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ПО КАКЪВ МОДЕЛ СЕ ДВИЖИ СВЕТЪТ? 

 

Духомир Минев 

 

През последните 3-4 десетилетия рухнаха няколко мита. Един от тях е митът за 

меритократичните елити, които властват само поради изключителните си способности 

да упражняват властта по социално полезен начин и високите резултати, които пости-

гат в това упражнение. Днес онези, които наричаме политически елит, политическа 

класа или нещо друго, а по-точно казано – групите, които контролират обществата из-

зад пердето на представителната демокрация, – никак не се радват на обичта и призна-

нието на „избирателите”. Повечето хора са склонни да признаят, че липсата на „силно 

лидерство” е почти глобален феномен. Всъщност, масово и повсеместно се наблюдава 

доста силна неприязън към властващите елити и техните главни изпълнители на поли-

тически роли – неприязън, която понякога е трудно да се разграничи от откровено пре-

зрение и дори омраза. Властващите елити вече не са носители на безспорен авторитет и 

малцина са склонни да им предоставят безусловно монопола върху мисленето и взема-

нето на решения, който елитите са си присвоили и упорито убеждават другите, че го из-

ползват само и единствено за доброто на всички.  

Естествено, властващите виждат всичко това и реагират. Демократичната реак-

ция се различава от авторитарните и тоталитарни реакции – вместо да потискат недо-

волството с открити преследвания и репресии, властващите постъпват по начин, който 

отразява самата същност на „реалната” политическа демокрация – просто оглавяват 

протеста на недоволните и го насочват така, че да се запази най-важното – социалните 

позиции на елита. Историята показва, че в такива моменти на изблици на недоволство 

поради влошени икономически и социални условия, обикновено се появяват политиче-

ски лидери, изразители и водачи на масовото недоволство. Според термините, използ-

вани от агитационно-пропагандния персонал на елитите (експертите по „алтернативни 

факти”), политическите лидери, които изпълняват ролята на изразители и водачи на 

вълните от масово недоволство,  се наричат популисти, а политическите им платформи 

– популизъм. Разбира се, би било доста наивно да се мисли, че появата на популистки 

лидери е спонтанна и неконтролирана – в джунглата на властта, обикновено се попада 

по волята на царете на джунглата. Затова в повечето случаи тези лидери просто нама-

ляват социалното напрежение, постепенно погасяват натрупаният конфликтен потен-

циал чрез различни мерки, за да не се допуснат крайни форми на социални конфликти. 
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Аналитици на Бриджуотър  (R. Dalio, St. Kryger, J. Rogers, G. Davis, 2017) са из-

вършили огромна работа, като въз основа на исторически материал за първата полови-

на на 20-ти век показват с конкретни примери, че в такива случаи е настъпвала и значи-

телна концентрация на власт – популистките лидери са концентрирали власт, за да по-

гасят социалния конфликт и да укротят недоволството – в някои случаи, като огранича-

вали причините за него, а в други – като обличали недоволните в униформи и ги пра-

щали да воюват с други недоволни. (Социолози отдавна са забелязали, че войните „кон-

солидират обществото” – евфемизъм, с който искат да кажат, че войните са могъщо 

средство за смазване на масово недоволство. През първата половина на 20-ти век влас-

тващите елити са използвали това средство много активно – на него светът дължи Пър-

вата и Втората световна война). Разбира се, има и редки случаи, в които популистки 

лидери се появявали (и се появяват)  без благословията на властващите елити, но тези 

случаи лесно се разпознават – кариерата им завършва с провал, а ако са много упорити 

- с траурен ритуал (другото са случайности). Тъй като политическото, икономическо и 

социално състояние на голяма част от света и днес е твърде сходно със състоянието от 

първата половина на 20-ти век, изследователите на Бриджуотър сравняват двата перио-

да и показват любопитни сходства.    

Пейоративните термини популизъм, популисти, всъщност са имплицитна защита 

на елитите – чрез термините се осъждат критицизмът и негативното отношение към 

елитите. Но не се казва, че критицизмът е оправдан, защото влошаването на живота на 

хората е предизвикано от политиките на същите тези елити.  Различни анализатори пре-

дупреждават (и правилно, като се има предвид как обикновено се укротява недоволс-

твото), че популизмът (неговият успех) може да доведе поддръжниците му до лош кра-

й. Но пропускат да отбележат, че има случаи когато популистки лидери просто са отс-

транявали част от причините за недоволството. Пропускат също да споменат, че изпол-

зването на популистка реторика не е само популистки патент, а широко използван по-

литически прийом. (Роналд Рейгън например, бе далеч от популизма, но имаше изказ-

вания, които са „автентично популистки”). Пропускат също да ни обяснят как именно 

се съотнасят демокрацията и популизма. И по-точно – как така в условия на политичес-

ка демокрация е възможно продължително да се игнорира, а поради това – да се натру-

пва, толкова голямо недоволство (нима властта през цялото това време не е била „от 

народа, на народа, за народа”?). И защо при такова недоволство древногръцката демок-

рация (например) често е водела до реална смяна на управници, а в модерните демок-

рации  това се случва главно като фарс, за успокояване и укротяване на публиката. Но 
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тук няма да критикуваме тези пропуски, защото онова, което ни интересува е друго – 

периодичното повтаряне на тази история.  

Моделът 

Планини от факти и анализи, потвърждават съществуването на такава повтаряе-

мост. Показателни са, например, споменатите по-горе сравнения между два периода – 

през първата половина и в края на 20-ти век (от 1980 досега). Двата периода наистина 

си приличат – икономически и социален упадък; силно и масово недоволство (вражде-

бност към политическия истеблишмънт); засилване на подкрепата за популистки лиде-

ри; мерки за укротяване на недоволните. Разликата е, че през втория (сегашния) период 

популизмът и идването на власт на популистки лидери са по-слабо изразени, погасява-

нето на конфликтите и укротяването на недоволните едва започва, а войните за „консо-

лидиране на обществата” се водят в други страни, вместо на териториите на обществата 

с особено голямо недоволство. (Но и тези територии изпитват някои последствия от 

войните – дават жертви и приемат бежански вълни, които по добрата си организация 

доста приличат на масови депортации от предходния низходящ период – през първата 

половина на 20-ти век). Сравненията, обаче, все пак не са пълни – те пропускат други 

исторически периоди – тези, които са между периодите на упадък. Поради пропускане-

то им не може да се види, че всъщност периодите на упадък се редуват с периоди на 

развитие (подобрения). А точно това периодично редуване на периоди на упадък и нап-

редък е изключително важен и интересен феномен – Уйлям Томпсън (William R. 

Thompson, 2017) определя това редуване като „основен глобален социален процес”.  Той 

илюстрира тези редуващи се периоди на възход и упадък със следните данни за растежа 

на БВП на човек от населението в света: 

 

Години   Темпове на растеж 

1820-1870 0.54 

1870-1913             1.30 

1913-1950             0.88 

 

1950-1973             2.92 

 

1973-2001             1.41 
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Според Томпсън, регулярните смени на периоди с противоположно насочена 

икономическа динамика имат изключителен обяснителен потенциал за промените, кои-

то настъпват в света – такива като: формиране на глобалните политически и икономи-

чески структури на властта, търсенето на енергия, множество политически процеси, 

публичните настроения и конфликти, демографски промени. От такава гледна точка 

ясно се вижда, че смяната на периоди с противоположна икономическа динамика наис-

тина може да се разглежда като основният модел, по който живее светът.         

Най-напреднали в изследването на този модел са икономическите анализи, къде-

то периодичните (през около 25-30 години) смени на периоди с противоположна дина-

мика са известни като „дългите вълни на Кондратиев” (или К-вълни) – по името на го-

лемия руски (съветски) икономист Николай Кондратиев, който пръв забелязва редува-

нето на периоди на икономически растеж с периоди на упадък и започва да изучава 

тези „вълни”. (У нас по „вълните” са работили проф. Ив. Николов, проф. Г. Найденов и 

други).  

Днес икономистите, които се занимават с този проблем, са натрупали огромен 

емпиричен материал, който показва „желязната” повтаряемост на вълни с противопо-

ложна динамика.  

  „Дългата вълна” има два основни „склона” (възходящ – развитие и низходящ –

упадък), но в нея разграничават и различни подфази. Някои ги назовават по имената на 

сезоните (Пролет – фаза на растеж, която започва след депресия и продължава около 25 

години. Лятото е фаза, която е свързана с войни, цените и лихвените проценти растат. 

Есен пък е фаза на дефлационен растеж, след война, цените падат, лихвените проценти 

са ниски, потреблението нараства, но чрез дългове, поява на спекулативен балон. Зима 

е фазата, в която се коригират отклоненията в миналото и се подготвят условията за нов 

растеж. Цените и печалбите падат, увеличават се стоките, достъпни за масите). 

Икономическите изследвания на „дългите вълни” вече имат почти 100 годишна 

история и са постигнали значителен напредък – някои твърдят, че тази област на из-

следвания е една от най-добре подкрепените с емпирични факти. Доказателство за нау-

чната валидност на представата за К-вълните е използването й за прогнозиране. Още 

през 80-те години забележителният американски икономист и социолог Иманюел 

Уолърстийн забеляза, че започва нов период, който ще бъде съпроводен от сериозни за-

труднения. Той го нарече „тъмен период” и посочи, че ще продължи около 30 години 

(според времето на публикацията – до около 2020 г.) Уолърстийн се оказа прав – този 

„тъмен период” продължава вече около 30 години.  
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Томас Пикети пък представя един сценарии за бъдещето на ЕС, в който също 

ясно личи влиянието на представата за К-вълна. Според неговия сценарий, до 2020 г. 

предстои да започне период на развитие, който ще продължи докъм 2050 година (т.е. 

около 30 години), след което отново ще започне политически, икономически и социа-

лен упадък (темпът на икономически растеж ще спадне 2 пъти в сравнение с предход-

ния период), и упадъкът ще продължи през следващите 30-тина години.  

Един проблем 

Въпреки напредъкът на изследванията на К-вълните, има един важен проблем. 

Деликатно казано, изследванията имат „предимно описателен” характер, поради което 

на въпроса „какво поражда К-вълните”, няма убедителен отговор и дебатът продължа-

ва. По-прямо казано, изследователите не знаят достатъчно за причините, които пораж-

дат тези вълни. Предлагат се различни причини – промени в динамиката на: печалби, 

инвестиции, технологични иновации, цени, население. Мнозина залагат на технологич-

ните иновации като основна причина, но си остава впечатлението, че търсенията не са 

преодолели някаква бариера, и че К-вълните сякаш падат от небето.  

Все пак има „светлина в тунела” – това е идеята, формулирана изрично от У. 

Томпсън, че проблемът (вече) не е икономически, а политически. Поради това Томпсън 

предлага К-вълните да се изследват от политическите науки.  

Предложението на Томпсън е логично – ако причините за проблема (К-вълните) 

не са икономически, това наистина може да обясни защо възникват затруднения при 

търсенето на обяснения в рамките на икономическия анализ. Основание за такова пред-

положение дава и фактът, че някои важни характеристики на К-вълните също не са 

собствено икономически – достатъчно е да се сравнят приведените по-горе характерис-

тики на фазите (и в частност – на „есента” и „зимата”) с онези характеристики, които 

политически анализатори посочват, когато сравняват периода от началото на 20-ти век 

с периода 1980 – 2017 (и в двата има икономически и социален упадък; силно и масово 

недоволство, враждебност към политическия истеблишмънт; засилване на подкрепата 

за популистки лидери; мерки за укротяване на недоволството и погасяване на конфлик-

та).      

Още по-ясни стават различията в резултатите на отделните науки, ако сравним 

икономическия фокус върху иновации, инвестиции, цени, темпове на растежа, печалби, 

лихвени проценти и т.н. с един фокус върху качествени характеристики на растежа (тип 

на растежа). Тогава ясно ще изпъкнат два различни типа растеж „по двата склона” на К-

вълната. От едната страна (възходящият склон) – растеж, съпроводен с развитие (разви-
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тиен растеж), при който се намаляват безработицата, бедността, подоходните неравенс-

тва и се подобрява качеството на живота (общества на масовото потребление, социални 

държави). По другия склон – неразвитиен растеж, съпроводен с нарастване на безрабо-

тицата, бедността, неравенствата (концентрация на доходи и богатство), влошаване на 

качеството на живота за голяма (и растяща) част от населението. Затова този тип рас-

теж бива наричан по най-различни начини – извличане на рента, растеж без работни 

места (jobless growth), растеж без заплати (wageless growth), растеж пораждащ мизерия 

(immiserizing growth).  

Всичко това изпъква доста ясно, ако се разширят рамките на традиционният 

икономически анализ на К-вълните, например, като се привлекат резултати от изслед-

вания на развиитето (социологически и икономически) извън рамките на изследванията 

на К-вълните. 

Развитийната фаза 

 

Последният възходящ склон на К-вълна започна след Втората световна война. 

Ето как през 1977 Толкът Парсънс описва промените характерни за този период:  

„В сравнителна и еволюционна перспектива ....Тенденцията беше към намаляване на 

свръхлуксозното потребление на елитните групи. Въпреки че не е постигнато много в 

рамките на една генерация, бъдещата тенденция ще бъде към все по-голямо равенство. 

Съединените щати са лидери в тази промяна, но нейните черти ще се разпространят във 

всички модерни общества... Новата социетална общност, схващана като интегрираща 

институция, би трябвало да оперира на различно ниво от познатите в нашата 

интелектуална традиция; тя би трябвало да отиде отвъд командите на политическата 

власт, богатството и факторите, които ги създават, и да се основе на привързаност към 

ценностите и механизми за влияние”.  

Струва си специално да се подчертаят основните признаци, чрез които Парсънс 

описва процеса на развитие: заражда се «нова социетална общност», на която й 

предстои „да отиде отвъд командите на политическата власт, богатството и факторите, 

които ги създават, и да се основе на привързаност към ценностите и механизми за 

влияние”. Този израз позволява различни тълкувания, но в контекста на другите 

характеристики на развитийния процес, той означава преди всичко, че ще се засилва 

политичес-ката демокрация, ще нараства гражданското участие в политическия процес 

на вземане на решения; очакваната „нова социетална общност” е нов тип общество, 

което ще бъде „интегрираща институция, която оперира на различно ниво от познатите 
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в нашата интелектуална традиция”. Накрая – възникнала е тенденция към намаляването 

на неравенствата в доходите и, въобще, – на материалните неравенства. И, наистина, 

тогава, в страни като САЩ, Великобритания, Дания, Франция, Норвегия, Швеция и 

други, неравенствата в разпределението на доходите и богатството „драматично 

намаляваха”.    

Към характеристиките на описаният от Парсънс тип социална динамика – 

процес на развитие, може да се добави следното.  

За икономическата динамика са били характерни сравнително високи темпове на 

растеж и то – индустриален растеж: някои страни са възстановявали разрушените през 

войната индустриални мощности, други са ги разширявали. Икономическият растеж е 

бил автентичен растеж – частта, която са получавали икономическите актьори, до го-

ляма степен е зависела от приноса им за увеличаването на БВП. Икономическите поли-

тики в една или друга степен са били повлияни от кейнсианството и, по-точно, – от ха-

рактерната за него склонност към позитивна държавна интервенция, включително и 

чрез някаква форма на централно планиране.   

Дъдли Сиърс – един от най-големите специалисти по развитието (ръководил е 

институт за изследване на развитието в Англия), – е предложил семпъл и сигурен кри-

терий за преценка на развитийния характер на социалната динамика – комбинацията от 

растеж и намаляване на безработицата и бедността. Този критерий също показва, че 

през онзи период икономическият растеж в развитите европейски страни и САЩ е 

свързан с развитиен процес. Динамиката в други области (наука, образование, здравео-

пазване и т.н.) също е протичала в общото русло на развитиен процес. Неравенствата не 

просто са били сравнително ниски, но и равнището на доходите е породило общества, 

които наричаха общества на всеобщото потребление, на благосъстоянието или социал-

ни държави (европейски социален модел). 

Но ако Парсънс е идентифицирал и описал точно развитийния процес, неговата 

прогноза се оказа неточна – през 80-те години социалната динамика рязко се промени.  

Прекратяване на развитието – растеж без развитие 

През десетилетията след 70-те години започна низходящата фаза на К-вълната. 

Наблюдавайки новите тенденции, Уолърстийн направи споменатата прогноза, която се 

оказа напълно вярна – „тъмният период” продължава вече около 30 години.  

Предходният процес на индустриален растеж бе заменен от процес на деиндуст-

риализация; критерият на Сиърс стана негативен – растежът (доколкото бе постиган) не 

се комбинираше устойчиво с намаляване безработицата и бедността. Обратно, доста 
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ясно изпъкваше комбинацията на икономическия растеж с нарастването на безработи-

цата и бедността; самият растеж беше трансформиран в „извличане на рента”, т.е. 

основните играчи получават според способността си да влияят върху политиките и 

законите, което бе наречено  „корупция”.  

Със сигурност и политическата демокрация не претърпя разцвет. „Социеталната 

общност” не успя да отиде „отвъд командването на политическата власт и 

богатството”, иначе настъпилите социално-икономически промени нямаше и да бъдат 

възможни. „Социеталната общност”  не започна да функционира и въз основа на 

ценностни ангажименти и механизми на влияние и участие (освен ако не приемем, че 

(нео)либерал-ните ценности са адекватин именно на описаните промени, което едва ли 

ще е голяма грешка).   

Едва ли може да се каже, че „общността” е станала „интегрираща институция”. 

По-скоро е обратното – всички данни показват, че са нарастнали неравенствата и 

„социалното изключване”, което означава и дълбока социална дезинтеграция – до 

такава степен, че се поставя под съмнение и реалността на самата представа за някаква 

„общност”. Най-малкото възниква въпросът каква е тази „общност”, в която близо 30-

40% от формално принадлежащите към нея са изключени от нормалния за общността 

начин на живот. Демонстративното, престижно потребление се разрасна неимоверно. 

При това, особено много – именно в САЩ – страната, която Парсьнс посочи като лидер 

при глобалното разгръщане на противоположна тенденция.  

И пак развитие… 

Както беше споменато, периодът на упадък (низходящата фаза) вече е към своя 

край. Социално-икоонмическата динамика все по-ясно ще се определя от други проме-

ни, засягащи не само темповете на икономически растеж, но и, например, нарастване на 

индустриалните мощности (реиндустриализация), или разширяване на държавната соб-

ственост. Както съвсем наскоро забеляза Емил Хърсев: „...национализацията на мащаб-

ни индустриални и инфраструктурни предприятия... вече е програмна цел на водещи 

политически партии и то не онези, които се дефинират като „крайно-незнамкакви”, а 

стари, системни партии, в страни, които се представят за вечен еталон на право, обра-

зец на пазарна икономика и модел на чиста демокрация. Например, германските соци-

алдемократи и британските лейбъристи”. Хърсев конкретизира, че лейбъристите са се 

прицелили във водоснабдителната и енергоразпределителните (електро и газо-разпре-

делителните) мрежи, пощите и железниците. За успокоение на балканските капиталис-
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ти, нека да уточним, че експанзията на държавната собственост няма да се осъществява 

само чрез национализации (вероятно национализациите ще бъдат съвсем ограничени, 

ако въобще се случат), а чрез създаване на нови, държавно-притежавани мощности, т.е. 

без да се национализира всичко частно, така както бе приватизирано всичко държавно. 

Все пак, ще има и промяна (тя вече се появява), която не е приятна за някои работода-

тели по нашите ширини – тя вероятно ще засяга основни пропорции в разпределението 

на БВП (например, нарастване на делът на работните заплати и на социалните разходи).       

Двигателят на промените 

Предходното изложение ни изправя пред въпроса какво предизвиква тези 

промени. Отговорът е очевиден – двигател на промените са прилаганите политики. 

Впрочем, това следва и от идеята на Томпсън – щом като проблемът е политически, 

тогава и причините за него са политически. Още по-точно казано, – К-вълните се по-

раждат от  политиките, които се прилагат. Доказателства за подобно твърдение има, и 

то в изобилие – достатъчно е да се прегледат политиките (и техните идеологически и 

научни „обосновки”) през последния (сегашния) низходящ склон на последната К-

вълна – от началото на 80-те години досега. Там ясно изпъкват връзките между полити-

ките – дерегулации („освобождаващи пазарните сили”), приватизации в условия на де-

регулации („осигуряващи икономическа ефективност”), мерки за строги икономии 

(„осигуряващи финансова стабилност”) и т.н., а от друга страна – ефектите от тях като: 

концентрацията на доходи и богатство (респективно – растящи неравенства), растящи 

бюджетни дефицити, спадове на темповете на икономически растеж, растяща безрабо-

тица и бедност,  орязване на т.нар „социални разходи”, влошаващо се качество на жи-

вота и т.н.  

