха транс хората. Така е поне
в САЩ – не мисля, че важи за Европа. Но показва трудността
на това да вземеш категорична позиция: от една страна имаме
този катастрофален опит с деконструкционните политики, а
от друга – идентичност, която по мое мнение беше създадена в
рамките на идентичностния дебат и деконструкциите, де факто заемаща водеща роля в политиките на улично ниво. Белите
гей мъже, ходещи по кънтри клубове, не са тези, които излизат
да демонстрират, да разбиват, да чупят прозорци и да блокират
улици (блокирахме голям булевард, когато колата ни прегази) –
това го правят чернокожи транс хора. Тук виждаме сливането
на концепции за идентичност, които възникнаха в рамките на
постмодернизма и постструктурализма, които всъщност поведоха борбата и са революционерите на улицата. Какво ни казва
това? Не знам, но мисля, че е напомняне за това чувство на
единство, което вече споменах. Каква е връзката между единство и идентичност и можем ли да сме единни, докато всеки си
има своята идентичност? Не знам, вероятно в някаква степен,
но все пак единството е по-важно, когато става въпрос за политическо действие. Надявам се, че ще можем да отработим
вътрешните си различия и спорове на тема идентичност и ще
предприемаме политически действия. Видях това единство на
улицата по време на протеста между всякакви куиър хора, водени от транс хора – повтарям, за мен идентичност, произлязла
от постдомерната деконструкция. Това е моментът, в който
имаме освобожденчески потенциал. Но този потенциал присъщ
ли е на деконкруирането само по себе си, или ни трябва някакво
единство, независимо какво се случва с идентичностите? Въз-
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можно ли е да съществува единство без идентичност? Не знам,
не знам.
Направи ми впечатление какво казваш за транс хората.
Транс идентичността, по твои думи, е конструирана в постмодерния дебат. Не смяташ ли, че тези идентичности съществуват от преди това, но просто стават видими в рамките на постмодерния дискурс?
Не, не точно. Имам предвид, че навремето понятието
„гей“ се използваше като общ термин, за да се обозначат всички тези практики, и значеше много повече. Имаше хора, които
бяха транс, но не използваха това наименование, нямаше обособена такава идентичностна група, която да е отделена от
гейове и лесбийки. Моят опит сочи, че това разделяне се случи
в рамките на академичния дискурс в постструктурализма. Но
както казах, не мисля, че много хора виждат връзките. В революционерските организации, особено тези в САЩ, обикновено най-образованите бяха начело. Съответно привнесоха нови
концепции за идентичност, произтичащи от образованието,
което бяха получили. Както самата ти каза, трудно е да избегнеш да бъдеш образован в традициите на постструктурализма,
особено в последните 30-40 години.
Говориш за необходимостта да се отиде при хората, да се
действа на улично ниво – това също предполага повече егалитарност, по-малко елитарност. Споменахме Маркс и неговите
идеи. Чудех се как се отнася куиър революцонизмът към класовия анализ и класовото съзнание? Как се преплитат куиър
концепцията и концепцията за класа?
Класата със сигурност е важно понятие. Не смятам, че
Маркс и марксистките класови теории трябва да потънат
в забвение – обратното, класовото съзнание трябва да бъде
запазено. Теорията за класова борба е важна икономически, но
очевидно се нуждае от някои трансформации. Една от специ-
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фиките є е идеята, че марксизмът вижда произхода на капитализма като основен фокус на класовата борба. С други думи, че
промени в начина на производство и средствата, с които производствената класа се възпроизвежда, са основната движеща
сила на действията и борбата. Не го намирам за вярно. Това не
означава, че тези неща не са важни, а че вторични следствия
от тези взаимоотношения имат всъщност своята собствена
първостепенна значимост, социалните явления са от първостепенна важност за борбата. Класовото съзнание трябва да е
наясно с наличието на нови социални формирования.
Очевидно старите класови теории са доста наивни, те
остават слепи за ЛГБТ хората. Доста е срамно за революционна теория, когато трябва да признае, че е действала в
хетеросексистка заблуда. Трябва да се започне от реалността
на социалния живот – и тя е, че има много ЛГБТ хора, които
са част от комунистически и социалистически партии, ходят
на такива срещи и го правят не заради класата си, а защото
са потискани на база на това, че са гей, лесбийски, транс, бисексуални. Те са там по тази причина. Мисля, че лявото още не
е научило, че тези социални компоненти трябва да са водещи.
Трябва ли ни нова класова теория? Най-вероятно да. Основната база за революционно мислене в днешно време изхожда
от несправедливостите спрямо ЛГБТ хора. Така че теоретиците на класовото съзнание трябва да се пригодят към нашите
реалности и общности, а не обратното. Те са се доказали като
заблудени по отношение на социалното в миналото. Могат да
работят с нас, потисканите на база това, че сме куиър, за да
създадат нова социална теория, която взима предвид и производствените отношения и тяхното развитие, но очевидно са
необходими огромни промени.