Зад изобилната фразеология, обаче, стои една идея, която е изказана най-ясно и 

кратко от Алън Бъд, главен икономически съветник на Маргарет Татчър, който заявява: 

„Правителството на Татчър не е вярвало никога и за секунда, че монетаризмът е пра-

вилният начин за справяне с инфлацията. Обратно, то много добре виждаше, че това е 

много добро средство за увеличаване на безработицата. А увеличаването на безработи-

цата беше съвсем желателно за намаляване на силата на работническата класа... Това 

което бе направено – в марксистки термини – беше една криза на капитализма, която 

създаде резервна армия от работна сила и позволи на капиталистите да направят големи 

печалби” (Wade, 2011).  
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Редица „специални ефекти”, които възникват през низходящата фаза, потвърж-

дават думите на главния икономически съветник относно същността на политиките – 

например, такива ефекти като т.нар. „нелегален трафик на хора с цел трудова и сексу-

ална експлоатация” – евфемизъм, който просто означава нови форми на робство.   

Много изследвания също подкрепят казаното от Алън Бъд 

Марта Гериеро, например, е изследвала динамиката на дела на доходите от труд 

в света през низходящата фаза на последната К-вълна. Интересно е, че в развиващите се 

страни показателите, които тя използва, осцилират около една средна стойност от 0.67, 

но общо взето остават стабилни през наблюдавания период. За разлика от тях, делът на 

труда (доходите от труд) в развитите страни намалява значително през последните 4 де-

сетилетия, като през 1970-те и началото на 1980-те години са били значително над 

средното равнище, но през 2000 година вече са значително под него.  

 

 Източник: Marta Guerriero, 2012.  

 

Резултатите от изследването на Гериеро се потвърждавт и от редица други изслед-

вания. Екарт Хайн (Ekhart Hein, 2011, 60) например привежда следните данни.   

Дял на доходите от труд (в проценти от БВП) по текущи цени на производс-

твените фактори. Средни стойности за икономическия цикъл от началото на 

80-те години до 2008 

 

  1980-1990             1990-2000              2000-2008            Промяна(3.–

1.) в проц. 

пунктове 

Германия      67,11 66,04                    63,34                              –3,77 

Австрия        75,66                    70,74                    65,20                            –10,46 
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Белгия           70,6                      70,74                    69,16                             – 1,47 

Испания        68,3                      66,13                    62,41                              –5,91 

САЩ             68,2                       67,12                   65,79                              –2,41 

Франция       71,44                     66,88                    65,91                              –5,53 

Гърция          67,26                     62,00                    60,60                              –6,66 

Ирландия     70,34                     60,90                   55,72                            –14,61 

Италия          68,74                      67,21                   65,57                              –3,17 

Япония         72,38                      70,47                   65,75                              –6,64 

Холандия      68,74                      67,21                   65,57                              –3,17 

Португалия   65,73                     70,60                   71,10                                5,37 

ОК                 72,79                     71,99                   70,67                              –2,12 

Швеция         71,65                     67,04                    69,16                              –2,48 

Източник: Ekhart Hein, 2011 

 

 Заедно с това, както показват Аткинсън, Пикети и Саез (и много други), делът на 

доходите, получавани от прословутият 1% (и 0.1 %), с най-високи доходи през същият 

период е нараснал значително.   

Естественно, при такава динамика неравенствата в разпределението на доходите и 

богатството нараснаха неимоверно. Някои изследвания на разпределението на 

богатството в света показват, че днес най-богатите два процента от пълнолетните 

индивиди притежават повече от половината от световното богатство. Най-богатият 1% 

от пълнолетните притежава 40% от богатството в света. Съответните данни за най-

богатите 5% и най-богатите 10% са респективно 71% и 85% от богатството. Обратно, 

на дъното на тази класация са 50% от пълнолетните индивиди, които притежават едва 

1% от глобалното богатство. Принадлежащите към най-богатия децил притежават 400 

пъти по-го-лямо богатство от половината пълнолетно население – онези 50%, които са 

на дъното и над него. Принадлежащите към най-богатият 1% от пълнолетното 

население на земята са почти 2000 пъти по-богати от 50-те процента принадлежащи 

към най-ниските пет де-цила (James B. Davies, Susanna Sandstrom, Anthony Shorrocks 

and Edward N. Wolff, 2007) 

 Очевидно К-вълните не падат от небето, нито пък са дело на непознати и не-

контролируеми сили. Те са дело на политическия елит или по-общо – на властващите 

елити и прилаганите от тях политики. Другите само преживяват К-вълните. 
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Щом К-вълните се предизвикват чрез политики, следващият въпрос е: защо се 

прилагат такива политики?. 

Защо се предизвикват К-вълните – едно обяснение,  

което обикновено се избягва 

Имайки предвид изложеното по-горе, може да се предложи едно политическо обя-

снение за К-вълните, което не се споменава в повечето икономически анализи, въпреки 

че много икономисти са добре информирани за него. Обяснението включва два основни 

момента.  

Първият засяга състоянието на политическата демокрация. „Мъдростта”, припис-

вана на Чърчил (демокрацията е лош начин на управление, но по-добър няма) е хитро-

вата заблуда. От всяка демокрация винаги има нещо по-добро и това е повече демок-

рация. С други думи казано, демокрацията не е (както я представят) като състояние, 

достигнато веднаж завинаги. Демокрацията е процес – процес на поддържане и увели-

чаване на реалната демокрация. Освен това, демокрацията може да бъде „редуцирана” – 

както открито, публично, така и по невидими за публиката начини. К-вълните (особено 

– низходящите им фази) се формират чрез политики, тъй като „реалната” демокрация 

не стига дотам, че да осигурява контрол на хората върху политиците и политическия 

процес на вземане на решения. Реалната демокрация е такава, каквато са я виждали, на-

пример, учени като Йозеф Шумпетер или Макс Вебер – тя се състои в това да бъдат 

из-брани хората, които ще управляват, а не начинът, по който те ще управляват 

(това си е тяхна работа). След избора, избраните казват на избирателите си: „А сега 

си затваряйте устата и правете това, което ви казвам” (изразът е на М. Вебер). Ре-

гулярната повтаряемост на К-вълните (някои наброяват около 18 минали вълни) не са и 

резултат от грешки при вземането на решения (формулиране на политики), нито пък са 

неочаквани последствия от решения, взети с добри намерения. К-вълните са продукт на 

преднамерено взети решения (прилагани политики), чрез които се реализира една и съ-

ща дългосрочна стратегия – модел по който се движи светът, а именно – повтарящите 

се периоди на издигане и упадък. Но защо се прилагат такива политики? 

Другият важен момент в обяснението на причините за К-вълните е свързан с фак-

та, че стратегиите и политиките, които се създават и прилагат от властващите елити са 

израз, (интелектуален продукт) на тяхната групова целева рационалност. Според М. Ве-

бер, при целевата рационалност действието (включително и мисленето, вземането на 

решение за действие) е подчинено на определена цел, ограничено е от тази цел, тъй ка-

то всичко, което се мисли и предприема, може да е насочено само към постигане на 
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целта. Всъщност, представата за целева рационалност е тясно свързана с йезуитския 

принцип „целта оправдава средствата”. 

А групова целева рационалност на елитите се формира, направлява (и ограничава) 

от една фундаментална цел, която е запазването и укрепването на техните социални по-

зиции на властващите елити и контролът им върху обществата, включително и като по-

коленческо наследяване на тези позиции (което, впрочем, е характерно и за други соци-

ални или професионални групи). Тази цел обединява всички елитни субгрупи, тъй като 

отразява най-общия им интерес, преодолява различията между тях, увеличава кохезия-

та им и така създава основа за колективното им действие. Фундаменталният характер 

на целта се състои в това, че тя доминира над всички други цели на елитите, универ-

сална е (валидна е за различни политически условия, режими, системи) и изключителна 

устойчива (засега не се променя във времето). В историята не са известни случаи на 

съзнателно създаване и прилагане на дългосрочна елитаристка стратегия за доброволно 

самоотстраняване на властващите групи от техните социални позиции и отказ от конт-

рол върху обществата (трансформиране на властващи елити в не-елити). 

Естествено, целта определяща груповата целева рационалност на властващите 

елити, определя и целта на стратегиите, които те създават и прилагат в рамките на сво-

ята рационалност – властващите елити неизменно се придържат към Суперстратегия, 

която преследва фундаменталната цел на всеки властващ елит. А К-вълните са най-доб-

рият кандидат за ролята на централен елемент на Суперстратегията. Периодичното 

редуване на противоположно насочени социални промени – развитийни и не-развитий-

ни, е динамичен начин за постигане на стабилност на статуквото, а по-точно – на пози-

циите на властващите елити. По-различни начини, тази идея е изказвана многократно в 

миналото. Ю. Хабермас, например, счита, че през определени периоди (можем да до-

пълним нещо важно – това са периоди на развитие), социалната система губи идентич-

ността си (променят се нейни базисни характеристики). През следващи периоди (на не-

развитие) се възстановява идентичността на системата (ерозираните преди това нейни 

базисни характеристики). Очевидно това са основните стълбове на властта на елитите – 

неравенствата, свързаните с тях йерархии и социалната зависимост (социалната уязви-

мост) на не-елитите. Как именно се възстановява идентичността на системата, можем 

да разберем по промените, настъпващи през периодите на не-развитие (низходящият 

склон на К-вълните) – увеличават се неравенствата, усилват се йерархиите (главно чрез 

дерегулациите) и нараства социалната уязвимост (зависимост) на индивидите от под-
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властните групи (главно чрез безработицата и бедността, т.е. спад на инвестициите, за-

етостта, заплатите и социалните разходи).  

Идеята за динамично поддържане на неизменност има и други многобройни вари-

анти – от старата максима „да се промени нещо, за да не се промени нищо” (Джузепе 

ди Лампедуза), до наблюдения на Й. Шумпетер („креативното разрушение”), Д. Локууд 

(периодични дестратификации”) и др. Една по-семпла интерпретация е връзката на К-

вълните със стария принцип за „моркова и тоягата” – К-вълните осигуряват неговото 

практическо прилагане чрез периодични смени на „моркова” и тоягата”. В един най-

общ план може да се каже, че в рамките на елитаристката рационалност, поддържането 

на еднотипна социално-икономическа динамика е невъзможно, тъй като всеки тип ди-

намика (и развитие, и упадък) започват да ерозират властта на елитите, макар и по раз-

личен начин. При динамика – развитие се ерозират „базисни характеристики” на соци-

алната система (по-точно – стълбовете на властта), а при динамика – упадък, властта на 

елитите губи легитимност и се поражда (а и засилва) съпротива срещу тях. Затова под-

държането на устойчивостта на социалните позиции на елитите налага постоянно да се 

сменя типа на динамиката.  

Значителните щети, които индивидите и обществата понасят през периодите на 

упадък, нямат значение за елитите и не променят постоянното прилагане на Суперстра-

тегията – К-вълни, тъй като самите елити не понасят щети, рационалността им няма 

морални ориентири,  а целеви и затова фундаменталната им цел е над всичко.  

Възстановяване на идентичността на системата – още един пример 

По-горе беше изказано твърдението, че фундаменталната цел на всички властващи 

елитни групи е универсална (валидна е за различни политически условия, режими, сис-

теми). Това твърдение изглежда валидно и за т.нар. „преходи” („от социализъм към ка-

питализъм”). Периодът, означаван като „социализъм” изпъква съвсем очевидно като 

„възходящ склон” на К-вълна, през който икономическата динамика се характеризира с 

индустриализация: ускорена, държавно организирана (основен инструмент на управле-

нието – централизирано държавно планиране), с централизирано държавно разпределе-

ние на създавания продукт. Развитийният характер на стратегията се определя от инду-

стриализацията и свързаната с нея модернизация, бързият растеж на БВП и на „социал-

ните разходи”. Критерият за развитие формулиран от Д. Сиърс (комбинацията от ико-

номически растеж, намаляване на безработицата и намаляване на бедността) също по-

казва развитиен тип социално-икономическа динамика. Домиинращата идеология 



 19 

представяше този възходящ склон на К-вълната като изграждане на социализъм или  

комунизъм.  

Низходящият склон на вълната, представян като „преход”, започна поради ерозия-

та на социалните позиции на елита през периода на развитийна динамика. Разглеждане-

то на тази ерозия може добре да илюстрира тезата на Хабермас, че системата губи сво-

ята идентичност и се нуждае от промени, чрез които да я възстанови. Ерозията (загуба 

на идентичност) има много аспекти, но централният се проявяваше главно в постепен-

ното отслабване на контрола върху процеса на разпределението на доходите. Централи-

зираното планиране като инструмент за управление все по-малко осигуряваше контрол 

върху разпределението на доходите. Това предизвикваше промени в централизираното 

планиране – започна планиране отдолу нагоре, индикативно планиране. Така „Центъ-

рът” се опитваше да прехвърли повече отговорности към по-ниско разположените нива 

на вземане на решения, в отговор на техния стремеж да получат колкото може по-голя-

ма част от дохода. Тъй като разпореждането с дохода е централен компонент на фигу-

рата на собственика (собственическите права), то загубата на контрол върху разпреде-

лението е по същността си спонтанна промяна в системата на собственост. Така ерозия-

та на идентичността на системата изпъква преди всичко като загуба на контрол върху 

разпределението и използването на материалните активи с други думи – спонтанно 

трансформиране на собствеността. Централизираният контрол върху икономиката, уп-

ражняван чрез държавната собственост, отслабваше, тъй като държавната собственост 

фактически се трансформираше в частна (групова) и това се изразяваше в други проме-

ни – възникна идеята за предаване собствеността на трудовите колективи, за самоупра-

вление. След известно блуждаене по тези концепции, рационалността на властващия 

елит го отведе към прилагане на фундаменталната стратегия – смяна на типа на иконо-

мическата динамика, на институциите (главно-собствеността), и на доминиращата иде-

ологията. Така „социализмът” беше обявен за недоносче, държавната собственост – 

също, доминираща идеология стана либерализмът, започна много бърза концентрация 

на доходи и богатство, нивата на  безработицата и бедността нараснаха, развитийната 

стратегия беше заменена с неразвитийна.  

Да напомним, че според сценарият, представен от Т. Пикети, сега предстоят про-

мени в обратна посока – през периода от 2020 до около 2050 г.  

Нови въпроси 

К-вълните обаче повдигат и много други теми или въпроси. 
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Първият от тях е дали не е крайно време да се разделим с някои представи, чрез 

които все още се опитваме (погрешно) да разбираме, да осмисляме социалния свят, в 

който живеем. Имам предвид главно представите за различните „обществени строеве” 

– социализъм, капитализъм, комунизъм, които играят толкова важна роля в съвремен-

ните обяснения на света и неговата динамика. К-вълните са много по-адекватен инстру-

мент за обясняване на състоянието и динамиката на обществата от споменатите предс-

тави. Ако груповите рационалност и власт на елитите налагат Суперстратегията на К-

вълните (или както ги нарича Симианд – Суперциклите), то очевидно не може да се 

мисли за някакъв устойчив модел на социално-икономическа динамика – било „капита-

листически”, било „социалистически”, било развитиен, било неразвитиен. Логиката на 

елитите е в постоянната смяна типа на динамиката (типа на растежа). Ето защо 

архаичните представи отдавна са се отдалечили твърде много от променилите се реал-

ности, като дистанцията между тях вече става непоносима за човешкия стремеж към 

придаване на смисъл и опасно голяма за сполучлив избор на път към бъдещето. Някои 

долавят както непоносимостта, така и опасността, пораждани от огромната дистанция 

между реалности и представи за тях – фалшивите представи и огромното незнание (ис-

тинска слепота) относно  социалните реалности лежат в основата на тезата за „постис-

тинните общества” (и „алтернативните факти”). Други яростно защитават остарелите 

представи, защото тези представи са в самата основа на статуквото и, още по-точно, – 

те са стълб на съвременната система на власт и доминация. Но когато и водещи на по-

пулярни предавания започнат да се питат, дали не е време да се захвърлят овехтелите 

представи за „социализми”, „капитализми” и други подобни „изми”, то това вероятно е 

сигнал, че социалните учени са изостанали твърде много в създаването на знание за об-

ществата.    

Другата важна тема е т.нар. политически плурализъм и, още по-точно, – дали мно-

гопартийните системи осигуряват наистина плурализъм. Изследванията на К-вълните 

ясно показват –основните „системни” партии, (които традиционно са във взаимна опо-

зиция), съвместно формират периодите на развитие и упадък, сменявайки се в управле-

нието по времето и на двата 25-30 годишни периода, без да нарушават основните им 

тенденции (развитие или упадък). Доказателство ли е това за консолидация на властва-

щите елити и придържането на различните им субгрупи (организирани в различни по-

литически партии) към обща групова рационалност и обща Суперстратегия? Дали уча-

стието на левите партии в прилагането на съответните политики през втората (низхо-

дяща) фаза на К-вълните (при което „левите” често се оказват по-десни от „десните”), 
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може да обясни упадъка на „лявото” през низходящата фаза на К-вълна, както и „раз-

миването” на разликите между ляво и дясно.  

Или, например, може ли да се поддържа устойчива динамика от развитиен тип 

(устойчив растеж) при съществуващите политически структури и ниското ниво на „ре-

алната” демокрация, което не позволява ефективно участие и контрол „отдолу нагоре” 

върху формирането на политиките?  

Има и някои други въпроси.  Един от тях, например, е свързан с бъдещето на Бъл-

гария: дали българският властващ елит, който натрупа управленски капацитет главно 

през низходящ склон на К-вълна, ще може да организира бързо и успешно период на 

развитие (възходящ склон) през следващите 20-30 години, а и какво ще стане, ако те не 

успеят, и страната попадне в следващия период на упадък (след 2050) без да се е възс-

тановила от преживеният досега период на упадък. Друг въпрос може да бъде свързан и 

с бъдещето на света – дали елитите (поне някои) могат да излязат извън рамките на 

своята ограничена целева рационалност и да се откажат от Суперстратегиите на К-въл-

ните (по-конкретно – низходящите им склонове), но и какво би станало тогава? В част-

ност, дали китайският елит ще организира низходящ склон на К-вълна (както подсказва 

логиката на елитаристката рационалност) или ще продължи развитийния период, който 

страната преживя през последните 30 години. Изборът им ще е важен за целия свят. 

Според една прогноза, ако Китай продължи развитийният период, след 13 години (през 

2030г.) неговият БВП ще е 1.6 пъти по-голям от този на САЩ. А какво ще стане ако 

развитийният период продължи до 2050-та година? И дали ако Китай отхвърли К-

вълните, другите (елити) страни  ще бъдат принудени да последват неговия пример?  
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СОЦИАЛНИЯТ КАПИТАЛ ПРЕЗ ХХI ВЕК  - ОБОБЩЕСТВЕНА 

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ИЛИ … УНИЩОЖАВАНЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО… 

 

Теменуга Ракаджийска, 

 

Въведение 

„Живеем в метаморфозираш свят” пише теоретикът на рисковото общество Ул-

рих Бек в своята последна книга The Metamorphosis of The World, посмъртно издадена 

през 2016 г. Той твърди, че светът е изправен не просто пред рискове, трансформа-

ции, революции, а е изправен пред метаморфози – пълно видоизменение на форми, 

структури и характер на социалния статус на човечеството, т.е. пред качествена про-

мяна. Като че ли „краят” на света, който човечеството сътворява от началото на своя ге-

незис, наистина предстои. Започва съществуването на нов, непознат и, както обикнове-

но се случва, плашещ в редица свои параметри свят. Бек счита, че е настъпилата нова 

епоха, в която светът няма да се върти около нациите, а нациите ще се въртят около 

двете нови „звезди” – светът и човечеството. Разбира се, в основата на  тези метамор-

фози освен промените в естествената среда на човечеството стои и новото глобално 

пространство – виртуалното, което съгражда човечеството като комуникационна еди-

ница чрез простото предлагане на взаимодействие буквално на всеки с всеки един от 

света. В историята на човечеството, смята Клаус Шваб (Шваб, 2016) досега не е има-

ло епоха, която да носи толкова голямо обещание за просперитет или за потенциална 

опасност. Промените са толкова фундаментални, че действително стои въпросът за 

метаморфоза на човечеството. Измененията ще доведат по всяка вероятност до ново 

качествено състояние и вероятно, ако светът оцелее, ще трябва да се говори вече не 

за човечество, а нещо ново и хибридно, съвършено непознато досега. 

Както още пише Клаус Шваб, измежду цялата лавина различни и завладяващи 

въображението предизвикателства, пред които сме изправени днес, най-важното и най-

належащото е да разберем същността на новата технологична революция, чийто резул-

тат ще бъде именно преобразяване на самото човечество. (Шваб, 2016)  

Глобализиращият ефект на съвременните информационни технологии създава 

възможности да се преодолеят познатите граници на общността и нейното разбиране 

като локализация в пространството. Така се преодоляват и границите на локалната кул-

тура, установените норми на общуване и ценностни образци на поведение. Кардинал-

ните промени, които стават в света не просто сменят стила на живот, а сменят характе-

ристиките на социалните отношения и институции. Те вероятно ще доведат и до смяна 
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на самите социални механизми, регулиращи обществото от самото му създаване. (Рака-

джийска, 2011) )  Светът все повече става и ще става комуникационна единица, но 

това съвсем не означава, че се превръща в общностна единица
1
. 

Проследяването на очертаващите се тенденции, оформяни от взаимодействието 

между дигитализираната информация, генериращите се нови бизнес модели в епохата 

на индустрия 4.0 и трансформиращия се социален капитал, може да бъде успешно, ако 

се тръгне от конкретната им специфика като социални, а не просто като технически или 

икономически  феномени. Този въпрос се поставя както от технологичните лидери, ко-

ито си дават сметка, че в скоро бъдеще може би повече от 40% от населението ще бъде 

жертва на технологична безработица, така и от икономисти и социални учени. (Виж 

Chase, 2017) 

Според А. Хиршман „да излязат” (exit) или „да изразят своя глас” са двете основ-

ни възможности, с които хората разполагат в обществата, които пренебрегват техните 

основни човешки права (Хиршман, 1999: 292 и сл.). Според Б.  Бадура, обаче, същест-

вува и трета възможност – бягство в саморазрушително поведение и обусловени от 

стреса заболявания. Има, разбира се, и още една възможност, кояно пък е свързана и с 

активирането на персоналните мрежи и преекспонирането на социалния капитал.  

В условията на недостиг на ресурси, социалният капитал става особено ценен. 

Той лесно се конвертира в икономически, не само защото съкращава транзакционните 

разходи. Социалният капитал прави възможно транзитирането на индивидуалните уси-

лия през урегулираните дейности на различните формализирани (институционализира-

ни) и неформални общности и така съкращава времето за конверсия. Един изключител-

но ценен ресурс в днешната динамична и сложна постмодерна епоха, когато приложе-

нието на информационните технологии във всекидневния живот не просто променя 

представата за пространство, но и създава възможност за преминаване на познатите от 

Модерността пространствени (в това число и общностни) граници. 

                                                 
1
 Без да навлизам в семиотичните теоретични дискусии около сходството и разликата в общуване и ко-

муникация  трябва да отбележа, че тук застъпвам разбирането на Георги Йолов и Дончо Градев, че тер-

минът „общуване” е натоварен с много повече съдържание от термина „комуникация”, защото включва и  

психичната същност на взаимодействието на хората в процеса на съвместната им практическа дейност 

(съвместен труд, игра, учене, обичане и т.н.). Осъществява се не само посредством речевата дейност, но 

и чрез други знакови системи. Общуването е предпоставка за съвместната дейност между хората и едно-

временно с това и резултат от нея. Посредством общуването дейността се организира, съгласува, но и 

обогатява. В индивидуално-психичен план общуването е една от главните човешки потребности, чието 

удовлетворяване предполага процес на едновременно или последователно взаимодействие между хората, 

постигане на единомислие, общо емоционално съпреживяване и съгласуваност в реализирането на даде-

на цел. За комуникацията всичко това не е необходимо условие. Важното е да се предава информация. 

 



 25 

                1. Differentia specifica  на социалния капитал 

Въпросът за социалния капитал става особено актуален, защото този, който го 

притежава и може да го мобилизира, е способен да активира неговата конверсия в съо-

тветен икономически капитал. От друга страна, с постепенното обезсмисляне на досега 

известните параметри на икономическата дейност трябва да започне преосмислянето на 

интерпретацията на капитала и в частност на социалния капитал като специфични со-

циални отношения, възникващи във възпроизводствения процес, в които са въвлечени 

определени човешки ресурси. Един от най-противоречивите въпроси в съвременната 

литература, посветена на социалния капитал, е значението и концептуалната различи-

мост на идеята за социален капитал. Има доста съществени различия в обяснението на 

феномена
2
 и скептицизма, който е изразяван от редица автори относно валидността на 

концепцията. Ще се опитам да очертая три мита, свързани с интерпретирането на соци-

алния капитал в различните изследвания на редица световно известни автори. 

Първият мит се свързва с интерпретирането на социалния капитал като отноше-

нията, мрежите, реципрочността, доверието, ценностите, нормите и санкциите, които 

оформят количеството и качеството на общностните социални взаимодействия и сте-

пента на ефективност на колективното действие за справяне със съответни проблеми в 

живота на общността. В този контекст социалният капитал се интерпретира като важен 

ресурс за общностното благополучие и устойчивост. Когато обаче ресурсите са оскъд-

ни в условията на нарастваща конкуренция, наличието на социален капитал се превръ-

ща в предпоставка за включване на нематериалните ресурси в икономическите проце-

си, за да ги направи видими и управляеми. Едно такова широкообхватно интерпретира-

не на социалния капитал припокрива съдържанието на понятието социалност, което е 

изразено чрез двата й компонента култура и структура и трудно може да отговори на 

характеристиките на понятието „капитал”.  

Вторият мит се свърза преди всичко с разбирането за социалния капитал в каче-

ството му на основен ресурс за повишаване на социалната кохезия
3
 и съответно благо-

състоянието и устойчивостта на общността. В този ракурс извличането на максимума 

                                                 
2
 Различните дефиниции на социалния капитал могат да бъдат проследени в: Adler, Paul S, and Seok-Woo 

Kwon 2002. Social Capital: Prospects for a New Consept. Academy of Management. The Academy of 

Management Review 27: 17-40 
3
 „Подход и процес на сближаване и приобщаване в обществото, основаващ се на преодоляване на нера-

венството, несправедливостта, маргинализирането и социалното изключване на определени индивиди и 

групи. Социалната кохезия води до взаимното приемане на различните обществени групи, включително 

и тези на най-бедните и споделяне на отговорностите. Социалната кохезия не може да реши и премахне 

социалните проблеми, но има за цел да смекчи социалните контрасти и да отслаби икономическата те-

жест върху социално слабите.” Източник: Тълковен речник на българския език. БАН. 
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от социалния капитал – мрежата от отношения и ценности, които свързват отделни ли-

ца и групи в обществото и дават възможност за колективни действия, – е от жизнено-

важно значение за благосъстоянието на общностите и всъщност гарантира, че по-широк 

кръг от икономически и социални политики и програми са по-ефективни. 

При този мит обаче се игнорира фактът, че  социалният капитал може и да води 

както до повишаване на социалната кохезия, така също и да води до схизма (отцепване, 

разкол) и следователно до социална дезинтеграция. Твърдението, че социалният капи-

тал повишава икономическите резултати, също би трябвало да претърпи известна коре-

кция, защото това повишаване е опосредствано. Социалният капитал може да води до 

повишаване на  човешкия капитал и това да повиши икономическите резултати, ако 

човешкият капитал бива използван по предназначение. 

Третият мит пък е свързан с предположението, че е възможно непротиворечиво 

изследване, измерване и сравнение на функционирането на социалния капитал в разли-

чните общества и култури. Дори екипите на Световната банка правят опити за провеж-

дане на регулярни измервания на социалния капитал в различните страни като се опит-

ват да формулират на тази основа препоръки за съответни социални политики към на-

ционалните правителства.
4
  

Ограниченията на така разработената митологема, а и скептичното отношение на 

редица автори могат да се прочетат в редица разработки (Andriani, 2013; Tzanakis, 2013;   

Fine & Lapavitsas, 2004 и други). Затова не могат да се пренебрегнат поне съображения-

та на последните двама, които ясно изтъкват, че при този аналитичен хаос, който съ-

ществува при тълкуването на феномена социален капитал, като че ли основният мо-

тив за преекспонирането на концепцията е да „се напомни” на неолибералната ико-

номическа теория, че икономиката освен всичко друго има и социален компонент. Ва-

жна причина за този аналитичен хаос се крие обаче и в обявяването на едва ли не всич-

ки социални отношения за социален капитал, и в неразкриването на спецификата на 

феномена. Двамата автори изрично подчертават, че независимо от социалния аспект на 

капитала, по принцип, като капитал могат да бъдат разглеждани само тези специ-

фични социални и икономически отношения, които са свързани с контрол върху ресур-

са и са мотивирани изцяло от възможността за печалба. Ето защо е сериозна заблуда 

е да се свързват безразборно всички разнородни социални отношения на доверие, чест-

                                                 
4
 Разбира се, много автори аргументират становището, че сравняването на резултати от изследвания (по 

еднакъв или различен модел, с различни цели, в различни контексти и пр.) на социалния капитал е неу-

местно, прекалено трудно, а пък даже и че е невъзможно реално да се прави. 
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ност, реципрочност, емпатия и симпатия, надеждност и съпричастност със социалния 

капитал. И освен това подобен подход е преди всичко и признак на теоретична некоре-

ктност. Тъкмо на това основание и Лин специално подчертава, че независимо от мре-

жовия подход към социалния капитал, социалните мрежи и социалният капитал не са 

еквивалентни и не са синонимни термини. Необходимо е да се специфицират условия-

та, при които определена мрежова характеристика като гъстота или отвореност 

води до прихващане на определени ресурси, които генерират определени печалби. 

Социалният капитал трябва да се разглежда като ресурс със собствено съдържа-

ние, което тук ще бъде определено чрез разработеното от Майкъл Хърцфелд понятие за 

„културна интимност”. Смисълът на търсенето на differentia specifica (отличаващите 

особености) на всеки феномен е да се открият тези негови параметри, които дават 

възможност, той да се отграничи от всички останали сходни феномени и така да се 

очертае неговата уникална същност. Едва тогава може да се счита, че той е адекватно 

определен. Защото няма смисъл да се определя даден феномен чрез сходни понятия, 

които описват или необходимите условия за неговото съществуване, или факторите, 

които му влияят. Именно по тази причина възниква и казусът защо е необходимо да се 

въвежда понятието социален капитал, ако неговата същност се дублира почти изцяло с 

доверието, ценностите, мрежите, структурните празноти и т.н., които действително са 

условия или фактори за неговото функциониране, но не са самия социален капитал. 

Същността на социалния капитал може да бъде обяснена в контекста на противо-

стоенето на общност и институция
5
, което противостоене ражда зоната на „културната 

интимност”.
6
 (Хърцфелд, 2007) Дисемията

7
, която всъщност е приемана като набор от 

                                                 
5
 Противостоене, доколкото общностите в процеса на еволюция на човешката цивилизация все повече се 

институционализират и се трансформират от първични, неформални общности във вторични, формали-

зирани общности, които се изграждат не на принципа на естествените (роднинство, съседство, приятелс-

тво) връзки между индивидите, а на принципа на институционализираните връзки, т.е. на базата на 

включването на индивидите в една или друга институция. За противостоенето между общност и инсти-

туция подробно може да се види в: Ракаджийска, 2010, § 1.3. 
6
 Тезата на М. Хърцфелд (Хърцфелд 2007) за „културна интимност” е изключително ползотворна по 

отношение на търсене на differentia specifica на социалния капитал. Според авторът, интимността е прак-

тическо изискване на социалния живот. „Интимността предпоставя най-вече познаване на предполагае-

мите социални несъвършенства, което предлага убедителни обяснения за видимите отношения от общес-

твен интерес, изобилно представени в друга култура.” (пак там, 25) Авторът разгръща своята концепция 

в контекста на дифузиране на културите на национално и общностно представените социални структури. 

Той сочи, че „Всички институционални структури са способни да произвеждат своите собствени специ-

фични интимности...”. (пак там, 83) 
7
 Бинаризмът (въвличането в двойствени избори) и дисемията (двойствената идентичност, при която се 

балансира между себепоказването пред чужденци и понякога тъжното самонаблюдение; двойствено от-

ношение към идеалните образи на една култура или двойствено отношение към тези в мрежата и тези из-

вън мрежата) всъщност реално стоят в основата на културната интимност, т.е на онова понятие, чрез 

което Хърцфелд изразява „формалното или кодирано напрежение между официалното самопредставяне 

и нещата, които протичат в частното пространство на колективното самонаблюдение”. (пак там, 32) 
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„сдвоени социални кодове” (пак там, 39), е прекалено характерна за възникването на 

мрежите, защото в социално отношение е много важно, как реално тези кодове биват 

използвани, а и как дешифриращата комбинация се предава само между членовете на 

мрежата. Мрежата е различна от общността. При първичната общност индивидът е 

потопен изцяло в културните кодове на общността и там няма необходимост от сдвоя-

ване на кодовете – те са еднакво различими за всички членове на първичната общност. 

Културната интимност е припознаването на онези аспекти на културна иден-

тичност, които предизвикват неудобство за външните хора, но въпреки това даряват 

вътрешните с увереност в наличието на тяхната общност. Това всъщност е увере-

ност за познаване на основите на властта, което в даден момент може да позволи твор-

ческа непочтителност, а в друг да подсили ефикасността на контрола. (пак там, 17) 

Тази културна интимност е основата на персоналните мрежи, защото съществено 

условие за членство във всяка персонална мрежа е и „прочитът” на кодовете, зададени 

от съответното общуване. Членовете на мрежата не само са прочели, но и са успели да 

декодират тези кодове на базата на взаимното разбирателство, породено от сходната 

култура, а пък и на базата на съвместна дейност. На всеки се е случвало да попадне на 

някакъв разговор, където се говори на така добре познатия му език, чийто смисъл обаче 

като че ли остава непонятен за външния наблюдател. Този смисъл изглежда е достъпен 

само за членовете на една и съща персонална мрежа, които разпознават вярно съответ-

ните символи на разговорните мрежови шаблони. Почти същото е, когато се чете лите-

ратурно произведение, написано в дискурс (парадигма), който е непонятен за читателя. 

Марк Бюканан развива идеята, че за истинската наука е важно да открие  обясня-

ващата схема, при което обикновено тази схема не зависи чувствително от хиляди фак-

тори, а само от няколко основни и решаващи. Затова е крайно необходимо да се елими-

нират своевременно и ефективно всички „изтощителни подробности на реалността”, за 

да се „уцели право в сърцевината на явленията от реалния свят” (Бюканан, 2011, 173). 

Ако се използва тази идея по отношение на социалния капитал, differentia specifica на 

феномена, която наистина го отличава от други социални феномени и същевременно 

държи сметка за неговата същност на капитал, би трябвало да се търси, от една страна, 

в  неговото достояние за индивида, а пък, от друга, и във възможността индивидът да 

получава известна облага (печалба) от това достояние, т.е. да осъществява контрол 

върху ресурса, който обаче е включен в процеса на възпроизводството на индивидите. 
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Като се вземат предвид някои съществени моменти от концепциите на разли-

чните ключови автори, посветили своите усилия на обяснението на този феномен, 

трябва да се направят следните изводи: 

 не всяка мрежа от човешки взаимодействия и не всякакви социални отношения и 

взаимодействия са характеристики на социалния капитал, а единствено тези, 

които са резултат на реифицираната (опредметената) културна интимност; 

 по принцип мрежите са продукт на прехода от „принадлежност към общността” 

към „идентификация с общността” (З. Бауман). Такъв преход се осъществява с 

утвърждаването на Модерността при разпада на традиционалистката универса-

лизация и подмяната й с модернистката индивидуализация (уникализация);  

 за разлика от полетата, които са в голяма степен хомогенизирани
8
, персоналната 

мрежа дифузира през различни типове полета, общности и институции, защото 

се изгражда на принципа на персоналните контакти, които пък са заимствани 

от общността и същевременно е ерзац общност.  

 персоналната мрежа възниква като специфична реакция на унифицирането на 

„предписаната” социална позиция. Персоналните мрежи обаче не са нито хори-

зонтални, нито пък вертикални, но именно за това те са мрежи, защото дифузи-

рат между различните типове – вертикални и хоризонтални – социални струк-

тури и имат многомерни измерения. (виж фигура 1) 

 

                                                 
8
 Полетата, така както ги рефлектира Бурдийо, могат да се представят и като съответни значими 

социални конструкти от относително хомогенни или сходни позиции, които са следствие на еднородна 

дейност. 
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Фигура 1.  Пулсация на персоналните мрежи в социалното пространство на въз-

производствения процес
9
  

Персоналната мрежа е средството за уникализация на стратегиите на индивидите 

и по този начин се оказва определено пространство за ситуиране на социалния капи-

тал. Всъщност мрежата, сама по себе си, като предпоставка за социален капитал, не е 

самият социален капитал. Когато обаче става въпрос за персоналната мрежа, именно тя 

предпоставя съответните възможности за възникване и утвърждаоване на културна ин-

тимност, която е характерна (по принцип) за традиционните общности. Персоналната 

мрежа създава условията за използване на културните феномени като прикритие за со-

циално действие, създава условия за „споделена културна обвързаност” (М. Хърцфелд).  

За да може да се определи спецификата на социалния капитал, обаче трябва да се 

имат предвид и следните изходни предпоставки на анализа, а именно:  

1. Ако ще се идентифицира нещо като капитал, то наистина трябва да носи съот-

ветните характеристики на капитала и преди всичко да бъде/е ресурс, който се включва 

в дейността по социално възпроизводство на индивидите с цел да им донесе печалба. 

2. Социалният капитал трябва да дава определени възможности на индивида да 

разполага и с енергията, усилията и времето на останалите деятели в съответните про-

цеси [т.е. с техния човешки (културен) капитал]. 

3. Социалният капитал трябва да има и интерсубектно битие, но това не го прави 

по-малко реифициран (овеществяван, опредметяван) в полза на конкретния индивид. 

4. Функцията на социалния капитал е да сведе (да снеме) информацията за проти-

чащите на различни социетални равнища социални процеси до индивида. 

5. На базата на трансформирането на вертикалните отношения в хоризонтални, 

социалният капитал носи известна полза (печалба) на индивида, който разполага с него. 

След всичко казано по-горе, социалният капитал може да бъде определен и 

като реифициране (опредметяване, овеществяване) на културната интимност 

между индивиди, принадлежащи към различни социетални групи и институции, 

но включени в персоналната мрежа на фокалния актьор на мрежата, поради кое-

то пък деятелят (акторът) може и да припознава човешкия (културния) капитал 

на другите членове на мрежата като свой, а и да се възползва от възможността 

да разполага с него, включвайки го във възпроизводствените отношения. Така той 

                                                 
9
 Моето разбиране за институцията като организирано единство на жив и опредметен труд, което един-

ство поражда и съответните правила за разпределението на втория по отношение на социално-трудовите 

позиции на първия, е достатъчно подробно изложено ( срав: Ракаджийска, 2010).  
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може да повишава не само собствения си имидж, но също и да привлича или га-

рантира към себе си и много повече ползи, ресурси и печалби в съответния процес. 

Персоналната мрежа обаче се конституира без официална власт. По-точно, тя се 

изгражда, за да се размият контурите на официалната власт. В основата на консти-

туирането й стои и културната интимност – разбирането на сдвоените културни кодове, 

които всеки индивид е интернализирал в процесите на своята социализация в първич-

ната общност и същевременно прехвърля върху мрежата. Като подлежаща на опредме-

тяване, културната интимност задава и чувството на сигурност чрез защитеност както 

от легалната намеса на институциите, така и от нежеланото вмешателство на членовете 

на различни общности, към които индивидите от мрежата принадлежат. Мрежата са-

ма по себе си снема двата относително противоположни и същевременно съществу-

ващи в единство аспекта на социалността – общността и институцията, затова и 

„включването” в мрежа не означава автоматично придобиване на социален капитал.  

Именно чрез мрежата, като „мезоравнище” на социалния свят, „макроравнището” 

(институционалното взаимодействие) се свежда и до „микроравнището” (отделния ин-

дивид). При едни транзакции, тя може да е първоизточник на социален капитал с по-

зитивно значение и за индивида, а и за обществото; при други – с негативно, или пък с 

позитивно значение за индивида, и с негативно значение за обществото, и обратно. 

Трябва специално да се подчертае, че културният ресурс на мрежата е потенци-

ален социален капитал; обаче не всеки културен ресурс на мрежата се трансформира 

в такъв, а това реално се случва само с ресурса, който произвежда индивидуализирана 

полза или печалба чрез овеществената културната интимност и който е реално включен 

във възпроизводствения процес. Ето защо процесът на интернализация на културните 

кодове изисква сериозни инвестиции от страна на индивида – както за поддържане на 

мрежата, така и за нарастване на способността му да усвоява сдвоените социални кодо-

ве на културната интимност на мрежата, т.е. на способността му да употребява в своя 

полза ресурсите на членовете на мрежата. Това именно дава основание за твърдението, 

че социалният капитал има способността да нараства и е една от формите на капитала.  

Поради развитието на дигиталните технологии, през ХХІ век социалният капитал 

трансгресира във виртуалното пространство. 

            2. Виртуалното пространство като начин на живот 

Ако в рамките на епохата на Модерността „културната интимност” се реифицира 

(овеществява) предимно сред пространствено отграничени персонални мрежи, сега тя 
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вече е възможна във всяко виртуално пространство, т.е пред персоналните мрежи реал-

но не са поставени никакви пространствени и времеви ограничения, което фактически 

и прави толкова актуален и значим проблемът за социалния капитал. 

Виртуалното реално е и новото измерение на социалното пространство, или, по-

точно, е и новата „география” на видоизменящото се човечество. Виртуалният човек е 

съвършено нов тип човек – без идентификация, без телесност, номадстващ през неог-

раничено „георграфско” пространство и способен да притежава неизброимо количество 

виртуални роли и топоси (сайтове). Той като че ли има възможност и да се изявява като 

виртуална суперзвезда без да е необходимо да преодолява институционални бариери. 