Това ме води и към последния ми въпрос. Виждаш ли революционен потенциал днес и ако да – къде? В САЩ, някъде
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другаде? По-скоро оптимистичен или песимистичен си относно бъдещето на революционизма?
Цялото това говорене за оптимизъм и песимизъм е поскоро либерален мистицизъм. А аз се опитвам да не изпадам в
мистицизъм.
Да погледнем къде стоим исторически. Трябва да гледаме
какво реално се случва в момента. Гледам каква е действителността и работя за това, в което смятам, че трябва да се
превърне. И гледайки историята, то можеш да си или материалистически марксист, или да запазиш някакъв идеализъм и
хегелиански марксизъм и да си дадеш сметка къде се намираш,
но и че съществува някаква идея за това къде искаш да бъдеш
– това би могъл да бъде елементът на социалното.
Сега се намираме в момент, в който развиваме социалното като основа на революцията – противно на предишни
опити, концентрирани върху икономическото и политическото. Също сме и в момент в историята, в който в западния
свят монументални сили на контрареволюцията се опитват
да подкопаят самата възможност за съвременна масова демокрация и социални движения. Нека сме честни: те вярват
в робството, в жестокостта, в йерархиите. Много десни интелектуалци в САЩ, които са особено влиятелни в Източна
Европа, например в България и Унгария, сякаш имат някаква
садомазохистична фантазия на йерархичност, те обичат йерархиите, а не демократичния етос на равенството. Не е
1789 г., ситуацията не е като по време на Френската революция, или на Октомврийската, или на Английската, и разликата се състои в това, че в момента имаме нещо огромно и
силно, което има потенциала да унищожи възможността за
революция или за куиър идентичност изобщо – за да се върна
отново на темата за идентичността и идентичностните
спорове.
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Ако има хора, които не смятат, че има стойност в концепцията за куиър идентичност, така както е конструирана,
нека да видят какво ще стане, ако я загубят. И точно с това
се сблъскваме: загуба на възможността да концептуализираме
революционната свобода. Това е целта на контрареволюцията,
хората не бива да си правят илюзии по въпроса. Има много негативни страни на това, че съм американец – лошо чуждоезиково образование, недодяланата ми култура – но едно от предимствата е, че имах възможност да съм много близък, да говоря
със и дори да вземам пари от десни интелектуалци, които в
момента са много влиятелни тук. Не искам да звуча глупаво,
но ми се иска да предупредя европейците, че опасността, която идва от интелектуалното дясно в Щатите, вероятно е поголяма, отколкото си представят. Много от нещата, случващи
се в Европа и Близкия Изток, са пренесени от екстремното
дясно в САЩ, именно формиращо тази контрареволюция, която като революционери трябва да разпознаваме като най-важ
ното събитие на нашето време. И трябва да сме притеснени
от нея, притеснени от това, че контрареволюцията застава
на пътя на възможността за съществуване на ЛГБТ и много
други свободи, произхождащи от модерните социални движения.
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Кант за антагонизма,
класовата борба
и революцията
Огнян Касабов
Сред трайните внушения, проектирани от доминиращите напоследък неолиберални и неоконсервативни политически дискурси, е, че добре устроеното общество не е по същността
си антагонистично. Правилно мислено, обществото представлява не противоборство, а единство. Разбира се, въпросното
единство е вътрешно учленено. Но това са или разграничения,
продукт на различната степен на усърдие, инициативност и
креативност на индивидите (според либералните варианти),
или пък на естествени или повече или по-малко свише пратени
определености на различните социални групи (според консервативните варианти). Това не са нелегитимни неравенства,
които си струва да се борим да преодолеем.
Подобен тип възглед обича да дисквалифицира като
марксистка фалшификация всяко твърдение, че съвременното
общество е по същество антагонистично, че според самия
вътрешен механизъм на своето устройство то поражда групи
от хора с коренно различни и дори сблъскващи се интереси,
както и че една от тях държи останалите в неправомерно
подчинение. В български контекст тази страст вероятно
може да бъде разбрана като реакция срещу един вариант
на марксистка философия на историята и политиката,
наложен като официален в продължение на десетилетия.
След отхвърлянето му, предполагат някои, се е отворила
възможността за изчистен, надидеологически поглед към тези
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области. За лошо или добро, това не е точно така. Държавният
социализъм остава жив – в призрачните образи, постоянно
призовавани от определена линия на анализ, утвърдила се като
„безпристрастна“ не толкова, за да ни предпазят от грешките
на миналото, колкото за да прогонят всяка бъдеща лява идея
за социална справедливост.
В политическата теория добре познато наблюдение е,
че анализът, който представя себе си като надидеологически,
често съдържа имплицитни предпоставки, съвпадащи с
разграниченията и очевидностите на доминиращите идеи.