Има достатъчно основания да се твърди, че чрез виртуалната среда човечеството 

се като че ли се връща към изначалното си игрово състояние. Виртуализацията се 

оказва ГОЛЯМАТА игра на човечеството и като всяка игра и тя е необходимо да има 

определени правила, които някои играчи са в състояние да измислят и променят, но 

повечето обикновено е необходимо да се придържат към вече конституираните. Спо-

ред Скот Лаш, технологичната култура, културата на хиперобраза и хипертекста, изме-

ства познатата репрезентативна култура – културата на представянето, на наратива, на 

дискурса и образа. Това води до „екстернализация на субективността”, до превръщане-

то на технологичната култура и на медиите в продължение на човека, а мястото на из-

чезващото социално (на социалните институции) се заема от homo communicans. (Лаш, 

2004) Ролята на читателя, зрителя, публиката като цяло е изместена от ролята на пот-

ребителя, играча. Играчите напълно се потапят във високотехнологични светове, кои-

то, за разлика от традиционните игри в реалността, притежават много по-висока степен 

на симулативност и предоставят възможност за пълно проникване в и отдаване на иг-

рата. 

През 1992 г. компютърният специалист Майкъл Хубен въвежда понятието „нети-

зен” („Internet citizen”) като описващо по своеобразен начин променените характерис-

тики и особености на Интернет „гражданството”. Хората, които са активно въвлечени в 

on-line общуване, според автора на понятието, трябва да проявяват същата отговорност, 

каквато и към своето реално гражданско общество (Hauben and Hauben, 1997). Обаче 

практиката на виртуалните пространства релефно показва, че това далеч не се съблю-

дава от всички потребители. Ако в реалния живот отговорността липсва, би трябвало и 

обикновено да последват и съответни, определени законови санкции. Във виртуалния 

свят, обаче, все още подобни типове санкции остават доста неясни и размити, затова и  



 33 

във виртуалното пространство може да бъде открита всякаква информация в контини-

ума на нюансите „вярна – донякъде вярна – невярна (фалшиви новини, например)”.  

Световната мрежа започва да изгражда своите контури и да оформя виртуалното 

пространство, чрез медиаторите Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0, които реализират за човече-

ството нова среда – виртуалната. 

Web 1.0 – експертите наричат „Read-Only” уеб. При него ролята на 

средностатистическия интернет потребител е ограничена най-вече до четенето на 

информацията, която му е предоставена. Все още липсват комуникационните и 

информационните потоци, но информационната ера е налице.  

Web 2.0 –  „Read-Write” уеб също е резултат от липсата на активни 

взаимодействия в мрежата. Налице са обаче възможности за  привнасяне на 

съдържание и активно взаимодействие с членовете на мрежата – светът вече е изправен 

пред безгранична комуникация. Потребителите са въвлечени в отговорността за 

предоставената информация. Ерата на Web 2.0 фактически предоставя на обикновения 

потребител няколко нови концепции: блогове, социални-медии и видео-streaming. Про-

дукт на развитието на Web 2.0 са например Twitter, YouTube, eZineArticles, Flickr и 

Facebook и други. 

Web 3.0 – „Read-Write-Execute” уеб определено е семантичната мрежа, която 

поставя човешкото съзнание в капаните на собствените му продукти и така предоставя 

нови възможности за надзор и манипулация. Така вече се прави и стъпка към запълване 

на комуникационната празнота между човешките потребители на мрежата и различните 

компютърни приложения. Създателите му правят опити да „освободят” 

индивидуалното съзнание от собствените му логически вериги и да му натрапят 

проектираните от тях. Създателят на web – Тим Бернарс Лий, предполага, че мрежата 

ще се превърне в особен канал за комуникация, където хората ще се разбират по-добре 

и като резултат от това и работата им ще стане по-ефективна. Мечтата му е web да се 

превърне в интерактивно (интеркреативно) пространство – всички съществуващи данни 

и документи да бъдат интегрирани с помощта на съответни ефективни програмни езици 

в един глобален хипертекст, където по определен начин всичко да е свързано с всичко, 

а и с всеки. 

Мечтата на Лий фактически започва да се реализира на практика от началото на 

ХХI век и същевременно се пристъпва към пребиваването в изцяло въображаема реал-

ност, където ако изобщо има нещо, което може да бъде наречено институции, то вече е 
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изцяло продукт на въображението на потребителите, което обаче е ограничено единс-

твено от рамките, поставени от създателите на софтуера. 

Web 4.0 – „Mobile Web” или  „Internet of Things” съвсем не е някаква нова версия, 

а е само алтернативна версия на това, което вече е налице. Така вече Web 4.0 е 

способно да свързва всички устройства в реалния и виртуалния свят в реално време. 

Web 5.0 – „Open, Linked and Intelligent Web”  или „Internet of Thoughts”,  обаче, 

следва да бъде равностойно на емоционална мрежа. Това, според експертите, ще бъде 

следващата крачка.
10

 Изкуственият интелект (AI) вече се прилага в повечето сфери от 

индустрията и услугите. Той мощно навлиза и във всекидневния живот на хората
11

. 

БГНЕС цитира създателя на Alibaba – Джак Ма, който дори съвсем убедено смята, че 

само след 30 години изпълнителните директори на най-големите и успешни корпора-

ции ще са роботи. Изкуственият интелект не притежава емоции, има но има огромна 

изчислителна сила и става все по-добър. Според Джак Ма, заради своите функционални 

качества, бъдещите роботи ще могат да са много по-успешни и рационални от хората.  

Съвсем неотдавна Илон Мъск, основателят на „Tesla”  и Марк Зукърбърг, основа-

телят на Фейсбук мрежата, обявиха в публичното пространство, че се заемат лично със 

сложната задача да превърнат човешката мисъл във физическа реалност с помощта на 

новите технологии. Вече се работи по въпроса за свързване на човешкия мозък с ком-

пютърен интерфейс чрез създаване на устройства с микронни размери. Според Мъск до 

8 до 10 години ще бъде налична и технология, чрез която мозъкът на човек ще се свър-

зва с компютърни интерфейси. Той обаче счита, че компресирането на многото различ-

ни идеи до  данни с ниска скорост – като писане или говор, може и да се осъществи от 

мозъка, ако се разполага и с два мозъчни интерфейса, които ще позволяват размяна с  

друг човек доброволно и двустранно на некомпресирана концептуална комуникация. 

От Facebook разработват мащабна технология, чрез която ще могат да се разчи-

тат човешките мисли. Един от разработваните проекти е технология, която ще позво-

ли на хората да пишат думи, използвайки само мислите си. Целта е, всеки да може да 

пише по 100 думи в минута само с мисъл. Това би могло да се случва чрез съответна 

                                                 
10

 Виж подробно в „Web 1.0 vs Web 2.0 vs Web 3.0 vs Web 4.0 vs Web 5.0 – A bird’s eye on the evolution 

and definition” наличен на: https://flatworldbusiness.wordpress.com/flat-education/previously/web-1-0-vs-web-

2-0-vs-web-3-0-a-bird-eye-on-the-definition/  - последно посетен на 20.01.2017 г. 
11

 По съобщения на БГНЕС руският робот FEDOR (съкращение от Final Experimental Demonstration Ob-

ject Research) е хуманоиден робот, който е разработен от Android Technics. Този талантлив робот може да 

кара кола, да използва различни инструменти, да прави лицеви опори. При това той е в състояние и да 

върши всичко това при по-сложни, а дори и в екстремни условия.  

 

 

https://flatworldbusiness.wordpress.com/flat-education/previously/web-1-0-vs-web-2-0-vs-web-3-0-a-bird-eye-on-the-definition/
https://flatworldbusiness.wordpress.com/flat-education/previously/web-1-0-vs-web-2-0-vs-web-3-0-a-bird-eye-on-the-definition/
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високотехнологична система от оптични сензори, сканиращи мозъка до 100 пъти в се-

кунда. Счита се, че така става възможно да се изпращат съобщения до близки и прияте-

ли, без да се използват телефони. Мнозина експерти обаче алармират, че новият проект 

на Facebook чертае края на употребата на смартфоните, но това е и най-малката „беда”. 

Същевременно, ако телепатичната комуникация стане факт и високите технологии нав-

лязат директно в човешкия мозък, основните страхове по отношение на предлаганите 

концепции се свързват с пълна невъзможност да се опазят личните данни и неприкос-

новенността на личното пространство. Тогава човешкият капитал, а и властта на ин-

дивидите,  които разполагат с подобна телепатичната технология, неимоверно ще нара-

сне, защото те директно ще могат да черпят своя социален капитал от човешкия капи-

тал на членовете на виртуалната мрежа, а съвсем не само на персоналната им мрежа. 

Освен това директното разчитане на мисли е свързано с опасност от перманетна конф-

ликтност, но дори и тогава пак ще е нужно до си разкодират сдвоени социални кодове, 

защото самите мисли съществуват единствено като „облечени” в речева форма. Речта е 

социален продукт, а и тъкмо тя стои в основата на човешкото общуване. Както пише К. 

Маркс „животът на езика се ражда в езика на живота”, т.е. в практическата дейност, 

защото, за да присъства нещо в съзнанието, първо трябва да е присъствало в практичес-

кия опит. Генезисът на езика създава една от основните предпоставки приматното ста-

до да се трансформира в човешка общност, а по-късно тази общност и да се институци-

онализира, а и да се трансформира в общество. Човешкият индивид и обществото не 

биха имали своя генеалогия, ако не беше изнамерена речта като средство за общуване. 

С дигитализацията на  социалната информация обаче човечеството се „натъкна” и  

на такъв „дух от бутилка”, който е на път радикално да преобрази не само и не просто 

начина на живот, но даже и същността на социалността. Както дебело подчертава и  

Антъни Гидънс „Светът не просто се променя, той се превръща в „изплъзващ се”, при-

добива качествено различна социокултурна динамика” (Гидънс, 2000, 41). 

И ако Модерността, родена от индустриализацията, еманципира индивида от тра-

дицията и му доноса освобождение от личната принуда като го хвърля в икономическа-

та зависимост, то сега Постмодерността, която е родена от виртуализацията, практиче-

ски и духовно еманципира индивида от модерната рационалност и дори без да го е ос-

вободила от икономическата принуда вече го прехвърля в комуникационната такава.  

Отраснало в  дигитална среда, Интернет-поколението ежедневно плува в много-

канална медийна среда. То развива изключителна способност за асоциативно мислене, 

защото има възможности и реално го практикува. Едновременно с това, то чрез „разли-
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чни прозорци” общува в социалните мрежи като Facebook, Plaxo, Netlog или Twitter, 

гледа клипове или филми в Youtube, търси в Google информация за изпълнението на 

различни задължения и играе на интерактивни компютърни игри. Тъкмо затова и реф-

лексите, а и периферното зрение са значително по-добре развити у представителите на 

това поколение в сравнение с тези на хората от предишните генерации. Дон Тапскот 

(Tapscott, 2008) убедено твърди, че способността за визуализация и едновременното 

изпълняване на няколко разнородни задачи формират нов тип интелигентност. Но ин-

телигентността досега се свързва преди всичко с логическото мислене, защото асоциа-

тивното мислене е един по-ранен продукт на генезиса на човешкия разум. Дали в такъв 

случай това ново състояние на ума може да бъде определено като интелигентност? Бър-

зата трансгресията от една към друга въображаема роля може и да доведе до загуба на 

чувство за реалност, до повърхностни връзки, при които индивидите споделят инфор-

мация, но запазват различието на гледните си точки. (Turkle, 1995) Асоциативното мис-

лене лишава от откриването на причинно-следствените връзки в потока на събитията. 

Виртуалното пространство конституира нова епоха в общуването и изправя чове-

чеството както пред големи възможности, така и пред множество предизвикателства. 

Възможността за анонимност (т.е. участие в комуникацията както със собствената, така 

и с измислена идентичност, макар че повечето социални мрежи поставят условието за 

участие с реална личностна идентичност), от своя страна, създава илюзията за свобода 

и  избор – кога да се започне или прекъсне един контакт, както и илюзията за контрол 

върху ситуацията.
12

 Практиката обаче недвусмислено показва, че доста често  илюзор-

                                                 
12

 Платформи като Фейсбук-мрежата са едни от новите институционални форми на власт и „социалност”, 

които заслужават сериозно и комплексно изследователско внимание. Започнала като университетска 

мрежа за обмен на информация между няколко човека, само за десет години тя преживява разрастване до 

1,9 милиарда активни участници, а обменът на информация вече съвсем не е и от основните й дейности. 

Събирането на информация – личните данни на потребителите, се превръща в такава. Както е добре из-

вестно, при регистрация, всеки участник „доброволно” предоставя демографски и социални характерис-

тики: като се започне с пола и месторабота, мине се през семеен статус до какво харесва, с кого си общу-

ва и къде се намира. Всъщност основателят на платформата Марк Зукърбърг използва общуването между 

хората, за което мрежата предоставя възможност, като средство за събиране на солидна информация, 

която той капитализира. Посредством креативни начини Фейсбук-мрежата подтиква към споделяне и на 

повече информация от страна на индивидите, а дори и за техните обкръжения. Един такъв начин е, пред-

ложението, което платформата отправя към всички потребители за персонални „time lines” за предходна-

та година, генерирани автоматично за всеки профил. Чрез тях се очаква допълнителна информация от 

потребителя. Друг начин е геотаргетирането – снимките и съобщенията могат да отбелязват точното 

местоположение на потребителя в момента, като се препоръчва да се отбележат и хората, с които е там. 

Бутонът „Like” пък може да дава информация за вкусовете на потребителите, които доброволно харесват 

определени личности, марки, снимки, събития и всичко което може да бъде оценено в мрежата. От 2014 

година Фейсбук-мрежата събира и информация за потребителите си, дори когато са извън платформата. 

В много случаи, даже когато участниците във виртуалното пространство нямат профили във Фейсбук-

мрежата, непрекъснато им се натрапват „изкачащи” прозорци от различни профили в нея, които „невин-

но” ги приканват да ги отворят или да се регистрират в мрежата. По този начин се събира допълнителна 
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ната социална активност във виртуалната среда осезаемо лишава нетизените от реалния 

контрол, който фактически движи живота – контролът над собствения реален живот
13

.  

Голяма част от дейностите на хората, които преди са се свързвали само с едни или 

други реални институции, сега се реализират във виртуалната среда или чрез нея – вир-

туален пазар, виртуални познанства, виртуално сътрудничество, виртуални политичес-

ки или граждански акции, виртуални парични потоци, които, макар и виртуални, могат 

да доведат до реални фалити на банкови институции, виртуални услуги и други вирту-

алности. Виртуалността задава съвършено ново разбиране за пространството и времето, 

различно от произтичащото от идеите на И. Кант за пространство, време и причинност. 

Сега те започват да се схващат като форми, едновременно съществуващи, чиято единс-

твена причина е, че разсъдъкът ги е произвел. Защото комуникацията в Интернет, осъ-

ществявана в хипертекстуална среда
14

, компресира времето и преодолява пространс-

твото като умножава неимоверно броя на едновременно съществуващите реалности 

[multiple realities (Schütz, 1962)]. Така всъщност се свалят ограниченията пред констру-

ирането на идентичността, с което пък се позволява да се преодолее тялото като „място 

на властта” (Хелд). Затова и виртуалната идентификация е съвършено нов тип инден-

тификация, която не е „сурогат на общността” (З. Бауман), защото идва да замести не 

отиващата си общност, а самата социална идентификация, която чрез уподобяването с 

                                                                                                                                                         
информация за участниците във виртуалното пространство. Много сайтове и платформи за слушане на 

музика изпращат различна информация към мрежата: каква статия е прочетена; каква музика  е слушана 

или какъв продукт е разглеждан, дори и без потребителите да са употребявали бутона „Like”. Комбина-

цията – демографската информация, геолокацията и информацията за персоналните мрежи на всеки пот-

ребител, всъщност и реално е може би една от най-големите бази данни за човешкото общуване, която 

исторически е събирана някога. (Ракаджийска, Мишева, Христова, 2015) 
13

 Виж: http://e-therapy.bg/smforum/index.php?topic=2003.0  
14

 „Комуникациите във виртуалното пространство са интерактивни, гъвкави и базирани на електронния 

хиперобраз. Тук най-простото и същевременно най-въздействащо съобщение е образът и този образ до-

минира при символния тип манипулация. Един път програмирана ли е мрежата, този код се превръща 

автоматично в задължителен за всички. Може би затова сега се води и гигантска битка, кой да определя 

мрежовите правила и кодове. Базираните на информацията мрежи постепенно ще елиминират – и това се 

доказва от практиката – всеки друг тип организация с различна социална логика. Доминиращият език 

вече е този на хипертекста. Хипертекстът се превръща в основно средство за комуникация и неговите 

възможности без ограничение ще се използват от бъдещите комуникатори.” (Маринов, 2001); „Структу-

рата на виртуалната среда не може да бъде мислена чрез метафорите на универсалната хомогенна тери-

тория (свят, планета, страна, родина). Тя е верижна, йерархична или дървообразна, хипертекстуална, тя 

навързва полета, преплита информационни и аудиовизуални региони, които се отварят като китайски 

кутийки един в друг, позволява внезапни hyper-link прескоци. Тя кара „сърфиращият” (а не общуващият, 

не четящият) да се движи според предпочитанията си по потенциално безкрайни съзвездия от различни 

виртуални форми на живот. За разлика от абстрактно-универсалните и хомогенни въображаеми общнос-

ти на книгата, (които се мислят и локализирани към подобни имагинерни топоси), виртуалните „светове” 

пазят своята индивидуализирана конкретност и хетерогенност на най-различни „места”, „страници”, 

„адреси”, „бази” – само че верижните им навързвания са потенциално безкрайни”. (Кьосев, 2000) 

 
 

 

http://e-therapy.bg/smforum/index.php?topic=2003.0
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различни съобщества, очертава и уникалността на всеки субект.  Новите идентичности 

са постоянно променящи се, а колективните идентификации са само частични, избира-

телни и временни. (Muggleton, 2000) Естествено тази динамичност носи на индивида 

известни рискове за маргинализиране, поради честата смяна на идентичността, защото 

все пак за собствената си идентичност човешката личност се нуждае от групова такава. 

Виртуалната идентичност обаче дава възможност за перманентно пре-изобретява-

не на Аз-а. Лишен от телесност, виртуалният Аз може свободно да се рее от една online 

роля към друга, от една идентификация към друга, без да е непременно ангажиран със 

спазването на определении, наложени социални норми, като осъществява 

безпрепятствено „електронно номадство”. Виртуалните „пространства”, като нови „ме-

ста” за обитаване, са и рефлексии на лични ценности, убеждения, предпочитания, инте-

реси и най-вече компютърна грамотност, а и рефлексии, които могат да останат скрити 

от погледа на другия, поне докато не бъде приложена технологията за телепатична ко-

муникация. 

И понеже online „местата” не създават образци на поведение, а приемат върху се-

бе си тази изначална функция на човешката общност, която ражда доверие, доста често 

подобни топоси работят и срещу вече създадените (в реалните общности) образци. 

         3. Обществени отношения и виртуален капитал 

Големите технологични иновации подготвят началото и на качествена промяна в 

конституирания от Модерността социален ред. Под една или друга форма, тази промя-

на се коментира както от редица големи имена в информационните технологии и свето-

вни управленци, така и от редица социални изследователи. Самият Стивън Хокинг ня-

колко пъти предупреждава от опасността, която е надвиснала над бъдещето на човечес-

твото, поради концентрацията на контрола върху изкуствения интелект от страна на 

малцината владелци на корпорациите. Според него е много голяма вероятността оста-

налата част от човечеството да бъде обречена на нищета, поради настъпващата техно-

логична безработица. Ако изкуственият интелект преследва подобни зловещи цели, 

които не съвпадат с целите на човечеството, той вече би се превърнал в социално зло. 

Ученият дава за пример съдбата на мравуняк, който се оказва в зоната на наводняване 

при строителство на водно-електрическа централа. В този случай хората не са изначал-

но преднамерени и зли унищожители на мравките, но при вече започналата реализация 

на проекта едва ли ще се замислят за тях. Друга заплаха от страна на изкуствения инте-

лект, ученият вижда, е във възможността при изпълнение на поставените цели, изкуст-

веният интелект да отнема от човека жизнено-важни ресурси – например, енергия. 
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Към неговия глас се присъединява и създателят на Alibaba – Джак Ма, който смя-

та, че след три десетилетия изпълнителните директори на най-големите и успешни кор-

порации ще са роботи, защото изкуственият интелект не притежава емоции, има ог-

ромна изчислителна сила и ще става все по-добър. Роботите ще могат да са много по-

успешни и по-рационални от хората. Според него решението се крие в ограничаване на 

мощта на машините, т.е. да се създават само машини, които биха правили само това, 

което хората не могат, а не машини, които напълно да заменят хората. Предложеното 

решение обаче е прекалено трудно осъществимо при съществуващия социален ред на 

частна собственост върху информацията като средство за производство. 

Рейчъл Ботсмън, сериозно повлияна от новата виртуална реалност и случващото 

се в реалната икономика, и следствие на възможностите, които предоставя мрежата за 

„директно” сътрудничество между клиенти и предприемачи, като анализира практиката 

на такива сайтове като „Stack Overview”, „Stack Overflow”,  „TaskRabbit”, „ Lending 

Club” и други, предлага съвсем ново интерпретиране на човешкия капитал: „Репутация-

та е валута, която мисля, че ще стане по-силна от историята на кредитите ни през 21-и 

век. Репутацията ще бъде валутата, която казва, че можете да ми се доверите.”. (Bots-

man, 2012) Тя дори убедено счита, че следващият етап на икономиката ще се нарича 

икономика на репутацията, защото хората все повече ще започват да разбират, че ре-

путацията, която е изградена на едно място, ще започва да има съществена стойност  и 

в други полета на публичния и частния живот на хората. Авторката определено смята, 

че през 21-ви век новите мрежи, създаващи доверие и репутация, ще наложат радикал-

но преосмисляне на начините, по които сега се мислят богатството, пазарите, силата и 

личната идентичност. Тя споделя един вдъхновяващ ентусиазъм за безоблачно сътруд-

ничество във виртуалното пространство
15

,  макар че е поне засега е особено трудно да 

се вярва или твърди, че това ще се случи при сега сложилия се социално-икономически 

ред. Трябва обаче и да се отбележи, че към „репутацията”, т.е. човешкия капитал, е не-

обходимо да се добави още и социалният капитал, защото виртуализиран (прехвърлен 

във виртуалното пространство), той започва да играе съществена роля в капитализи-

рането на човешкия (културния) капитал на другите в полза на конкретни индивиди. 

Виртуалната икономика предпоставя и мащабна реализация на разнородни вирту-

ални суперзвезди, но доколко те получават необходимото доверие, за да генерират со-

                                                 
15

 Определен, при това доста значим песимизъм поражда най-малко и фактът за онези 84% „The Darkweb 

Revealed”, които остават скрити от Google комуникацията и в пространството на които може да се купи 

всичко: от фалшиви пари до наркотици, да се поръча наемен убиец или да се купят органи за трансплан-

тация. (Тъмната страна на нета, 2015) 
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циален капитал, засега не е известно, а и такива изследвания не са публикувани. Това 

обаче няма да попречи при необходимите предпоставки да се черпи такъв неконтроли-

руемо от виртуалната мрежа. Авторите обаче акцентират върху експонирането на соци-

алния капитал във виртуалното пространство при недостатъчна яснота и прецизност на 

използваните термини: социален капитал във виртуалното пространство; виртуализи-

ран социален капитал; виртуален капитал. Те даже са склонни да ги употребяват и като 

синоними, или най-малкото, поне да не се правят всевъзможни опити да се търси раз-

личието в съдържанието на тези понятия. 

Когато в генезиса на човечеството започва институционализиране на първичните 

общности, когато непосредствената принадлежност към тях започва бавно, но сигурно 

да се замества от идентичността, персоналните мрежи започват да играят значителна 

роля в живота на индивидите, която съответно нараства с настъпването на Модерността 

и със все по-силната индивидуализация на личността. Сега обаче, в епохата на Постмо-

дерността, скокът вече е по посока на виртуализирането на мрежите. С нахлуването на 

информационната вълна „граница между „вън” и „вътре” на общността не може повече 

да бъде прокарвана, а още по-малко поддържана” (Бауман, 2003:21). 

В социалното пространство онтологията на жизнения свят се структурира на:  

 „свят в моя „актуален обсег” (свят, върху който се действа непосредствено, 

светът на приближените); 

 „свят на „възстановимия обсег” (тази част от реалността, която вече е била в 

актуалния обсег, а сега не е, но при определени условия отново би могла да бъде 

притеглена обратно в актуалния обсег, светът на предшествениците); 

 „свят на „достижимия обсег” (слоят от социалния свят, който не е бил, не е и 

сега, но който по принцип би могъл да бъде в актуалния обсег, светът на следов-

ниците)” (срав.: Коев, 1997) 

В онтологията на виртуалното пространство тази структура вече като че ли прие-

ма почти едномерно измерение на „свят на актуален досег”, а същевременно обаче мо-

ралният коректив на другите две измерения изглежда че губи силата си.
16

 Особено до-

колкото не се търси точна рефлексия и не се държи сметка, както обикновено се случва 

във всекидневния опит, на разликата между мисленето  за света и мисления свят. 

                                                 
16

 Доказателство за това също е и решението на Зукърбърг да увеличи щата от модератори с 3000 души, 

независимо от факта, че и изкуствен интелект следи за качваното съдържание. С това обаче се цели и да 

се прекратят случаите на директно излъчване на насилие. Възможностите, които са предоставени от 

мрежата за директно излъчване (а не само качване на предварително записано видео), за съжаление, спо-

ред Зукърбърг, все по-често се използват и от хора с нездрава психика. 
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Виртуализира се преди всичко посредничеството. Колкото повече реалните общ-

ности „залязват”, колкото повече отчуждението намира място във всекидневието на хо-

рата, толкова повече нараства и тенденцията – „стремежът към общност” (Низбет), да 

се задоволява чрез възможностите, които предоставя глобалната мрежа. Виртуалната 

среда е благодатна почва за лесен достъп и лесни запознанства, мигновена достъпност 

и интерактивност, свобода на избора – потребителят е не само свободен да прояви своя 

произвол, той непрекъснато е подканян от изскачащите link-ове да реализира своите 

предпочитания. Липсата на явен контрол улеснява формирането на персонални мрежи с 

изключително размити граници. Всичко, което заобикаля отделния потребител във вир-

туалните светове, е user friendly. „Липса на граници между текстове ..., без затруднен 

достъп или достъп само за посветени, казано антропологически - без мъчителни ритуа-

ли на прехода” (Кьосев, 2000), позволява едно перманентно преливане от мрежа в мре-

жа и то без страх от наказание от страна на „дисциплиниращи институции” (М. Фуко). 

Институционална рамка за управление и разпространение на информационните 

иновации обаче засега няма. Няма също и консенсус относно нейното създаване и об-

щовалидно легитимиране. При тази ситуация най-големите печеливши от Четвъртата 

индустриална революция са именно доставчиците на интелектуален и физически капи-

тал – новаторите, инвеститорите и акционерите, – което всъщност донякъде обяснява и 

все по-нарастващата пропаст в богатството между тези, които зависят от труда си, и 

онези, които притежават капитала, както посочва Шваб. Според него концентрирането 

на капитала и ползите от това  се изострят от така наречения (от него) „ефект на плат-

формата”, при който опериращите в цифрова среда организации създават такива мре-

жи, които свързват купувачите и продавачите на най-различни продукти и услуги, като 

по този начин се възползват от все по-висока възвръщаемост от мащаба. Концентраци-

ята води и до малко на брой, но изключително мощни платформи, които доминират в 

съответните полета и на съответните пазари. Красноречива в този аспект е и посочената 

бизнес практика на Фейсбук платформата, която вече от много време целенасочено 

събира огромна база данни за своите потребители. Централизирането на толкова голям 

обем информация в ръцете само на няколко човека – анализаторите и собствениците на 

мрежата – реално и фактически създава съвършено нов вид контрол, а и власт, която 

твърде лесно и бързо може да изкуши владеещите я за впримчването й в увеличаване на 

манипулацията върху потребителите по една или друга причина, капитализирането й и 

заедно с това и за увеличаване на социалните неравенства. Факт е, че собствениците на 
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Фейсбук-мрежата  постигнаха несметни богатства именно чрез капитализиране на чуж-

дия човешки капитал в своя полза, т.е. използвайки го като свой социален капитал. 

Цялостната трансгресия на персоналните мрежи във виртуалното простран-

ство е в сложени ускорен процес на реализация, и за твърде краткото историческо вре-

ме, през което се случва, е много трудно да бъде еднозначно преценена и многостранно 

коментирана и все пак могат да се очертаят някои още сега забелязващи се тенденции.  

Ако „да живееш означава постоянно да-живееш-в-увереността-за-света.” (Хусерл, 

1992, 167), то трудно може да се притежава такава увереност за свят, който е прекалено 

мимолетен (само докато има публичен интерес към даден сайт). Въобразените светове 

предлагат и въобразена „практика”
17

, и все още не е достатъчно или напълно ясно до-

колко, а и какви образци на поведение тя може да създава, или по-скоро създава липса 

на такива образци. Точно поради това и все по-често не само в мениджърските, търгов-

ските, но дори в академичните среди практиката „copy-paste” става банално ежедневие. 

Но тя съвсем е само буквално присвояване в лична изгода от един член на мрежата  на 

човешкия капитал на други нейни членове, макар в някои случаи да става и въпрос за 

изключително индиректни мрежови връзки. Така обаче в значителна или пълна степен 

се обезсмисля и правното регулиране на формите на интелектуалната собственост. 

Един характерен пример за извличане на ползи от ситуацията чрез Фейсбук мре-

жата, чудесна илюстрация на тезата за социалния капитал, развита в първия параграф 

на настоящата статия, разкрива описаната от младата българска писателка Ивинела 

Самуилова нейна практика. По страниците на нейния роман „Жената, която търсеше 

любовта” (2013), тя включва съдържанието на дискусиите, които сама е предизвикала 

във Фейсбук-профила си по редица въпроси, свързани с темата на романа. По този на-

чин тя директно използва човешкия капитал на членовете на нейната Фейсбук мрежа 

като неин социален капитал. 

Вместо заключение: трансформацията на обществените отношения –  

виртуална обобщественост или …. 

Радикалните обществени промени в човешката история винаги са били отчасти 

резултат и от силно изтъняващата  или дори от изгубената връзка на елитите с действи-

телността. А действителността сочи, че социалната информация може само вре-менно 

да бъде „присвоена”, т.е. да бъде частна собственост. В крайна сметка, тя винаги се 

                                                 
17

 Макар че посредством или във виртуалните бизнес мрежи се осъществява реална практическа дейност, 

тя все още носи хибриден характер, защото дори тази, която е осъществявана във виртуалното простран-

ство, е пряко или косвено свързана с практическата дейност  в реалния свят. 
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трансформира в обществена, т.е. в публична.
18

 С масовото налагане на непосредствено 

общественото (по своя технологичен характер) оръдие на труда, каквото е социалната 

информация, постепенно ще се наложи необходимостта собствеността върху основните 

средства за производство (в случая мрежовите комуникационни платформи) да приеме 

непосредствено и обществен характер, или с други думи казано да бъде обобществена. 

Цялото историческо развитие на човечеството доказва, че в периоди, когато не-

съответствието между технологичния характер на основните оръдия на труда, и 

средствата за производство, характера на  и работната сила (индивидуална, общно-

стта или колективна)  и характера на собствеността върху тях е голямо, тогава и 

функционирането на обществото е най-малко ефективно. При максимално размина-

ване общественият труд е изцяло неефективен, а това води и до загиване на цивилиза-

циите. 

В случай, че елитите продължават да не се съобразяват с реалностите, частното 

притежание на средствата за производство на социална информация ще влиза неизбеж-

но в различни противоречия с носителите на колективната обществена работоспособ-

ност – работните екипи (легални или хакерски, защото колкото повече се задълбочава 

това противоречие, толкова повече неминуемо и ще нараства броят на хакерските еки-

пи). Едва ли е необходимо да изреждам стотиците хиляди (а вероятно и повече) хакерс-

ки атаки върху личната, уж неприкосновена, а и спрямо публичната или институцио-

налната информация. В едно недалечно историческо бъдеще това особено, но и твърде 

значимо противоречие, ако не намери своето навременно и сефективно функционално 

разрешаване в съответно трасформиране на социално-икономическия ред, неминуемо 

ще доведе и до много сериозен обществен катаклизъм. Поради естеството на информа-

ционните технологии и иновации може да се стигне дори и до самоунищожение на чо-

вечеството. Ако все пак настъпващите тенденции се реализират и без такъв катаклизъм, 

то е много вероятно да настъпи ерата на виртуализирана обобщественост на социалния 

капитал и да се установят  съвършено други разменни отношения между „свободно 

асоциирани индивидуалности” (Карл Маркс), макар и с характеристиките на киборги. 

Цитирана и използвана литература: 
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ЦВЕТАНОВ – РАДЕВ – КОНЦЕСИИ 

/КОЙ НА КОГО ДЪЛЖИ ИЗВИНЕНИЕ/ 

Александър Трифонов 

Господин Цветан Цветанов обяви на 5.05.2017 г., че се готви наказателна проце-

дура към България заради ветото на Президента върху проектозакона за концесиите, 

като задължение на държавата за хармонизиране на директива на ЕК 2014/23. Това мо-

же да се разглежда като продължение на предупреждението на г-н Бойко Борисов, кое-

то отправи по време на пресконференцията, на която партията представя приоритетите 

си в предизборната програма.” (Нюс.бг,03.02.107 г.) „Сега ни чака "кърваво писмо от 

Брюксел". Това заяви експремиерът и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с на-

ложеното вчера вето върху Закона за концесиите от президента Румен Радев.”        

В случая, обаче, се премълчават факти, с което се манипулира обществото и за 

по-голяма коректност и информираност на депутатите, които ще участват в дискусиите 

по ветото на президента, трябва да се припомни хронологията на процеса: 

Хронология 

- Директива 2014/23 на Европейския парламент и Съвета от 26.02.2014 г. за 

възлагане на договори за концесии е публикувана в официалния вестник на ЕС на 28 

март 2014, респективно тя влиза в сила съгласно чл. 54 на 17 април 2014 година; 

- Съгласно чл. 51 на същата директива: „1. Държавите членки въвеждат в 

сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да 

се съобразят с настоящата директива, до 18 април 2016 г. Те незабавно съобщават на 

Комисията текста на тези разпоредби”. 

Внимание: В периода 7 ноември 2014 – 14 ноември 2016 г. държавата е под 

управлението на ПП „ГЕРБ” , от което следва, че то е отговорно за своевремен-

ното транспониране на директива 2014/23. От 17 април 2014 г. до 18 ноември 2016 

г. не известно да са правени промени в състава на МС на експертите, отговарящи 

за концесиите, което предполага, че Правителството е в течение на ангажимен-

тите към него, произтичащи от тази директива. 

- На 5.08 2015 г. е изпратено писмо № 02.44-186 от г-жа Йоланда Емирян – 

началник кабинет на заместник министър-председателя по европейските фондове и 

икономическата политика (г-н Томислав Дончев) до различни институции за становище 

„относно въвеждане в българското законодателство на изискванията на директива 

2014/23 на ЕП и на Съвета от 26.02.2014 г. за възлагане на договори за концесия, как-
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то и необходимостта от анализ на действащото законодателство в областта на 

концесиите и публично-частното партньорство”.  

Внимание: 1. Може да се приеме, че практически работата по хармонизи-

рането на  директива 2014/23 започва на 5.08.2015 г. ( почти 16 месеца след влиза-

нето в сила на директивата. 

                   2. В директива 2014/23 не се споменава въобще „публично-частно 

партньорство”. То е въведено в практиката от  Европейската комисия на 

30.04.2004 г. с т.н. „Зелен документ за публично-частно партньорство и общинско 

право при публичните договори и концесии”.  

                   3. Изискването за анализ на действащото законодателство по 

публично-частно партньорство е инициатива на заместник министър-председа-

теля. 

- На 18 август 2015 г. Министерският съвет възлага с договор № МС-

114/18.08.2015 г. на адвокатско дружество „Бузева и партньори” „Предоставяне на 

юридически услуги..., свързани с разработването и защита при приемането на нов За-

кон за концесии, с който да се въведат в българското законодателство (транспони-

рат) изискванията на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 

от 26.02.2014 г. за възлагане договори за концесия”. 

Внимание:  1. Не е ясно как и на какво основание е избрано това дружество; 

                     2. Няма информация за съдържанието на заданието;  

- В дадения срок – до 31.08.2015 г., – институциите изпращат своите становища с 

предложения за представител в работна група; 

- На 12 октомври 2015 г. със със заповед № Р-214 на министър-председателя е 

създадена междуведомствена работна група (МРГ) за транспониране на директива 

2014/23 с председател г-жа Мариета Немска – директор на дирекция „Икономическа и 

социална политика” в администрацията на Министерския съвет и с изключителното 

участие на експерти от обществени поръчки и правни въпроси от всички държавни ин-

ституции (но като изключение правят само експерти от Асоциацията на индустриалния 

капитал и КРИБ). Може да се предполага, че те познават действащия закон за концеси-

ите като правна рамка и процедура за прилагане, но не и като практика при оценка ико-

номическата/финансовата ефективност на концесиите за държавния/общинските бю-

джети. Доказателство за това са приходите до 100 мил. лева годишно, при това от 529 

броя само в областта на добив на подземни богатства; 
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- На 22 октомври 2015г. се провежда първото заседание на работната група, на 

което се приемат правила за работата на групата и обсъждане на отговорите на браншо-

вите организации и институции. Решението е: „Отговорите на представения от ЕК 

въпросник за националния избор по незадължителните разпоредби от Директива 

2014/23/ЕС ще бъде взето след запознаване с разработената от изпълнителя по Дого-

вор № МС-114 от 18.08.2015 г. Концепция за нов Закон за концесиите и с изпратените 

становища от институциите.“ 

- В края на месец октомври адвокатското дружество, в изпълнение на ци-

тирания по-горе договор, представя в Министерския съвет: 

o Концепция за възможните решения за транспонирането на дирек-

тива 2014/23; 

o Сравнителна таблица на основните моменти в моменти в уредбата 

на предоставянето на концесии по секторни закони; 

o Резюме на извършено проучване относно добри практики за тран-

спониране на директивата; 

Внимание: 1. В концепцията са анализирани само добри практики и нито 

един пример за лоши практики при прилагане на концесии и институциализирани 

публично-частни партньорства. 

                     2. Съгласно дадените (навярно устни )указания: 

                        - в концепцията се упоменава чл. 10 от Закона за нормативни-

те актове, като основополагащ аргумент за отмяна на Закона за публично-частно 

партньорство, а именно поради това, че „публично-частното партньорство по 

Закона за ПЧП в определена степен се покрива по съдържание с несамофинанси-

ращите се концесии по смисъла на Директивата за концесии” ( стр. 126); 

                      - на същата страница, обаче, се констатира: „Извън прилож-

ното поле на новия ЗПЧП (вероятно е грешка и трябва да се разбира „концесии”) 

ще останат обществени отношения, свързани с формите на партньорство, които 

биха могли да бъдат реализирани чрез механизма на ПЧП, а именно: 1) дейности в 

обхвата на директивата за концесиите, при които партньорите разпределят по-

между си оперативния риск така, че както частният, така и публичният партн-

ьор да бъдат изложени на колебанията на пазара, както и 2) дейности извън 

строителството и услугите по Директивата за концесиите, за извършването на 

които публичният и частният партньор обединяват усилията си чрез създаване-

то на публично-частни дружества (joint venture). В тази връзка считаме за умест-
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но и целесъобразно посочените обществени отношения да намерят уредба в отде-

лен закон,...” 

 - На стр. 133, обаче, е записано: „на основата на съдържащите се в концеп-

цията анализ и предложения, според нас, се оформят следните въпроси, които 

поради принципно различното от действащата уредба решение, би следвало да 

бъдат обсъден ина политическо ниво: 

 т. 6 Прилагане на правила за изменение на концесионните договори за заварени 

концесионни договори; 

т.7 Отмяната на ЗПЧП и уреждането на формите на партньорство, които оста-

ват извън обхвата на новия Закон за концесиите, в отделен закон.“ 

3. Концепцията на адвокатско дружество „Бузева и партньори” не беше пу-

бликувана за обществено обсъждане, а се коментира по чисто бюрократичен път, 

т.е. от чиновници, които нямат практически опит при концесиите – анализи, 

оценки. 

4. В аргументите на стр. 47  се изброяват причини: 

- които не отговарят на истината, тъй като има положителни примери в 

България – Русе, Варна, В.Търново и т.н. 

- липса на подзаконова рамка, методология, образци на документи, регистър, 

експертен опит и т.н, което, обаче, е задължение на Правителството съгласно 

чл.чл.15,16,17,18,24 от ЗПЧП. Т.е Правителството на ГЕРБ, вместо дасе погрижи 

за спазването на ЗПЧП, е провалило прилагането на собствения си закон, приет 

през 2012 г. В същото време и за да няма виновни, трябва да се отмени ЗПЧП. По-

рочна практика - саботаж. 

 5. В концепцията не е споменато къде в международната практика същес-

твува понятието „Несамофинансиращи се концесии“. Но по този начин се прави 

опит да се аргументира отмяната на закона за ПЧП. 

 6. В концепцията не е направен анализ в какви стратегически документи на 

Правителството и ЕК е включено прилагането на инструментите „концесия” и 

„ПЧП” като напр. Стратегиите за устойчиво развитие на общини и области, 

Регламент 1303/2013 и т.н. 