Очертаната по-горе неолиберална и неоконсервативна картина
на обществото потулва ключови аспекти както от нашето
настояще, така и от идеологическото и практическо минало,
довело до него. Наблюдението, че класовото противопоставяне
бива
системно
произвеждано
от
натрупванията
в
капиталистическото общество и, от своя страна, движи
същото това общество, далеч не е заслуга на Карл Маркс,
макар че той го довежда до небивала изостреност. Преди
него, поредица мислители от класическата либерална традиция
дават своя принос за оформянето на тази идея. Тук ще обърна
внимание на наглед най-безобидния сред тях – Имануел Кант.
За тази цел просто ще привлека внимание към три сравнително рядко обсъждани (но по никакъв начин не апокрифни)
тези от Кантовата политическа философия:
1. Човешкото общество е по същество анта
го
ни
стично и противоборството в него води до материален и
морален прогрес.
2. Материалният напредък в обществото систематично оформя две класи – малцина богати и множество
бедни, – разликата между които с хода на този напредък
се задълбочава все повече и повече.
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3. Материалното неравенство, съчетано със системното налагане на неправомерна власт, може да доведе до
отприщването на сили, устремени да наложат насилствена промяна на обществения ред. При цялата си кръвопролитност и дори при неуспех, една революция може да стане поличбен знак за универсална еманципация на човешкия
род.
Сравнително неовладяната дискусия върху тези теми в
рамките на една ежегодна българска философска конференция
(Гьолечица), където първият вариант на този текст беше
представен като доклад, даде иронично потвърждение на изказаната по-горе диагноза. Част от реакциите бяха в посока на
това, че употребявам един безкрайно уважаван философ, подлагайки го на причудливо четене, чиято същинска и коварна цел е
реабилитацията на антагонистичния модел на обществото и
сродни „марксически“ идеи.
За мое съжаление предложената интерпретация далеч не е
толкова оригинална. В самия край на XIX в. големият немски
философ и родоначалник на неокантианството Херман Коен
определя Кант като „истинския и действителен родоначалник
на социализма в Германия“ (Cohen, 1914, с. 112). Малко по-късно
друг неокантианец, един от най-задълбочените и авторитетни
изследователи на Кант за периода – Карл Форлендер – твърди,
че важен пасаж от третата Критика (който ще дискутирам
по-долу) „напомня за учението за експлоатацията и теорията
за класовата борба“ (Vorländer, 1911, с. 12).
Подобна самопричинена слепота, уви, твърде често спохожда мнозина десни интелектуалци и академични фигури у нас.
По-лошото е, че те са в позицията да я налагат на четящата
публика, включително и на младите хора, и че не се колебаят
да го правят, способствайки по този начин за тяхното мисловно непълнолетие. Така например, наскоро колектив от утвър-
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дени изследователи издаде своеобразно помагало за изучаване
на българския социалистически период в гимназиите. Още в
първата глава (раздел „Революционните преобразования в обществото“) ще срещнем следните две забележителни изречения, които по блестящ начин илюстрират уводните абзаци на
настоящия текст, писани три години по-рано:
Фразата „разгром на буржоазната класа“ […] означава да
бъде разрушена исторически установената йерархия в обществото
или с други думи естествено формиралите се с хода на времето
и развитието на българското общество позиции и отношения
между обществените групи у нас. Комунистическият режим в
лицето на БКП разбива съществуващото преди него обществено
разбирателство. (Колектив, Какво се случи преди '89-та?, 2017,
с. 11; акцентите мои – О.К.)
В какво се е изразявало естественото обществено разбирателство в периода преди 9 септември 1944 г. – период на
държавен терор, бедност и кръвопролитни войни, суспендирана
конституция и забранени политически партии, закон за защита
на държавата, фашизоидни правителства и фашистки формирования – вероятно ще можем да узнаем, когато излезе следващото учебно помагало.
В исторически план споменатият кантиански марксизъм
на хора като Коен и Форлендер е част от движението на
немския реформистки социалдемократизъм. Прословутият социалистически „ревизионист“ Едуард Бернщайн също впряга
Кант в опозиция на тогавашния по-радикален хегелианизиращ
марксизъм. Но при все своя несъмнен реформизъм, Кантовата
философия носи и своя по-радикален потенциал. Той е забелязан
още от Георги Плеханов, който няколко години преди революцията от 1905 г. пише против Бернщайновата интерпретация
и привлича фигурата на Кант на страната на революционното
движение (Плеханов, 1923).
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През 2017 г. чествахме 100 години от Октомври 1917 г. Няколко години преди Революцията Владимир Илич Ленин публикува знаменитата си статия за трите източника на марксизма,
в която спокойно ни уверява, че „„безпристрастна“ социална
наука не може да има в едно общество, изградено върху класовата борба“ (Ленин, 1981, с. 40). Както е известно, целта на
Ленин е да обори инсинуациите, че марксизмът е злощастна
девиация от руслото на европейската мисъл и да покаже как
– напротив – той е продължение на нейните най-силни постижения, сред които е и класическият немски идеализъм.