- На 27.11. 2015 г. се провежда второ заседание на МРГ, на което се вземат 

следните решения: 

o Приема се концепцията, като е направена и представена само справка 

за становища на институциите по концепцията по отделни акценти. 
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o „Председателят на МРГ да свика под-работна група за дискутиране 

на въпросите, свързани с подземните богатства, с представители на заинтересовани-

те ведомства и организации: Министерството на енергетиката, Конфедерацията на 

работодателите и индустриалците в България, Българската минно-геоложка камара, 

Българската стопанска камара и Администрацията на Министерския съвет.” 

    Внимание:1. В справката не са отразени предварителните становища на ин-

ституциите по отделните критерии, защото те не са повлияни от изводите на 

концепцията. А някои от тях са твърде важни, като например: 

o На Сметната палата: „По наше мнение, причините дългоочаква-

ният ЗПЧП да няма реално приложение могат да се търсят в следните насоки: 

• установяването на формални, публични и прозрачни процедури за избор на 

частен партньор; 

           • липса на информираност за възможностите, които дават концесиите, 

вкл. за спестяване на преки разходи или за реализиране на приходи.” 

o На МФ: „Положителните страни на ЗПЧП със сигурност 

включват: 

– максимална публичност и прозрачност на процесите; 

– спазване на режима на държавните помощи; 

o На Центъра за превенция и противодействие на корупцията и 

борба с организираната престъпност – ЦППКОП: 

- Въвеждане на единна практика, стандарти и понятия в областта на 

концесиите, респ. уеднаквяване с режима на Директивата относно видовете кон-

цесии...”  

На 9.12.2015 г. се провежда заседание на под-група „Подземни богатства” към 

МРГ, на която присъстват Мариета Немска – МС, Мирела Анастасова – съветник в 

дирекция „Правна” в администрацията на Министерския съвет и член на МРГ, Анас-

тасия Хадриш – държавен експерт в дирекция „Държавни помощи и реален сектор” 

на Министерството на финансите и член на МРГ, Галин Желев – държавен експерт, 

дирекция „Държавни помощи и реален сектор” на Министерството на финансите и 

член на МРГ, Веселина Кинанева – главен експерт в дирекция „Природни ресурси и 

концесии” на Министерството на енергетиката и член на МРГ, Лушка Паланкалиева 

– експерт в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и член 

на МРГ и Любомир Вълков – експерт в Конфедерацията на работодателите и индус-
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триалците в България и член на МРГ, Николай Войнов – Адвокатско дружество „Бу-

зева и партньори”. Вземат се следните решения: 

1. Предложенията за подземните богатства да се изключат от предложе-

нията за съдържание на нов Закон за концесиите, дадено с проекта на Концепция за 

възможни решения за привеждане на националното законодателство в съответствие 

с Директива 2014/23/ЕС на ЕП и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на до-

говори за концесия. 

2. Да се изпрати запитване до Европейската комисия за становище по кон-

кретни въпроси, съгласно приложението към настоящия Протокол, относно т. 6 от 

Приложение II Дейности, упражнявани от възложителите по член 7: „6. Дейности, 

свързани с експлоатация на географски район с цел: 

а) добив на нефт или газ; 

б) проучвания за или добив на въглища или други твърди горива.” от Дирек-

тивата в новия Закон за концесиите”.  

3. Полученото в отговор на запитването по т. 2 становище на Европейска-

та комисия да бъде взето предвид при изготвянето на новия Закон за концесиите. 

Внимание: 1. Доколко решенията на една под-група  могат да имат силата 

на основната група, тъй като повече заседания на МРГ не е имало и тези решения 

са приети за окончателни? 

 2. Не присъства представител на Минно-геоложката камара, което навежда 

на мисълта, че решенията са били съгласувани предварително на по-високо ниво. 

 3. В запитването до ЕК не се споменава за добив на подземни богатства – 

ценни метали и не са задава въпросът дали може да съществуват няколко конце-

сионни режима. 

4. Запитването и отговорът не са представени на депутатите от 43-то На-

родно събрание.  

- Проектът на нов закон за концесиите и мотивите към него (Концепцията не е 

предоставена за обществено обсъждане, както и заданието за нейното разработване) са 

публикувани на портала на Министерския съвет за обществени консултации на 

19.04.2016 г. с краен срок 10.05.2016 г. 

 Внимание: 1. Проектът за нов закон за концесиите е внесен за обществе-

но обсъждане един ден след крайния срок за транспониране на Директивата – 

18.04.2016г. Досега няма виновен за това, а се отправят заплахи, че ще има нака-

зателна процедура от ЕС за забавяне на неговото хармонизиране. 
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 2. Към законопроекта има направени 33 коментара ( стр. 55). 

- На 25.05.2016 г. проектът за нов закон за концесиите е одобрен от МС и е 

внесен в Парламента за разглеждане от парламентарните комисии под № 602-01-29 на 9 

юни 2016 г. .  

Внимание: 1. Към проекта не е внесена справка за получените становища, 

бележки и предложения, а и кои от тях са отразени, или не в законопроекта. 

2. Становището на Съюза на икономистите в България от 03.05.2016 г. съ-

що така е скрито от депутатите, независимо от писменото потвърждение 

(09.05.2016 г. ) от Дирекцията „Икономическа и социална политика”, че ще бъде 

взето впредвид.  

3. С този подход е приложена цензура по отношение на направените пред-

ложения и становища от общественото обсъждане и са подведени вероятно чле-

новете на МС, но и депутатите в последващите обсъждания в парламентарните 

комисии и в Парламентарна зала. Приложено е информационно затъмнение, кое-

то навежда към извод, че се извършва прокарване на закон в услуга на корпоратив-

ни интереси и в ущърб на държавата и обществото. 

- В периода 29.06 – 7.07.2016 год. проектозаконът е разгледан от 7 парламен-

тарни комисии, като от стенографските записи на заседанията личи, че: 

o  Депутатите не познават икономическата и финансовата страна на кон-

цесиите, както и Закона за публично.частно партньорство; 

o Представителите на МС съобщават на депутатите, че ЕК е дала разре-

шение от този закон да се изключи добива на подземни богатства, но самото писмо не е 

представено, нито е цитиран – поне точно – текст от отговора на ЕК; 

 Внимание: 1. Комисията по енергетика и Комисията по икономическа 

политика и туризъм излизат с отрицателно становище за допускане на законоп-

роекта до парламентарна зала.  

-  Понеже водеща е Комисията по правни въпроси, проектозаконът е допуснат 

до Парламентарна зала за първо четене 05.07.2016 г., което се провежда на 8.07.2016 г. 

Проектът е приет на първо четене само от 140 депутати, поради отсъствие на останали-

те от залата; 

- Информацията от Европейската комисия от 8 септември 2016 г. относно 

„Процедури за установяване на нарушение от месец декември: основни решения” в раз-

дела Обществени поръчки гласи: Комисията иска от 15 държави членки да транс-

понират новите разпоредби на ЕС в областта на обществените поръчки и конце-
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сиите” и по-конкретно: Европейската комисия изпрати днес мотивирани становища 

до 15 държави членки, като поиска от тях да транспонират изцяло в националното 

си законодателство една или повече от трите нови директиви относно обществени-

те поръчки и концесиите (а именно Директиви 2014/23/ЕО, 2014/24/ЕО и 

2014/25/ЕО). Засегнатите държави са:  Австрия (3 директиви), Белгия (3), България 

(1), Естония (3), Ирландия (1), Испания (3), Кипър (2), Латвия (3), Литва (3), Люк-

сембург (3), Португалия (3), Словения (1), Финландия (3), Хърватия (3) и Швеция 

(3). Всички държави членки бяха длъжни да уведомят Комисията за транспонирането 

на новите разпоредби за обществените поръчки до 18 април 2016 г. В срок от два ме-

сеца, посочените 15 държави членки трябва да уведомят Комисията за мерките, ко-

ито са предприели за привеждане на националното си законодателство в съответс-

твие с правото на ЕС. 

 Внимание: 1. Има страни, които са много по-назад от България,  по от-

ношение на хармонизиране на 3 директиви, а не само на директивата за концесии, 

като Швеция, Румъния, Испания, Португалия, Полша и т. н. общо 14 страни; 

                     2. Хармонизирането на директивата за концесии рядко става 

с изменение на основния национален закон, а например с:  

                                       - наредба – Франция, Германия; 

                                       - Правила – Великобритания; 

                                       - декрет – Италия и т.н. 

 На 28.09.2016 г. Законопроектът за концесиите с направени бележки от някои 

депутати започва да се разглежда в Комисията  по правни въпроси, като се одобряват (с 

някои изключения, оставени за обсъждане в парламентарна зала). Следващото заседа-

ние, на което е планирано да продължи работата по този законопроект, е на 21.12.2016 

г.; 

 Внимание: 1.Предупреждението от ЕК би трябвало да е известно на Прав-

ната комисия и на Правителството на България, но то е оповестено в доклада на 

тази комисия. 

 2. Няма обяснение защо при дефиниран от ЕК срок за отговор – 2 месеца 

след 08.09, а именно до 08 ноември 2016 г., следващото заседание е насрочено чак 

за 21.12. 2016 г. Кой е виновен за това? Това забавяне какво общо има с ветото на 

Президента?  

 3. Няма информация какъв отговор е дало Правителството на ГЕРБ на ЕК 

на писмото й  от 08.09.2016 г. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16349/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16349/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2014_094_R_0243_01
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  На 14 ноември 2016 г. Правителството на Бойко Борисов подава оставка. 

 На 12.01.2017 г. в ускорен стил Комисията по правни въпроси, почти без дис-

кусия, приема 165 члена от законопроекта за концесиите, тъй като паралелно с този 

закон са приети поправки и в още 5 законопроекта. 

 На 16.01.2017 г. проектозаконът за концесиите –с козметични промени спря-

мо варианта за първо четене – е внесен в парламента за второ четене. 

 На 24.01.2017 г.. Парламентът приема законопроектът на второ четене почти 

без дискусия  и с гласовете само на 65 народни представители, като на 26 .01. е послед-

ното заседание на 43-ия парламент. На 27.01.2017 е разпуснато с акт на Президента. 

 Внимание:1. Буди неудомение защо законопроектът е внесен за второ че-

тене в Парламента – 7 месеца след като е бил приет на първо четене, и сега се 

критикува Президента за наложеното вето и се разпространяват заплахи за на-

казателна процедура от ЕС. 

 2. Може да се допусне, че Правителството на ПП „ГЕРБ” е било наясно 

със спорните текстове и е търсило начин законопроектът да бъде приет без мно-

го дискусии и да се прехвърли разработката на Наредба за неговото приложение 

съгласно чл. 35 на служебното правителство, респ. да се прехвърли на него отго-

ворността за влизането на този закон в действие. 

 На 03.02.2017 г. Президентът, на база на многобройните критики в медиите, 

налага вето на законопроекта за концесиите. 

По същество: 

1. При второто четене не бяха отстранени основните слабости на законопро-

екта за концесиите, които бяха дефинирани в становищата и предложенията, като: 

- въвеждането на нов вид концесия „несамофинансираща се”, която не съще-

ствува в международната практика и в Директива 2014/23. Дори в Африка съществуват 

концесии и институциализирани (IPPP, смесени) публично-частни дружества, защото 

при тях публичният партньор има по-голяма възможност за контрол на частния партн-

ьор; 

- въвеждането на задължение на общините и държавата да заплащат възнаграж-

дения на концесионерите за положените от тях усилия и инвестиции, от което следва: 

o държавата и общините ще бъдат подложени на политически и корпо-

ративен натиск за предоставяне на концесии на посочени концесионери; 

o силен натиск върху общинските и държавния бюджети за покриване на 

финансови задължения към концесионери, което е опасно за икономическата устойчи-
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вост/растеж, тъй като тези задъжения трябва да покрият по-скъпите кредите за частния 

бизнес/концесионерите спрямо публичната власт и печалбата за концесионерите, която 

остава тайна за обществото. Дори задължението за наличие на финансово-икономичес-

ки модел към концесионния договор е отпаднало в новия законопроект; 

o възможност за корупция на всички нива; 

o липса на методи за оценка ефективността от ангажирането на публичен 

финансов ресурс при взаимоотношенията с концесионера, което е задължително в меж-

дународната практика (достигат до 3 метода), които се прилагат паралелно, за да не до-

пуска манипулиране и ощетяване на обществото; 

- право на концесионерите да прехвърлят своите вземания към трети лица, без 

съгласуване и публичност, което е опасно за националната сигурност; 

- скрита приватизация на публична собственост, което произтича от: 

o правото на концесионера да продава обекти на концесията, като този 

подход се включва още в определяне прогнозната стойност на концесията; 

o право при учредяване на смесено дружество с частен партньор да се 

апортира държавна или общинска собственост, т.е публичната собственост не е защи-

тена; 

- възможност за ощетяване на държавния бюджет, за сметка на кон-

цесионера, чрез въвеждане само на прогнозни приходи и разходи при определяне стой-

ността на концесията, т.е държавата се лишава от възможността да контролира реални-

те приходи и разходи. Примери са концесиите за подземни богатства; 

- занижена отговорност (само минимални административни санкции) чрез от-

мяната на наказателна отговорност при злоупотреба със служебно положение при пре-

доставяне на концесии в ущърб на държавата/общината, което води до: 

o възможност за корупция; 

o опасност за икономическата сигурност, чрез дългогодишни анга-

жименти на бюджетите (на държавата и общините) към концесионери; 

- неяснота по отношение съдържанието, измерването и прилагането на поня-

тия, като „икономически баланс”, икономическа изгода”, „социално-приемлива цена” и 

др., което води до: 

o злоупотреба при използването на тези понятия, вследствие на което 

може лесно да се променят параметрите на концесионните договори, което опорочава 

първоначалната процедура; 
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o необосновано увеличаване приходите на концесионерите срещу 

обещания и за сметка на населението – например, цената на водата, като, според 

концесионера, социално-приемливата цена може да стигне до 11 лв./куб.м., защото това 

е цената на 2 кг. месо? 

2. Има опасност от неусвояване на средствата от фондовете на ЕС в съо-

тветствие с Регламент 1303/2013 ( чл. 62,63,64)  чрез отмяната на публично-частното 

партньорство, а горецитираните членове се позовават именно на този инструмент, а не 

на концесиите. Това касае и реализирането на проекти по механизма „Хоризонт 2020”, 

където отново се залага на публично-частно партньорство, а не на концесиите. 

3. В редица действащи документи, стратегии (устойчиво развитие, научни 

изследвания 2017-2030, указания и т.н., които за съжаление не са анализирани в Конце-

пцията) е заложено публично-частно партньорство за решаване на проблеми от общес-

твен интерес, а не на концесии. Важно е да се отбележи, че в българския закон за пуб-

лично-частно партньорство (за разлика от международната практика) минимално се 

ангажират държавният и общинските бюджети, защото частният партньор има право да 

му бъдат предоставени възможности за допълнителни дейности, извън основната, от 

които да получава допълнителни приходи – чл. 9 на ЗПЧП; 

Възможни действия 

1. За да се спре наказателната процедура срещу България, е целесъобраз-

но да се приеме само едно допъление към действащия закон за концесиите с примерен 

текст: „При възлагане на концесии на стойност над 5 186 000 евро да се има пред Дире-

ктива 2014/23 доколко нейните разпоредби не противоречат на интересите на България 

и обществото”. Това е в съответствие с: 

1.1. Прилагане изискването на прилагане към всеки законодателен акт 

оценка на въздействието в съответствие с изискването на чл. от Закона за нормативните 

актове. 

1.2 До 18.04.2019 г. Европейската комисия трябва да се извърши монито-

ринг как работи тази директива и респективно да се въведат коригиращи мерки. Ще 

трябва ли пак да се променя законът за концесиите? 

1.3 Съгласно договора за функциониране на Европейския съюз и конкре-

тно чл. 288, ал 3  „Директивата е акт, който обвързва по отношение на постигането 

на даден резултат от държавите – членки, до която е адресиран, като оставя на на-

ционалните власти свобода при избора на формата и средствата за постигане на 

този резултат.” Следва, че всяка държава има правото да избере формата, чрез която 
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да се постигне съответния резултат, за разлика от Регламент, който няма нужда от 

транспониране. За да се гарантира устойчивост на националното законодателство, се 

приемат нормативни документи, които третират само отличията от постановките на 

горните директиви, в т.ч. и директива 2014/23. Това гарантира спокойствие и предви-

димост в инвеститорите, респ. частните партньори при планиране и реализация на дъл-

госрочни договори.  

Заключение 

Защо се обвинява Президента за наложеното вето, след като законът не защитава 

публичната собственост, икономическата/националната сигурност и благополучието на 

населението. На база на гореизложеното, не следва ли ПП „ГЕРБ” да се извини на Пре-

зидента и на Европейската комисия за състоянието по транспонирането на Директива 

2014/23, а не да плаши с наказателна процедура. 

Остава само да видим на коя страна ще застане Коалиция „Обединени патриоти” 

– на страната на властта, или на страната на интересите на народа. И това особено касае 

ПП „Атака”, която до изборите призоваваше с основание за прекратяване на действа-

щите концесии, докато БСП беше за тяхното преразглеждане. 
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РЕЖИМЪТ НА ЕРДОГАН И ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА 

СЪВРЕМЕННА ТУРЦИЯ 

Мехмед Юмер 

След референдума за промени в Конституцията на 16 април 2017 г., над който 

тегне дебелата сянка на съмнението за фалшифицирани резултати, Турция навлезе в 

нов етап от своето развитие. На практика надпартийността на президента отпадна и 

страната премина към някаква форма на управление с партиен президент, тъй като една 

от конституционните поправки позволява на държавния глава да запази членството си в 

партията, която го е излъчила. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган реализира 

една от най-големите си мечти и отново се върна начело на Партията на справедливост-

та и развитието (ПСР). Така ПСР, която постоянно критикуваше еднопартийното упра-

вление на Републиканската народна пратия (РНП) по времето на Ататюрк, избра да 

върви по същия път. За да се предвиди как ще се развива Турция оттук нататък, е добре 

да се направи аналогия с ранния републикански период на страната.  

Когато се открива първото Велико Национално събрание на Турция (23 април 

1920 г.), след поражението на Османската империя в Първата световна война и започ-

налата окупация на Анадола, в събранието доминират най-различни гледни точки и 

мнения. Преимуществената задача на меджлиса (турският парламент), в който има 

представители с различни политически възгледи, е организирането на Национално-

освободителната борба и спасяването на страната. Но с времето, политическите разног-

ласия взимат връх и споровете по време на протичането на Лозанската конференция 

завършват с обновяването на меджилса. С други думи, отива се на избори, на които 

Първата група, ръководена от Мустафа Кемал, печели 90 на сто от гласовете, а опози-

ционната Втора група успява да събере само 10 процента от вота. Така на 24 април 1920 

г. Мустафа Кемал единодушно е избран за председател на меджлиса. 

Няколко години по-късно, на 9 септември 1923 г., се създава Народната партия 

(по-късно преименувана на Републиканска народна партия), начело на която застава 

Мустафа Кемал, а негов заместник става Исмет Иньоню. На 29 октомври 1923 г. е обя-

вено създаването на Република Турция, а за президент е избран Мустафа Кемал, който 

обаче не напуска председателския пост на партията си. Разбира се, това води до крити-

чни реакции.  

Във втория меджлис (1923-1927 г.) в партийната програма на Прогресивната ре-

публиканска партия – първата опозиционна партия в републиканска Турция, – начело с 
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Кязим Карабекир е записано, че практиката на партиен президент би довела до едноли-

чен режим, поради което от партията остро се противопоставят. От друга страна, Мус-

тафа Кемал окачествява тази партийна програма като плод на „най-предателските умо-

ве”. 

Сред подкрепящите опозиционната Прогресивна републиканска партия са инте-

лектуалци, бюрократи и особено военните, което я превръща в заплаха за режима, кой-

то е на път да се утвърди. Така опозиционната партия е закрита. А след опита за поку-

шение срещу Мустафа Кемал през 1926 г., в Измир, са арестувани и мнозина предста-

вители на опозицията. Така Турция се устремява към еднопартиен режим. 

Когато Голямата депресия през 1929 г. започва да дава своето отражение върху 

Турция – страната изпада в тежко състояние и макар за кратко – буквално за няколко 

месеца, – се преминава към многопартиен модел. По настояване, а и с одобрението на 

Мустафа Кемал Ататюрк се създава опозиционната Свободна републиканска партия, за 

да се избегнат нарастващите критики срещу правителството. Начело на партията заста-

ва един от най-близките съратници на Ататюрк Фетхи Окяр. Той е доверен човек на 

Ататюрк, а целта е да се създаде партия, която да не пречи на властта. Ататюрк, който е 

партиен държавен глава, обещава да действа безпристрастно, но когато започват да на-

растват противоречията между Свободната републиканска партия и Народно-републи-

канската партия, той заема страната на втората. Свободната републиканска партия съ-

ществува от 12 август 1930 г. до 17 ноември 1930 г. 

Един от важните етапи на авторитарния режим в ранния републикански период 

на Турция е, че на конгреса на НРП през 1927 г. правото за подреждане на партийните 

листи за народни представители се дава изцяло на лидера на партията. Впрочем Ата-

тюрк до края на живота си продължава да определя кой ще е народен представител. До-

ри издигането на кандидати за селски кметове е ставало с одобрението на партийните 

инспектори.  

За превръщането на Турция в държава с еднопартийно управление по онова вре-

ме играят роля и тоталитарните режими в Европа. Освен това на преден план излиза 

желанието за налагане на бърза и цялостна социална и културна промяна в обществото. 

Развитите държави гледат на Турция като на изостанала страна, което тласка нейните 

лидери към желанието за скоростна промяна. Ръководното тяло установява пълен конт-

рол върху правителството, партията и армията и така подготвя средата за реализиране 

на целите си. Въпреки че в началото акцентът се поставя върху плурализма, с течение 

на времето се наблюдава отклонение към еднопартийна власт.  
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Срастването на партията и държавата едновременно се опира и на някаква идео-

логическа основа. Затова създадените от последователите на Единение и прогрес „Тур-

ски средища” (Türk Ocaklar), които издигат принципа на „тюркчюлюка” (пантюркизма), 

нямат място при новия режим. Турските средища са закрити, като вместо тях са създа-

дени „Народните домове” (Halkevleri), които функционират като клонове на РНП.  

Гражданските организации, които са пречка по пътя на авторитарната власт, са 

разпуснати до една. Закрити са както Съюзът на турските жени, който има важна роля 

за включването на жените в политическия живот, така и Дружеството на учителите. Но-

вият режим проявява нетърпимост не само към опозицията, но и спрямо независимите 

граждански сдружения. Интересен да се отбележи е и фактът, че сред закритите орга-

низации е и Турското масонско дружество, чието имущество е предоставено на „На-

родните домове”.  

На конгреса на РНП, през 1935 г., се възприема линията на срастване на партия-

та с държавата, като се взима решение партията да работи съвместно с държавните ор-

гани. От друга страна, измисля се и определение за този режим, като се твърди, че това 

е управленска система, която е „присъща на Турция”. Всички важни решения, относно 

държавните дела, първо се взимат на партийни заседания, а после меджлисът ритуално 

ги одобрява.  

По-късно РНП не допуска критики дори вътре в партията. Най-ярък пример за 

срастването на партията с държавата е фактът, че вътрешният министър едновременно 

е и главен секретар на РНП, а областните управители са едновременно и областни ли-

дери на партията. Съгласно наредба от 1936 г., областните управители трябва да отго-

варят за партийните дела в своите области. Главните инспектори, които стоят над обла-

стните управители, също контролират партийните дела заедно с държавните чрез но-

восформираните „Бюра по партийните дела”.  

Впрочем фактът, че областните управители отговарят и за партията в своята об-

ласт, вместо партийните лидери да се избират за областни управители, е достатъчно 

показателен пример за тоталния контрол, установен от РНП върху държавната власт. 

По време на еднопартийния режим, РНП представлява както народа, държавата 

и правителството, така и меджлиса. Следователно цялата система е подчинена на пар-

тията, съответно – на нейния несменяем лидер. Така обаче Турция всъщност се транс-

формира в държава с еднопартийно управление, в която гражданите са смятани за есте-

ствени членове на партията, а място за опозиция и граждански сдружения няма.  
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Законите, гласувани през този период, до голяма степен полагат основите на но-

вия режим. Законът за печата от 1931 г. регулира дейността на печатните медии в уни-

сон с партийната линия. Вестниците се обединяват в журналистически съюзи, начело 

на които застават членове на РНП. На конгреса на РНП от 1935 г. е взето решение, съг-

ласно което „партийните” журналисти нямат право да пишат срещу партията. В кодекса 

на труда са забранени стачните действия и прекъсването на работното време. Въпреки 

че е в противоречие с Конституцията, на практика министерският съвет отговаря пред 

президента, вместо пред меджлиса. От друга страна, се прилагат решителни мерки и 

спрямо религията – така арабският се отменя и турският език става задължителен за 

всички богослужения. 

При еднопартийния режим е намерена и формула за плурализъм на мненията и 

за критикуване на властта. С други думи, в меджлиса се допуска влизането на опреде-

лен брой независими депутати, които имат за задача да играят ролята на „контролирана 

опозиция”. 

След много десетилетия Турция отново е изправена пред реалността за сраства-

нето на партия с държава. След опита за преврат на 15 юли 2016 г., отговорниците на 

който все още не са установени, ПСР до голяма степен обезсили армията. С чистките, 

извършени в армията, полицията, съдебната система и публичната администрация и, 

слагайки ръка върху имуществото и капитала на опозиционните среди, се тръгна към 

изграждането на един режим, който реално е доминиран от партията. А със завръщане-

то на президента Ердоган начело на ПСР, се премина определено към президентска 

система с партиен държавен глава.  

Независимите вестници бяха закрити, а останалите медии бяха подчинени. Неп-

равителствените организации отдавна не са независими и вече открито застават до вла-

стта. Турският меджлис, който трябва да олицетворява народа на страната, напълно 

спря да функционира в условията на извънредното положение. Част от опозиционните 

партии бяха привлечени като съюзници във властта с гарантирани облаги, а други бяха 

изтикани извън системата и обезсилени. От друга страна, най-голямата опозиционна 

партия, въпреки че посочва недъзите в управлението, не предприема никакви действия, 

които да доведат до фактически резултат.  

И така, президентът Ердоган постигна целта си. Той отново е лидер на партията 

си. Оттук нататък, той ще ръководи както ПСР, така и държавата.  

На какво се дължи този необуздан стремеж на турския президент към абсолют-

ната власт ли?  
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Може би на самата му амбиция за власт.  

Например, когато е кмет на Истанбул, най-важното за него е общинската власт; 

когато става премиер, най-значим се оказва министър-председателският пост, а когато 

стана президент, той положи всички усилия, за да превърне президентството в инсти-

туция с реална власт, вместо с представителни функции.  

С други думи, където е властта, там е и Ердоган. 

                                     Турция след референдума – накъде? 

Преди години едно изречение на Реджеп Ердоган предизвика доста коментари, 

защото издаваше една недемократична черта в политическите му възгледи. В интервю 

през 1996 г. за в-к „Миллийет” Ердоган казва: „Демокрацията е трамвай. Ще пътуваме с 

него докъдето трябва, а после ще слезем.”. Ето в това изречение се крие и тайната на 

успеха му. Ако заменим думата „демокрация” с личности, институции, държави, непра-

вителствени организации, резултатът ще бъде един и същ.  

Ердоган не вярва и няма доверие в нищо и никого, нито в демокрацията, нито 

във върховенството на закона. Той чисто опортюнистки ги вижда само като средство за 

постигане на целта. А след като я постигне, оставя средствата настрана. Като се пог-

ледне петнайсетгодишното управление на ПСР, възниква въпросът – дали се е проме-

нило нещо в разбирането за демокрация на Ердоган.  

Според мен, отговорът е отрицателен.  

Още от времето, когато беше в редиците на Партията на благоденствието на Не-

джметтин Ербакан до днес, политическата стратегия на Ердоган е ясна. С други думи, 

демокрацията е само един трамвай, който ще го отведе до желаната спирка.  

Днес всички се учудват (както в Турция, така и в чужбина) как Ердоган ликви-

дирал и последните остатъци от демократични практики, но и променял управленския 

режим. Това вече няма смисъл. Султанът от Босфора отдавна пристигна до желаната 

спирка на едноличния режим и слезе от трамвая на демокрацията.  

През 1950 г., с идването на власт на Демократическата партия, Турция беше на-

правила крачка към демократизиране по западен образец. Шейсет и седем години по-

късно обаче, тя хвърли тази дългогодишна практика в кошчето за смет. Държавата ста-

на заложник на амбициите на един човек. Не случайно мнозина анализатори сравняват 

Турция със Северна Корея. Защото трамваят на Ердоган вече е пристигнал на послед-

ната спирка. 

Днес в Турция държавният строй, нацията, Конституцията, медиите, гражданс-

ките организации, образованието, спортът, музиката, киното, изкуството – всичко се 
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моделира според предпочитанията на Ердоган. След референдума президентската инс-

титуция, която олицетворяваше единството на нацията, вече няма да е нейният морален 

обединител. Впрочем, Ердоган официализира де юре онова, което на практика той при-

лагаше отдавна. Вече няма да има власт, която да спира властта на Ердоган. Но и без 

друго Турция от няколко години се управлява еднолично. Няма нито едно нещо, което 

Ердоган да е поискал и да не е постигнал. Ердоган отдавна слезе от трамвая на демок-

рацията. Затова резултатите от референдума му бяха нужни само за да подкрепи своите 

амбиции по пътя към абсолютната власт с народния вот. Освен това, с делата си той 

силно поляризира турското общество. Тази поляризация, разбира се, не го притеснява. 

За него е по-важно да запази не националното единство, а сплотеността и числеността 

на консервативно ислямисткия му електорат, превърнати от него в един свит юмрук.  

Няма съмнение, че след като стана едноличен властелин, сега Султанът от Бос-

фора ще се опита да моделира едно ново поколение поддръжници от средите на него-

вите консервативни ислямисти. Това поколение ще има собствена идеология и филосо-

фия. А в основата на тази философия ще залегне принципът за безпрекословна преда-

ност към фамилията на Ердоган, независимо дали това ще се обозначи точно по този 

начин или не. Националистическите, расистките или антинационалистическите, кон-

сервативните, религиозните, етническите, идеологическите, политическите нагласи на 

това поколение изцяло ще се регулират от Ердоган. За тях той ще бъде всичко на този 

свят – образец за набожност, нравственост, еталон за подражание, издигнат на по-висок 

пиедестал дори от собствените родители. 

Впрочем, Ердоган ще бъде лидер на поколението на неговите последователи. 

Той ще се грижи само за тяхното благоденствие. Сигурен в себе си, особено след об-

себването на държавата, той ще използва като инструмент за експлоатиране живота, 

имуществото, честта и достойнството на другата половина от обществото, които са не-

гови противници, за да консолидира още по-силно последователите си. Ако изпадне в 

затруднение, във връзка със задоволяване нуждите на поддръжниците си, той без при-

теснение ще изземва имуществото и бизнеса на онези, които вижда като свои против-

ници, както това се случва и сега. 

Султанът от Босфора се нуждае от едно фанатично поколение, което все повече 

се радикализира. Според Ердоган истинският му народ е онази част от хората в Турция, 

които гласуват за него. Той обаче ще иска да увеличи още числеността им. Засега явле-

нието, което се наблюдава е, че броят на духовните мюсюлмански училища се увелича-

ва и в тях се насочват младежи с предимно нисък капацитет, които биват силно индок-
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тринирани в тези учебни заведения. Тези младежи после се радикализират. Това е целе-

насочена политика на властта. В този ред на мисли е добре да се замислим за опасност-

та от радикализация, която се задава на юг от нас. Защото при наличието на такова по-

коление демокрацията ще си остане само един блян. И не е трудно да се отгатне срещу 

кого ще бъдат използвани тези стотици хиляди младежи, които преминават през един 

процес на индоктриниране и радикализиране, напомнящ много за методите на ИДИЛ.  

Ердоган успя да изпразни от съдържание светска Турция и да я моделира по 

свой образ и подобие. Няма съмнение, че сега той ще иска да трансформира по свой 

образ и подобие също и турския народ. Особено когато бъде притиснат в междунаро-

ден план, неговите тревоги и страхове ще се увеличат и, за да се чувства по-сигурен, 

той ще нарочва за врагове несъгласните с него, и ще използва срещу тях репресивната 

държавна машина. Наблюдавайки на какво е способен Султанът от Босфора, когато 

кюрдските политици се опълчиха срещу него, не е много трудно да се предположи как-

во ще е отношението му към онези, които му възразяват. С други думи, предстоят теж-

ки дни за онези обществени среди в Турция начело с алевитите, които не склониха гла-

ва пред Ердоган, кемалистите, хората със светски начин на живот и кюрдите. 

Оттук насетне тоталният контрол върху обществото ще продължи да нараства. 

Турското общество ще бъде подложено на коренна и скоростна трансформация.  

Разбира се, не всички са своевременно, но и достатъчно подготвени за това.  

Впрочем, от известно време насам Турция е в процес на преобразуване. Както 

при всички революционни процеси, довели до коренна трансформация в обществата, 

така и в турския случай е налице някакво очакване за „идеален строй” и никой няма 

право да го критикува, да възразява, да го оспорва, защото според знаменосците на но-

вия ред, той е „идеален”.  

Историята обаче ни учи, че каквото и да се крие зад този „идеал”, цената на про-

цесите, които предвиждат коренна трансформация за неговото утвърждаване, винаги се 

е заплащала с правата и свободите на хората. При все това, коренните промени и пос-

ледвалите ги процеси игнорират личността, малцинствените групи, опозицията, като 

подчиняват и, в крайна сметка, изравняват със земята всеки, който е решил да се проти-

вопостави.  

Според германската журналистка от турско-кюрдски произход Чийдем Акьол, 

идеята на Ердоган е за страна, която няма да продължи да толерира етнически и рели-

гиозни малцинства, да търпи чуждестранни критици и правила на поведение. Емоцио-

нално и грубо Ердоган атакува всеки, който застане на пътя му и му пречи да изпълни 
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мечтата си. По думите на Акьол „всеки, който е бил пряк свидетел на горещия темпе-

рамент на този мъж, на това колко агресивно реагира на критика, колко безпощадно и 

безогледно отмъщава, предпочита да не мисли за момента, в който същият би успял да 

наложи президентска система на управление с неограничени правомощия. А няма та-

къв, който би могъл да го спре. В тази парникова атмосфера Ердоган продължава да 

майстори своята мюсюлманска автокрация.” (2017, с. 350-351) 

Процесът на трансформация след идването на власт на ПСР е процес, който в 

началото се окачествява като „тиха революция” и целта на който е да „демократизира” 

страната. По-късно обаче, целта и средствата на тази трансформация се радикализират, 

следователно, добиват измеренията на една мащабна „революция”.  

Някой може да възрази или попита – нима е възможно партия, дошла на власт 

чрез избори, да осъществи такава „революция”, но референдумът за поправки в основ-

ния закон на страната беше насочен към коренното преобразуване на една управленска 

система и утвърждаването на нов режим.  

Сега резултатите от референдума се прилагат на практика и в този смисъл заста-

ването на Ердоган начело на партията му беше първата, а и най-важна стъпка. Още след 

парламентарните избори през 2011 г., някои турски анализатори писаха, че ПСР вече се 

сраства с държавата, така че сегашната картина е естествен завършек на този процес. 

Каквито и определения да се измислят за настоящата трансформация в Турция, тя гово-

ри за утвърждаване на някаква авторитарна политическа система в името на създаване-

то на едно ново общество. Впрочем проектът за изграждането на ново общество, ръко-

воден от ПСР, беше представен като проект за „Нова Турция”. ПСР окачествява себе си 

не като някаква обикновена политическа партия, а като конструкцията на новоизграж-

дащото се общество, като носител на една историческа мисия и като олицетворение на 

исляма. А когато става дума за историческа мисия, религиозно дело и създаване на но-

во общество, за неща като демократични ценности и противоположни мнения и дума не 

може да става. И все пак, ако някой се осмели да възрази, то той бива обявяван за пре-

дател, бива потискан и наказван.  

Когато след референдума питат Ердоган защо няма да бъде отменено извънред-

ното положение, той отговаря с думите: „Какво ви липсва? Фабриките ли не работят, 

училищата ли са затворени?” Всъщност с това изказване Султанът от Босфора издава и 

своите подсъзнателни намерения. Защото тези думи означават следното: „Оттук ната-

тък не може да има различни мнения, такива мнения ще се смятат за раздор и подкрепа 



 66 

за тероризма. Благоденствието на гражданите се свежда до построяване на пътища, 

болници и достъп до основните услуги.” Точка по въпроса!  

Оттук нататък в Турция няма място за опозиционно мнение, възражение и кри-

тично мислене. Както казва Ердоган „това са празните приказки на онези, които все 

още не са проумели, че ПСР е партията на народа”.  

Всички авторитарни политически доктрини се базират на идеята за народ, дър-

жава и служене на идеала. По собствените им думи, мисията на ПСР е да сплоти „наро-

да и държавата”, а и от тяхна гледна точка, когато всички сфери на властта преминат в 

ръцете на партията и нейния лидер, тогава ще настъпи и „триумфът на народа”.  

В такъв случай понятието за народ се предефинира наново, с други думи, за да 

си част от този народ, трябва да подкрепяш мисията на ПСР, да станеш част от тази 

мисия. Възраженията срещу новия режим вече ще се смятат не за политическа опози-

ция, а със сигурност за враждебност към народа. Ето това е процесът, който тече в мо-

мента в Турция. В тези реалности онова, което чака хората, които отхвърлят новия 

строй, в най-добрия случай е да живеят като изгнаници в собствената си родина. 

Цитирана литература: 

1. Акьол, Ч. 2017. Реджеп Таип Ердоган – биография. С., „Сиела”, с. 350-351. 
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БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ ПО ПЪТЯ НА ПРАГМАТИЗЪМ В ОТНОШЕНИЯТА. 

ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАТА ОРИЕНТАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ И НОВИТЕ 

ТЕНДЕНЦИИ В ПОЛИТИКАТА МЕЖДУ СОФИЯ И МОСКВА (1999 – 2003 г.) 

Милена Милошева 

На прага на новото хилядолетие българо-руските отношения започват да се оп-

ределят от инфраструктурните проекти за транзитиране на енергийни ресурси, при кои-

то България и Балканите имат ключова роля при отношенията Европейски съюз -Русия- 

САЩ. В този геостратегически пъзел (ЕС-САЩ-Русия) мястото на България, като кан-

дидат за член на НАТО и ЕС, е от значение за развитието на регионалните (балкански) 

и световни (атлантически и евразийски) международни отношения, особено с оглед на 

енергийните им параметри (Дюлгерова, 2007). 

На международната сцена една малка страна като България, макар и да се стре-

ми да води самостоятелна политика, е принудена да се приспособява към глобалните 

динамични промени. В този смисъл доц. Мария Пиргова твърди, че членството на Бъл-

гария в НАТО и ЕС не е никакъв „цивилизационен” избор (Пиргова, 2013), защото 

страната е била тласната по този път. 

В света днес се извършва преразпределение на влияние в геополитически план и 

борба за икономически пространства и енергийни ресурси. В същото време не можем 

да не споменем увеличаващата се несигурност в глобален мащаб. В началото на XXI 

век Русия се намира в сложна международна обстановка, загубила след промените част 

от своите геополитически влияние и възможности. С подкрепата на Съединените щати 

пет от бившите съветски републики (Грузия, Узбекистан, Молдова, Азербайджан, Ук-

райна) създават т. нар. съюз ГУУАМ. Във втората половина на 90-те години САЩ се 

стремят на реализират програмата си „Партньорство за мир” (ПзМ) именно в постсъве-

тското пространство. Отговорът на Русия е създаването на Организацията на договора 

за колективна сигурност (ОДКС), в който участват страните извън ГУУАМ
1
. Двуполю-

сният модел приключва с края на Студената война, но в края на хилядолетието започва 

                                                 
1
 Виж: http://www.zatulin.ru/institute/sbornik/037/00.shtml, достъп на 25.06.2013 г. 

http://www.zatulin.ru/institute/sbornik/037/00.shtml
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да се изгражда многополюсния свят. Русия след Борис Елцин, с идването на власт на 

Владимир Путин, вече не е отворена към американски опити в своите вътрешни работи.  

Отношенията САЩ-Русия имат пряко значение за България. Това значение не се 

ограничава само за зоните на влияние и изнасянето на военни бази на Изток. Например, 

САЩ се стремят да привлекат Русия в политиката за енергийна сигурност. Това за Ев-

ропа означава непротивопоставяне на Москва на алтернативните проекти на САЩ за 

доставки на газ. От също толкова важно значение са и отношенията ЕС-Русия. Те се за-

дълбочават и разширяват, като активността е в полза на западноевропейските страни, 

които малко или много търсят противовес на американската хегемония. От тази гледна 

точка, Москва има интерес да засили влиянието си на Балканите. Едва ли Русия ще ста-

не някога член на ЕС, но той ще взаимодейства активно с нея, търсейки начини за об-

вързване на интересите. Важна политическа цел на България е развитието на взаимно-

изгодни отношения и воденето на активен политически диалог на всички равнища с ръ-

ководството на Русия.  

Отношението на Русия към Балканите е много точно формулирано от Игор Ива-

нов, руският външен министър: „Русия не само, че няма намерение да напуска Балка-

ните, а, напротив, активно разширява своето присъствие в региона, но на принципно 

нова основа – на базата на икономическото, политическото, научно-техническото и 

културно сътрудничество”. Игор Иванов е бил на посещение в София, а основните раз-

гледани проблеми са били четири като са засягали: желанието на България за членство 

в НАТО и ЕС, газовото сътрудничество, търговският режим и изплащането на външни-

ят дълг на Русия към България.  

Особено важно е да се отбележи отношението на Запада към ролята на България. 