Разбира се, политическата философия на Кант не само
в България стои стабилно като образец на класическия либерализъм. Това определено има своите добри основания; както
трезво отбелязва Форлендер, „Кант не е социалист“. Но идеологически обусловеното недоглеждане на важните детайли не
е патент само на някаква българска постсоциалистическа екзотика. Затова реапроприирането на прогресивния потенциал
в мисълта на фундаментални и сами по себе си революционни
фигури като Кант не е самоцелно упражнение в историята на
идеите, а инструмент за осмисляне на проблемите ни тук и
сега.

1. Антагонизмът
Първата теза е всъщност основна за цялата Кантова
философия на историята и получава съвсем ясен израз още
в нейната първа цялостна формулировка. Това е студията
Идея за една всеобща история от световно-гражданска гледна
точка (1784), публикувана в същата година и същото списание
като знаменитата статия Що е Просвещение? За жалост,
в литературата Кантовата философия на историята и
Кантовата политическа философия често се обсъждат в
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изолация една от друга, при все очевидните им връзки1. Факт е,
че „официалната“ политическа философия на Кант, както тя е
формулирана най-вече в Метафизика на нравите (1797/8), се ос���
новава на Кантовата етика и съответно носи своя легалистки и
консенсусен заряд. А както ще видим, Кантовата философия на
историята, напротив, е по-скоро аморалистка и агонистична.
Може обаче да се покаже, че това не е противоречие, а по-скоро
разглеждане на една и съща проблематика от две страни. Нека
си припомним, че още в Критика на чистия разум (1781) Кант
говори за философията с две групи метафори. Критическото
начинание е изследване на правомерността на определени
„претенции“, поставянето им пред съда на човешкия разум,
„който не признава никакъв друг съдия освен себе си“. Но също
така, метафизиката е „бойно поле“, чиито безкрайни борби
критическата философия следва да прекрати посредством
„революция“.
И така, да разгърнем Кантовата студия. „Идеята“, залег
нала зад нея, е да се проследи какво в хода на човешките дела
позволява да откроим едно последователно, макар и непреднамерено развитие на човечеството, насочено към все по-пълно
реализиране на човешкия потенциал или „заложба“ за свободно
действие. Свободата, оказва се обаче, не е нещо, което може
да бъде постигнато от отделния индивид, а само чрез взаимодействието между хората. Проблемът за действителността на свободата е обществено-исторически проблем, и с това

А и двете са неразривна част от цялостния Кантов критически проект. Време е да скъсаме с редуциращата представа за Кант
като за философа, ограничил претенциите на разума да познава метафизически същности, положил основата на една етика на дълга, казал
някои неща за красивото и възвишеното – а покрай това написал
нещичко и за политиката и историята. – Бел. авт.
1
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Кантовата философия на историята се доближава до познати
теми у Хегел.
В съзвучие с теоретическия контекст на XVIII в. Кант
първоначално формулира една теория за характера на човешката „обществена природа“. Едно от нейните първи и ключови положения поставя проблема за антагонизма на централно
място:
Средството, с което природата си служи, за да постигне развитието на всички заложби на хората, е антагонизмът помежду
им в обществото, доколкото в крайна сметка той се превръща в
причина за един законосъобразен ред на човешкото общество. Тук
под антагонизъм аз разбирам необщителната общителност на
хората, т.е. тяхната склонност да общуват помежду си, която
обаче е свързана с всеобщата съпротива, постоянно заплашваща
да раздели това общество. (Кант, Идеята за една всеобща история, 2003, с. 14)
Погледнато отстрани, това наблюдение съвместява, от
една страна, прозренията на Хобс за по същество агоналния
характер на междучовешките отношения с, от друга, добилия
нова популярност през по-късното Ново време (тъкмо като
отговор срещу Хобс) Аристотелов възглед за човека като животно по природа социабилно. Тази изходна позиция Кант споделя – а и навярно заема – от водещите мислители на шотландското Просвещение.
Ясно е, че тук Кант говори за индивидуален антагонизъм
и изобщо не за класов такъв. Но това противоборство не е
и просто Кантова версия на вече утвърдилия се предтеча на
идеята за „конкуренцията“ като силата, движеща напредъка на
едно общество. Кант мисли антагонизма като извеждащ към
един по-висш, законосъобразен ред; неговият основен ефект е,
че стимулира хората да търсят помежду си съюз, основан на
идеята за справедливостта.
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В рамките на Идеята, антагонизмът между индивидите
бива надграден от такъв между изградените от тях държави. Тук
ще срещнем интересни бележки относно кризите – политически,
а и финансови, – в които противоборството между тях вкарва
обществата, както и относно нарастващата в този процес
зависимост между тях (Кант, 2003, с. 19-25). Аргументативната
стратегия на Кант е аналогична: чрез раздора – помирение.
Изгледът за безкрайни войни и кризи е предпоставка, която
може да подтикне държавите да изградят едно отношение
помежду си, същински основано на справедливостта, а не на
силата. Оттук студията дава и първата формулировка на
голямата Кантова идея за вечния мир.
Важно е отново да подчертаем, че целият анализ на Кант
е ориентиран към разкриването на съвкупните резултати от
непреднамерените човешки действия, които обаче той не мисли като насочени от някакъв тип предначертаност или друга
съдържателна историческа телеология. Тъкмо това отчасти
обяснява на пръв поглед странното впрягане на „природата“
в Кантовия анализ. Така например, и в късния си класически
текст по темата Кант отново пише, че гаранцията за вечния
мир е тъкмо природата, схваната като „изкусен майстор, в
чийто механичен ход ясно прозира целесъобразност – от несъгласието на хората да създаде съгласие дори против волята им“
(Кант, 1993, с. 44). Един от най-добрите изследователи на Кантовата философия на историята, Ирмияху Йовел, убедително
препоръчва в този контекст да мислим по аналогия с Хегеловата „хитрост на разума“ (Yovel, 1980, с. 140 и сл., 300 и сл.). Това
не е някакъв тайнствен (мета)физически принцип, разгръщащ
се с времето, а по-скоро са повече или по-малко стабилните
тенденции, оформящи се независимо от, а понякога и въпреки
човешките намерения.
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Към това бих добавил, че можем да четем „природата“ и
като знак, че в историческите си съчинения Кант на практика
изследва „материалните условия за възможност“ за свободно
действие. В тях той се сблъсква с въпроса по какъв начин
въплътено и исторически ситуирано култивираме своята способност да бъдем свободни. Тъкмо това е може би един от найинтригуващите аспекти на съчиненията и ги определя като
необходимо допълнение към основните му работи, посветени
(както е повече от добре известно) на изследването на формални познавателни и етически структури. Възможността да
бъдем свободни може да е трансцендентално дадена, но нейната актуализация се провежда само в опита. А тук той е опит с
конфликтното взаимодействие между индивиди и между общества, а също така, в други текстове от периода – между хора
и среда, между форми на труд и отношения на собственост.
Както показва друг водещ съвременен изследовател на Кантовата практическа мисъл, Алън Ууд, наслагването на всички
тези теми дават достатъчни основания да определим Кантовата философия на историята като форма на исторически
материализъм (Wood, 1998, особ. с. 23 и сл.)2.

2. Класовата борба
Кант наново подхваща тези теми, поставяйки ги в по-широк теоретически контекст, в телеологическата втора част
на третата Критика. По-конкретно, параграфът, в който ще
открием втората от откроените в увода тези, отново подхваща проблема за антагонизма в обществото, войните между
държавите и начина, по който те способстват за възможното
само в едно по-голямо политическо тяло култивиране на индивидите и обществата, което в крайна сметка би довело до ве2

Ууд не пести и препратките към Маркс и Енгелс. – Бел. авт.
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чен мир. Но тук Кант вече съвсем изирично въвежда класовия
момент. Това е именно забележителният пасаж, който напомня
на Форлендер за класовата борба:
Умението не може да се развива добре в човешкия род,
освен посредством неравенството между хората; защото
най-големият брой от хората, без затова да имат нужда от
особена изкусност, доставя сякаш механично необходимото в
живота за удобството и свободното време на други, които се
занимават с по-малко необходимите работи на културата,
с науката и изкуството, и държат онези в състояние на
потисничество, тежък труд и малко удоволствие; но все пак
нещо от културата на по-висшата класа [�������������������
Classe] се раз�����
простира постепенно и върху онази класа. Но мъките с напредъка
на тази култура (чиято връхна точка, когато склонността
към излишното започва вече да вреди на необходимото, се
нарича „лукс“) нарастват еднакво силно и за двете страни,
за едната – чрез чуждо насилие, за другата – чрез вътрешна
незадоволеност; но блестящата нищета [glänzende Elend]
е все пак свързана с развитието на природните заложби в
човешкия род, и целта на самата природа, въпреки че не е
наша цел, при това все пак се постига. (Кант, Критика на
способността за съждение, 1993, с. 342-3)
Бих обърнал внимание на три неща. На първо място: характера на очертаното от Кант класово разделение. То не е
точно това между пролетарии и капиталисти, но определено е
такова между хора на ниския, наемен и усилен труд и хора, разполагащи в много по-висока степен със свободно време. Нещо
повече, отношението между двете класи е не просто антагонистично, но и такова на взаимна зависимост: подобно на
ситуацията при Маркс, работещите произвеждат господства-
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щата класа, създавайки необходимите материални блага и по
този начин освобождавайки я от потребността да се труди,
докато висшата класа на свой ред произвежда работническата
посредством подчинение. Нито една от двете не е възможна
извън това асиметрично властово отношение, конституиращо
всяка от тях като класа.
На второ място, това разделение, определено като „неравенство“, е посочено като необходимо за развитието на „умението“ и „заложбите“ в човека – тема, вече позната ни от
Идеята за всеобща история. Разделението и свързаната с него
„блестяща нищета“ са мислени обаче отново не като цел, –
нито пък като нещо само по себе си оправдано! – а като средство за постигането на едно по-висше състояние на обществена организация. Ако погледнем по-нататък в същия §83, ще
се окаже, че това е истинската морална култура, а и отново
– състоянието на вечен мир.
На трето място – и това е, струва ми се, както найинтересното, така и най-проблематичното в приведения пасаж,
– Кант все пак пише, че неравенството не е просто инструмент
за напредъка, а и че самият напредък го задълбочава. „Нещо
от културата“ наистина може би се процежда надолу към
нисшата класа, но с нейния напредък „мъките“ и на двете класи
се увеличават. Настрана от това, че според Кант елитът
започва да става все по-изтънчен и с това по-недоволен от
самия себе си, той декларира, че несгодите на работническата
класа нарастват заради нарастващото „чуждо насилие“.
Макар че и по-ранни, и по-късни негови текстове свидетелстват, че Кант далеч не е сляп за класовото естество на
обществото по негово време, тук получаваме може би най-концентрираната негова диагноза на тази класова динамика. Разбира се, силно личи влиянието на Русо, толкова често появяващ
се между редовете на третата Критика. Но пасажът също
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така би трябвало да се постави и в светлината на повратните политикономически анализи на шотландските просвещенци.
Тук най-вече имам предвид Адам Фъргюсън, който в Опит
върху историята на гражданското общество (1767) става един от
първите автори, отделили особено внимание на обществените
ефекти на развиващото се капиталистическо производство:
все по-задълбочаващото се разделение на труда и създаването
на административно-политическо-търговско-културен елит и
маса от механични работници. При тези процеси Фъргюсън е
особено разтревожен от съпътстващата ги „развала“ както на
висшата, така и за нисшата класа; за първата – тъкмо поради
ефектите на „лукса“, за втората – поради отчуждаващите
ефекти на подчинения и ограничаващ труд (Фъргюсън, 2016, с.
324-335). Ако и да не са налице експлицитни свидетелства Кант
да е бил пряко запознат с изследванията на Фъргюсън, такива
има относно работите на големия Фъргюсънов съратник Адам
Смит, чийто анализ се движи по сходни линии. Кант не само
е запознат с политическата икономия на Смит, но е също
така впечатлен от моралната теория на шотландеца, която
изглежда упражнява известно въздействие върху Кантовата
практическа философия.
С други думи, и това следва да се подчертае, и Фъргюсън,
и Смит, и Кант след тях (икони на дясната мисъл) – за разлика от модното напоследък говорене на различни десни идеолози – извеждат на преден план, че модерното развитие на
икономическите отношения според вътрешно присъщите си
механизми води до изострящо се материално и политическо
неравенство. Това е една мисловна традиция, в която зрелите
анализи на Карл Маркс се вписват съвсем комфортно и затова
не е чудно, че при цялото си критично отношение, на ключови
места в Капиталът той се позовава на анализите и на Смит,
и на Фъргюсън.
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И шотландците, и Маркс артикулират своите достатъчно добре известни възможни разрешения на въпросното противоречие. Кант, от своя страна, оставя нещата сравнително по-отворени. Третата Критика не изяснява по какъв начин
нарастващото потисническо напрежение може да доведе до
глобална справеливост, към която Кантовият анализ си остава
устремен. Подсказката за разрешението минава отново през
хипотезата за една „природна“ телеология. Но основното послание на анализа от телеологическата част от третата Критика е именно, че подобна целесъбразност на природата изоб
що не е нещо, което е позволено да приемем за даденост. Тя
по-скоро – и тъкмо в това е същинската є значимост – е една
проблематична „регулативна“ хипотеза, която обаче е необходима за последователното ни придвижване към осъществяването на идеята за установяване на едно всеобщо състояние на
равенство и справедливост. Теоретически можем да допуснем,
а практически сме дължни да се държим така, сякаш свободата
може да стане действителна тук, в този свят.

3. Революцията
Всъщност това е може би един от най-интригуващите и
неочаквани политико-исторически залози на Кантовата идея
за „целесъобразност на природата“ в третата Критика. Известно е, че по-широката мотивация на Кант да аргументира
наличието на подобна целесъобразност е борбата с глобалния
натуралистки детерминизъм, обозначен в Кантовия речник с
термина „механизъм на природата“. С други думи, при цялата
материална определеност на човешката история, силата на
проблематичното допускане на „цел на природата“ – която в
крайна сметка съвпада с моралната цел на човека като разумно
същество! – е да отвори поле за свободно човешко действие,
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което да може да промени хода на историята и да доведе до
актуализирането на въпросната морална цел.
С други думи, тук Кант стои на позиция, по-близка до тази
на Маркс, отколкото може би сме очаквали3. Това става още
по-ясно, когато обърнем внимание на Кантовата теоретическа
нагласа спрямо идеята за революционен обрат в обществените
отношения. Коректната интерпретация на тази нагласа среща
затруднения, аналогични на тези при социалния антагонизъм:
ясно е, че в легалистките си „официални“ политико-философски
съчинения Кант последователно отрича всяко право на
насилствена смяна на властта; но в други текстове той
нееднократно се изразява изненадващо благосклонно за
голямото революционно събитие на неговото време, Френската
революция – събитие, чийто ход той страстно следи4.
Макар че няма как тук да разрешим това напрежение, бих
предложил на читателите бърз поглед към студията За широко
разпространения израз: Това може и да е правилно на теория,
но не става за практиката (1793)5. Втората част на текста
е особено симптоматична, тъй като въпреки че подлага на
критика политическата философия на Хобс, Кант все пак
подобно на него продължава да отрича, че при определени
обстоятелства правото позволява хората да се вдигнат на
бунт. При все това, анализът завършва с една забележителна
Едни от най-добрите изследвания в тази посока са на Статис
Кувелакис (Kouvelakis, 2003, с. 434) и Леа Юпи (Ypi, 2014, с. 262-287). –
Бел. авт.
3

Доменико Лозурдо (Losurdo, 1983, с. 251) убедително аргументира тезата, че в своите публикации Кант е смекчавал позициите си
заради репресивната пруска цензура. – Бел. авт.
4

От неотдавна текстът е безплатно достъпен на български
език благодарение на труда на Божидар Гумнеров (вж. библиографията).
5

314

вметка. Според Кант при едно твърде неправомерно управление
няма нищо по-естествено от това да очакваме хората да
предприемат насилствена смяна на властта: по неговите думи,
„щом ще се говори не за право, а за сила, народът също би
могъл да пробва своята“ (Кант, 2016, с. 61). Доста е изписано
върху реторическата модалност на Кантовото деликатно „би
могъл“, но симпатизиращото намигване е някак очевидно.
Това е така както в контекста на други Кантови
произнасяния относно революцията по принцип и бушуващата
тогава Френска революция, така и в светлината на
заключителната трета част на текста за теорията и
практиката, в която Кант отново ни сблъсква ребром с
въпроса дали, погледнато като цяло, човешката история върви
към по-добро. Решението: длъжни сме да мислим, че отговорът
е „да“ – ако не за друго, то най-малкото тъкмо защото тази
отвореност към възможността по-справедливото да бъде
постигнато ни дава енергията да съдействаме за неговото
осъществяване. Според забележителните думи на Кант, да
наблюдаваме тъпчеща на едно място история означава да бъдем
зрители на „трагедия“, която с постоянното си повторение
„се превръща във фарс“ – „накрая ще трябва все пак завесата
да падне“ (Кант, 2016, с. 66-8). Рано или късно зрителите не
просто биха могли, а ще пробват своята сила на действащи
лица.
Дефинитивното Кантово обсъждане на въпроса „Върви
ли човешкият род постоянно към по-добро?“ ще намерим в
Спорът на факултетите (1798), където централно място
заема най-откровеното му и рязко произнасяне относно
значимостта на Френската революция. Както отбелязва
Фуко, тук стратегията е обратна на обичайния телелогически
подход, който срещахме досега (Фуко, 2016, с. 32 и сл., 45-52).
За да „предскаже“ бъдещето, Кант не тръгва да реконструира
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миналото като ориентирано към определена хипотетична
бъдеща цел, а се основава на характера на едно сингуларно
събитие от настоящето. Това е тъкмо Френската революция,
както и позицията спрямо нея, която нейните „зрители“ в
други страни се чувстват непосредствено задължени да заемат.
В случая приведеният цитат ще бъде особено дълъг, но това
си заслужава:
Революцията на един одухотворен народ, която днес
протича пред очите ни, може да успее или да се провали;
тя може да е изпълнена със страдания и зверства в такава
степен, че един добронамерен човек, който би могъл да се
надява да я доведе до щастлив край, подхващайки я отново,
все пак никога да не се реши на подобен експеримент, след
като цената е толкова висока; тази революция – казвам аз
– все пак среща в умовете на всички зрители (които самите
не са въвлечени в тази игра) едно желание за съучастие,
почти граничещо с ентусиазъм, самото изразяване на което
обаче беше свързано със заплаха, и значи не можеше да има за
причина нищо друго освен една морална заложба в човешкия
род. […] Този феномен не може да бъде забравен в човешката
история, тъй като разбулва една заложба и една способност
в природата на човека, които го водят към по-добро,
каквото не е измъдрувал нито един политик в досегашния
ход на събитията, и той е единственото, което обединява
природа и свобода в човешкия род съгласно вътрешните
принципи на справедливостта […] Но дори предначертаната
цел да не бъде постигната при това събитие, ако се окаже,
че революцията или реформата в управлението не сполучат
или бъдат реализирани само за кратко време, така че всичко
да се върне отново в старите релси (както впрочем вещаят
сега политиците), то направеното философско предвиждане
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не губи нищо от своята сила, защото описаното събитие е
толкова велико, толкова силно вплетено в интересите на
човечеството, а влиянието му по всички части на света е
толкова разпространено, че не е необходимо отново да бъде
припомняно на народите по повод подходящи обстоятелства
с цел повтаряне на подобни опити; защото при едно толкова
важно за човешкия род дело вече проектираното управление
все някога ще постигне онази нерушимост, на която не ще
липсва поуката от по-честия опит в това начинание в
душите на всички. (Имануел Кант, Спорът на факултетите,
1994, с. 100-4; преводът коригиран от мен – О.К.)
Решимостта да се действа против потисничеството –
при ясното съзнание за всички противоречия и беди, които
радикалното действие ще повлече със себе си – както и
съпричастността към тази решимост, твърди Кант, са ясни
свидетелства за осъществимостта на човешкия потенциал
за свобода. Трябва да отбележим, че, за разлика от поумерени тогавашни симпатизанти на Френската революция,
още началото на приведения пасаж експлицитно сочи, че
прословутият революционен терор не разколебава Кантовата
съпричастност. По-рано в същото есе той е определил като
„терористична“ не друго, а представата за човешката история,
според която тя върви не към по-добро, а към по-лошо.
И така, антагонистичният, класовият и революционният
аспекти изобщо не отсъстват от Кантовата политическа
мисъл, а – напротив – са ясно артикулирани червени нишки,
подхващани отново и отново и провеждани напред през целия
му критически период. Как те могат да се вплетат в попознатата консенсусна и легалистка страна на политическата
му философия е сериозен въпрос, който си струва да бъде
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изследван отделно. Но безспорно остава, че иначе миролюбивият
Кант припознава борбата като предпоставка и дори движеща
сила на универсалисткия стремеж към осъществяване на
справедливостта.
Нещо повече, в този контекст Кант вижда ролята на
„мислителя“ в това да бъде своеобразен идеологически съюзник
на воюващите в тази борба, които той често нарича просто
„народа“. Това може да бъде реконструирано не само от
прословутата му бележка как Русо го е събудил от елитистката
му дрямка6, но и от историческите текстове – от Идеята,
през есето за теорията и практиката и Вечния мир, та поне
до Спорът на факултетите. Тази реконструкция обаче също
изисква отделен текст.7
В заключение, нека отбележим заложения в думите на Кант
за Френската революция продуктивен потенциал за начина,
по който можем да мислим Октомврийската революция 100
години по-късно. Защото тук Кант говори не само за залозите
на революцията, а и за възможния провал на революционното
начинание. Може ли една неуспяла революция да остане
вдъхновение за бъдещето? Каквито и спорове да има при
оценката на следреволюционните обществени трансформации,
ясно е, че най-късно 1989 г. бележи практическия неуспех на
Октомврийската революция. 200 години след Френската
революция, стремежът за изграждане на социалистическо
общество, внушават ни, най-накрая е претърпял своя крах.
Едно внушение, по това време впрочем отново извело на
Вж. т. 20, с. 44 в Събраните съчинения. – korpora.zim.uni-duisburgessen.de, https://bit.ly/2sjWpkF. – Бел. авт.
6

Напоследък Макарена Марей поде подобна линия на интерпретация, която поставя „народа“ в центъра на Кантовата концепция
и за Просвещението, и за политиката (Marey, 2017, с. 168-185). – Бел.
авт.
7
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преден план линията интепретации на събитията във Франция,
омаловажаваща техния революционен характер. С други думи,
1989 до голяма степен става повод за преоценка не само на 1917,
но и на цялостната идея, че е смислено да се борим за радикална
промяна. По-разумно и справедливо е, казват, да се вслушваме
в „естествения“ ход на събитията. А какъв е той щели да ни
кажат икономическите и политическите технократи.
Насоката, която ни дава Кант, е смайващо оптимистична.
Ако мислите, че Октомврийската революция носи същински
универсалистки освободителен заряд и че той е бил задействан
и разгърнат въпреки всевъзможните насрещни препятствия
– Първата световна война, икономическия срив, заплахата
(включително военна) от външните врагове на революцията,
надигналия се нацизъм – то тя явно е събитие, толкова силно
вплетено в интересите на човечеството, че не може да бъде
забравено. Затова не се доверявайте на вещанията и оценките
на „експертите“ – на политиците и кохортата техни
неолибералнии и неоконсервативни идеологически подгласници.
Дори това революционно събитие да е срещнало неуспех,
неговата мобилизираща сила остава и рано или късно ще даде
вдъхновение и тласък на нов опит.
Текстът е специално преработен за dВЕРСИЯ вариант на
статията Kassabov, Ognian. Creativity & Unskilled Labour: Kant on
Class Struggle // Crisis and Critique 3 (3), 2016. – с. 190-211.
Изследванията ми по тези теми станаха основа на
докторантския курс „Революция, напредък, вечен мир: Имануел
Кант и философията на историята“, който водих в Софийския
университет през летния семестър на академичната година
2016/17.
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