Много западни дипломати недоумяват силните антируски реакции на някои български 

политици. Дори на дипломатическо ниво се стига до репликата „Като не можете да по-

могнете, поне не пречете”. Тази реакция е продиктувана от простата сметка, че европе-

йските механизми за сигурност и отбрана не биха били възможни без Русия.  
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Отношенията между две държави никога не биха могли да бъдат праволинейно 

развиващи се. Особено в страни, в които протичат дълбоки промени от историческо, 

политическо, икономическо, социално и културно естество. Това с пълна сила важи и  

за двустранните българо-руски отношения. В тях има своето безспорно място и форми-

раната през вековете близост между народите, общи културно-исторически моменти и 

други специфични фактори. Лавината от промени след 1989 г. довежда до колебания в 

развитието им, нещо, което не се случва за първи път в българо-руските взаимоотно-

шения. Въпреки това и двете страни пологат известни усилия за тяхното преустройство 

– чрез освобождаване от натоварени идеологеми и изграждане на съвременна нормати-

вно-правна база, както и посредством честите контакти на висше държавно равнище. 

Съхранени са и важни за двустранното сътрудничество форми и структури
2
, като Меж-

дуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, пе-

риодични консултации между министерствата на външните работи, използвани са об-

щите интереси и допирни точки в дейността на международни организации – ОССЕ, 

ООН.  

В края на управлението на Иван Костов и началото на кабинета Симеон ІІ Сакс-

кобургготски, външнополитическите цели на България са ясно евроатлантически ори-

ентирани – членство в НАТО и Европейския съюз. В кратък исторически период Бъл-

гария става техен член – в Северноатлантическия алианс това става през пролетта на 

2004 г., а в ЕС на 1 януари 2007 г. Това външнополитическо позициониране на Бълга-

рия съвпада и със засилването на българо-руските контакти на най-високо ниво. 

Правейки равносметка на приносите на кабинета Костов за развитието на бълга-

ро-руските отношения, трябва да отбележим, че и двете страни променят диалога, тър-

сейки взаимен интерес. През периода 1998-1999 г. в определени случаи те демонстри-

рат максимална политическа воля за задълбочаването на двустранните връзки. Посеще-

нието на министър-председателя Иван Костов в Москва се явява кулминация на интен-

зитета на двустранните отношения. В началото на 2001 г., обаче, се наблюдава рязко 

                                                 
2
 

http://euro2001.net/index.shtml/issues/6_2001/issues/1_2009/images/index.shtml?page=statia&file=issues/1_20

08/stat_4.html, достъп на 25.06.2013 г. 

http://euro2001.net/index.shtml/issues/6_2001/issues/1_2009/images/index.shtml?page=statia&file=issues/1_2008/stat_4.html
http://euro2001.net/index.shtml/issues/6_2001/issues/1_2009/images/index.shtml?page=statia&file=issues/1_2008/stat_4.html
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влошаване на отношенията София-Москва. Причината за това е, че някои от водещите 

кръгове в управляващата коалиция (ОДС) проявяват дистанция спрямо Русия, искайки 

да докажат с това на западните си (европейски и задокеански) партньори своята лоял-

ност към глобалните им проекти. Основната пречка за добросъседски отношения в този 

период е, че българските политици декларират желание за добър диалог с Русия, но 

практически провеждат политика, която засяга руските интереси. Ако българските по-

литици успеят да съхранят наследения от миналото ресурс и го използват за ново нача-

ло в отношенията с Русия, без да се опасяват, че България ще попадне в интеграцион-

ната й система, то тя би се превърнала в балансьор на икономическите и политическите 

интереси.  

Новият кабинет на България с министър-председател Симеон ІІ Сакскобург-

готски поставя и ново начало в отношенията София – Москва. Сакскобургготски отли-

чно осъзнава, че България е тръгнала по пътя на евроатлантическо членство и че тази 

интеграция е нейното бъдеще, но същевременно знае, че отношенията с Русия не могат 

да бъдат пренебрегвани. При една от срещите на Симеон Сакскобургготски в Москва с 

президента Владимир Путин, последният заявява „Визитата ще бъде повратна точка в 

отношенията между двете страни. След идването на власт на Вашия кабинет, забеляз-

ваме положителни тенденции в тази насока”. Той добавя още, че между двете страни 

има не лоши икономически отношения. 

Кабинетът на НДСВ (Национално движение Симеон II) в отношенията с Русия 

вече има работа и с друг тип държавен ръководител на огромната страна.  

Президентът Елцин през 1999 г. се отказва от управлението и предава пълномо-

щията на временно изпълняващ на Владимир Путин. Не е случаен и въпросът на наб-

людатели и политици „Кой сте Вие, г-н Путин?” (Мирчева, с. 151). Той е толкова малко 

познат, че в повечето случай хората изразяват сериозни съмнения за възможностите му 

да консолидира обществото и да обедини около себе си онези, на които им предстои да 

обновят велика Русия, пише заместник-директора на Института за стратегически оцен-

ки и анализи Алексей Денисов (пак там).  
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Според президента Елцин, малко познатият на руската публика бивш подполко-

вник от КГБ и доскорошен ръководител на Федералната служба за сигурност Владимир 

Путин е делови и отговорен човек, които умее „да внушава на хората надежда, вяра и 

усещане за сигурност и спокойствие” (Мирчева, с. 150). Други оценки за новия, макар и 

временен, ръководител на Руската федерация са, че той е човек на президента, а пос-

ледния е превърнал Русия в „лакей на Запада”.  

Обстановката в страната през 1999 г., когато Путин се появява на политическата 

сцена, е и без това сложна и напрегната. Политическите партии се готвят за парламен-

тарни избори; широки обществени кръгове изразяват очаквания за дълбоки промени за 

преодоляване на бедността и корупцията. Руските граждани преживяват с тревога и съ-

битията в Чечения, започнали през 1996 г., са със силно сепаратистки наклон. Включи-

телно се появяват сведения за училища за терористи на чеченска територия. Путин реа-

гира светкавично – изгонване на чеченските формирования от Дагестан и настъпление 

в Чечения. Федералните войски от Северно-кавказкия военен окръг възстановяват си-

гурността по границите. Чеченците обаче предприемат терористични атаки в Бунайкс, 

Дагестан, Москва и Волгодонск, в резултат на които загиват над 370 мирни граждани. 

Владимир Путин твърдо заявява „Русия се защитава, нападнаха ни. И поради това ние 

сме задължени да отхвърлим всички синдроми, включително и синдрома на вината!” 

Това е мнението на правителството на Русия
3
. С тези свои твърди действия, Путин пе-

чели общественото доверие. „Готовността на Путин в този труден за Русия час да пое-

ме върху себе си цялата отговорност само за няколко дни го превръща в най-

уважавания политик”, пише биографът на Путин, немският автор Александър Рар. 

На 31 декември 1999 г. Борил Елцин издава указ, с които назначава Владимир 

Путин за временно изпълняващ длъжността президент. Този указ предполага предсроч-

ни президентски избори след 3 месеца. Обществото вече не се изненадва от действията 

на Елцин, а и. д. президентът се поставя над предизборните хватки и пропагандните 

атаки срещу личността му. На 29 март 2000 г. Путин постига победа на президентските 

                                                 
3
 Все още се водят спорове относно истинските извършители на зловещите атентати, но руската офици-

ална позиция е такава. – Мирчева, Хр. Руската федерация..., с. 153. 
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избори в Русия с подкрепата на близо 40 млн. избиратели. За Путин гласуват интелек-

туалци, лишени от доходи, обикновени граждани, изтормозени от дългото безпаричие, 

офицери, смятани за гордост на нацията, но изпаднали в жалко съществуване в бедс-

тващата армия, обявени за ненужни бивши служители на специалните служби и право-

охранителните органи (Мирчева, с. 156). Хората, обобщава Александър Рар, очевидно 

„жадуват за новатор, млад, неизвестен политик със свежи идеи, пробивна сила, жизнес-

пособност и политическа гъвкавост”. 

Както в Русия в края на хилядолетието Владимир Путин е приет като политик от 

ново поколение, така и в България Симеон Сакскобургготски е възприеман като лидер 

от европейска величина, но в същото време емоционално свързан и с миналото, който 

обаче може да изведе България на качествено нов път на развитие. Завръщането на Си-

меон Сакскобургготски в страната и изборната победа на неговата формация – На-

ционално движение Симеон II, – е и началото на нов етап от българския преход.  

Във вътрешнополитически план правителството на Симеон II постепенно излиза 

от острата политическа конфронтация и започва да утвърждава така желаната от бъл-

гарското общество нормализация (Баева, с. 728). Във външнополитическо отношение, 

правителството търси допирни точки със страните, с които България е била близка пре-

ди началото на прехода, като първо място сред тях, разбира се, заема Руската федера-

ция. Външнополитическото поведение на България към Русия личи най-ярко в думите 

на тогавашния външен министър Соломон Паси, казани през 2004 г.: „Специално по 

руската тема искам да подчертая, че преди три години това управление успя да разбие 

двуполюсния модел във вътрешната политика, но малцина си даваха сметка, че ще бъде 

разбит двуполюсният модел и във външната политика! До преди три години у нас би-

туваше заблудата, че една от двете партии е абонирана за връзките с Русия, докато дру-

гата е абонирана за връзките със Съединените щати, респективно Европа. Това, което 

това управ-ление показа е, че могат да се поддържат добри връзки и със Съединените 

щати, и с Европа, и със Съветския съюз… Русия, прощавайте. И в никакъв случай ед-

ното не е за сметка на другото” (Баева, с. 728). Тази неволна езикова грешка показва до 

каква степен Руската федерация продължава да се възприема като Съветски съюз.  
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Факт е, че повече от десет години след началото на промените, България и Рус-

ката федерация нямат конкретна визия за развитието на своите отношения. През август 

2002 г. се навършват десет години от подписването на Договора за приятелски отноше-

ния и сътрудничество, който се счита за автоматично подновен, тъй като нито една от 

страните не е заявила желание за денонсиране в регламентирания срок. На 11 февруари 

2002 г. делегация на Комитета по международните въпроси на Държавната Дума на Ру-

сия, начело с председателя си Дмитрий Рогозин, посещава България за среща с Коми-

сията по външна политика, отбрана и сигурност към Народното събрание. Въпреки, че 

тази проведена междуправителствена сесия не излиза с нито един проект, съществена 

крачка е направена за възстановяване на доверието и към потенциални възможности за 

разширяване на външноикономическите връзки.  

За периода 3–7 юли 2002 г. министър-председателят Симеон ІІ Сакскобургготс-

ки е на посещение в Москва. Тази визита има за цел да подготви политическия терен за 

конкретни проекти. За първи път се говори за определени цели със сериозност и двете 

страни, като едната е България да стане енергиен център на Балканите. Симеон ІІ Сакс-

кобургготски изтъква, че двете страни имат поле за военно-техническо сътрудничество. 

България е решила да започне модернизацията на руските самолети МИГ, но електро-

никата за тях по стандарти на НАТО ще дойде от западни фирми. 

В средата на месец септември (19-21) 2002 г. президентът на България Георги 

Първанов прави официално посещение в Русия за среща с Владимир Путин. Информа-

ционна агенция „Медиапул” отбелязва в своя статия, че руският президент е подчертал 

в писмо до българския си колега развитието на двустранните отношения на качествено 

нов етап на развитие
4
. Двамата държавни глави обсъждат комплексно балканските про-

блеми, в т. ч. Македония, Босна, Косово. Обсъждани са и въпроси за газа и електро-

преносната мрежа. Евентуалното превръщане на България в енергиен лидер на Балкан-

                                                 
4
 http://www.mediapool.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BC---

%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-

%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-

%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2-

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-

%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-news18028.html, достъп на 26.06.2013 г. 
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ския полуостров е поставено и на тази среща
5
. По повод изграждането на нефтопровод, 

българският президент поставя въпроса за равнопоставеност при участието на страните 

и за възможностите всяка от тях да извършва строителство на собствената си терито-

рия. Българската страна повдига въпроса и за все още нератифицирания договор от 

1993 г. за насърчаване на инвестициите. Обсъждат се и възможности за сътрудничество 

в атомната енергетика и строителство на АЕЦ Белене. По повод НАТО, Путин заявява 

по време на срещата, че сигурността на България няма да се увеличи след влизането й в 

Пакта, но всяка страна сама определя поведението си. Като цяло, оценките и на двамата 

президенти за срещата са положителни. 

През последните десетилетия на ХХ век рухва формирания модел за „по-голе-

мия и по-малкия брат”, върху който почти половин век се градят българо-руските отно-

шения. Този период преминава под знака на нихилизма в България и на неприятната из-

ненада и разочарование в Русия. Взаимният отказ от активни политически контакти (с 

изключение на подписания двустранен договор през 1992 г.) като резултат води до ка-

тастрофални последици за българската икономика. Все пак, през последните петдесет 

години на ХХ век, българската икономика е изградена по руски образец, което я прави 

доста зависима от суровините на Русия. Не може да се подмине така също и фактът, че 

икономическият вакуум в Русия и постсъветското пространство доста бързо е запълнен 

от транснационални корпорации, пред чиято експанзивна кампания за завладяване на 

пазари България също няма, а и едва ли може да има своя шанс.  

През целия период на прехода, между България и Руската федерация са сключе-

ни голям брой договори и спогодби, което е добра база за по-нататъшни икономически 

връзки между двете страни: Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (08. 

06. 1993 г.), Спогодба за регулиране на взаимните финансови задължения (1995 г.) и 

Допълнение към нея (2002 г.), Спогодба за международни автомобилни превози (1995 

г.), Спогодба за морско търговско корабоплаване (1995 г.), Спогодба за сътрудничество 

и взаимопомощ в митническата дейност (1995 г.), Спогодба между правителството на 

Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в обла-

стта на атомната енергетика от 19 май 1995 г. и много други.  

                                                 
5
 Виж: www.overgas.bg, достъп на 26.06.2013 г. 

http://www.overgas.bg/
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Кабинетът Сакскобургготски оставя много добри примери и за икономическо 

сътрудничество с Русия. На 19.Х. 2004 г. е сключено междуправителствено споразуме-

ние за съдействие на развитието на сътрудничеството между областите и общините на 

Република България и субектите на Руската федерация (Ново време, с. 52-53). За жа-

бост, през 2001 г. е въведен визов режим, драстично намаляващ туристически поток.  

На 5 юни 1999 г. в онлайн изданието на вестник „Капитал” излиза интервю с то-

гавашния български посланик в Руската федерация – Василий Такев. На въпроса дали 

са преодолени идеологемите в двустранните отношения чрез последователните посеще-

ния на български политици в Москва, Н. Пр. Такев казва: „За последните две години 

диалогът с Русия получи предметен и системен характер, намерени бяха реалните ин-

тереси и обективните възможности за тяхното реализиране…Българската позиция през 

този период не беше самоцелна, тя беше подчинена на желанието да се създадат реални 

лостове за справяне с двустранните проблеми, особено в търговско-икономическата 

област.”
6
 

Българо-руските отношения в първите десет години на прехода са все още дъл-

боко структурирани от традиционната опозиция русофили срещу русофоби (Ново вре-

ме, с. 55). Те се отразяват върху целия политически, икономически и културен спектър 

на връзки между двете страни. Измерението на отношенията София – Москва след 1989 

г. до голяма степен се конкретизира като ляво-дясно. В левите и десните политически 

организации съществува определена динамика в отношението към Русия, която зависи 

от отделни казуси в икономиката и политиката. Освен това проблемите в българо-

руските отношения са обусловени не само и не толкова от несъвпадане с динамично и 

противоречиво променящата се международна система. Съответно, и вариантите за 

развитие в българо-руските отношения през новия век също така са многобройни. Те би 

трябвало да почиват върху баланса между прагматизма и традиционните нагласи на 

българския народ. 

Характеристиката на двустранните българо-руски отношения не може да излезе 

извън рамките на историческата рефлексия на миналото. Преминали през периода на 

разбитите илюзии и суровите реалности, в началото на ХХI век, българо-руските отно-

шения имат възможността да се развиват в нова насока. 11 септември 2001 г. – атента-

                                                 
6
 Цялото интервю може да прочетете тук: 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/1999/06/05/250601_bulgariia_i_rusiia_veche_ne_sa_zaloj

nici_na/, достъп  на 27.06.2013 г. 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/1999/06/05/250601_bulgariia_i_rusiia_veche_ne_sa_zalojnici_na/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/1999/06/05/250601_bulgariia_i_rusiia_veche_ne_sa_zalojnici_na/
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тите срещу Световния търговски център в Ню Йорк, дадоха началото на нова визия за 

света и преразпределиха глобалното пространство съобразно новия враг на човечество-

то – световния тероризъм. Общият враг обединява, но дава също така и перспективи за 

нови възможности в развитието на двустранните отношения. Новите – стари фактори 

на международната сцена (ЕС и НАТО) очертават и новите акценти в глобалното прос-

транство и, съответно, новите външнополитически приоритети на България и Русия.  

Предприсъединителните препятствия, които София последователно преодолява 

през последните години, я утвърждават като верен съюзник на НАТО и САЩ в умиро-

творителни мисии в различни точки на света. Приемането на България (на 2 април 2004 

г.) за равноправен член на Северноатлантическия пакт, както и последният етап преди 

членството й в ЕС, превръщат страната ни в активен елемент от международните от-

ношения. Освен това новите позиции на София й дават и качествено нова основа за 

развитие на отношенията с Москва. За това спомага и промяната във външнополитиче-

ските приоритети на федерацията. С идването на Владимир Путин на власт обаче, Кре-

мъл променя акцентите – Русия встъпва в сътрудничество с ЕС и НАТО. Нещо повече, 

тя се превръща в активен и стратегически партньор, което улеснява търсенето на до-

пирни точки с България. Това е обусловено и от разбирането на Запада, че стабилност и 

сигурност в Европа, а и в света не са възможни без участието на Русия. 

Доказателство за засиления диалог между Москва и София са многобройните 

делегации от различен ранг и характер, разменили си двете страни през последните 

години. Забелязва се и елементът, който отсъства в миналото – стремеж към равнопра-

вен диалог, в който взима връх не толкова емоционалната рефлексия от миналото, кол-

кото прагматичната основа за взаимен интерес. Този вариант – на двустранно, ориенти-

рано на взаимен интерес сътрудничество, е безалтернативен. Това всъщност е начинът 

да се намерят адекватни подходи и решения в глобализиращия се свят, в който всяка 

една от държавите от постсъветската система трябва да намери своето достойно място. 

Отношенията между България и Русия се оказват е сериозен, прецизен тест до-

колко политиката на сфери на влияние е приключило минало за Европа. Накратко каза-

но, новите етапи на отношението на балканска България към евразийска Русия, могат 

да се нарекат етапи на приятелски, но не съюзнически отношения между две страни с 

изключително дълбоки общи корени и културни традиции, които обаче са разделени от 

своя геополитически избор.  
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В епоха на постоянно, динамично и противоречиво променящ се свят, настоящи 

и бъдещи проблеми и катаклизми, алтернативата пред политическите елити на Бълга-

рия и Русия е една-единствена – прагматизъм в регионалните параметри на глобалните 

проблеми, сътрудничество в икономиката, културата, образованието и разбира се, отх-

върляне на комплекса на „малката страна” от българските политици. Иначе последните 

редове ще останат само поредните добри пожелания. 
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РЕФОРМИТЕ  ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО 

ПЪТЯ КЪМ НОВИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ СТАТУС НА СТРАНАТА 

  Галин Дурев 

 Международните отношения, без съмнение, са сложен конгломерат от взаимно-

свързани и взаимнозависещи системи. В исторически план, аспекти на тези отношения 

се проявяват по различен начин, взаимодействат по различен начин, а някои от тях 

периодично доминират над други. В световната история, все пак, има един аспект на 

отношенията между държавните образувания, който неизменно присъства и дори би 

могло да се каже, че обикновено играе водеща роля. Този аспект е военният. Макар да 

не е много далеч от истината, твърдението, че историята на човечеството е история на 

неговите войни, все пак трябва да отбележим, че военният аспект присъства в 

международните отношения не само в периодите на водене на някоя война, когато е в 

активна фаза на своето проявление. В своята статична форма той е свързан с развитието 

на военното дело, с усъвършенстването на военната тактика и стратегия, с подобряване 

на военната организация, с внедряването на нови технологии, тоест с перманентни 

реформи, които следва да поддържат въоръжените сили на висотата на изискванията на 

времето.   

 Военният аспект, без всякакво съмнение, е свързан както пряко, така и косвено с 

геополитическите претенции на държавите. Заемането на определена структурна 

позиция в системата на международните отношения предполага наличието на 

потенциал за въоръжена защита на тази позиция, ако, естествено, се появи подобна 

необходимост. Отсъствието на такъв потенциал превръща всяка, надхвърляща 

собствените сили, геополитическа амбиция в изпразнена от съдържание възможна 

авантюра, чието реализиране би могло да крие и ред непредвидими последици. В този 

смисъл, преследването на интересите на държавата, извън жизнените, следва да е 

подплатено, като минимум, със стабилна политическа система, силна икономика и 

боеспособни въоръжени сили.  

 След поредицата от кризи, в които попадна Русия през 90-те години на XX век, в 

началото на новото хилядолетие започнаха бавни процеси на стабилизиране на 

политическата система и трансформация на икономиката, която, поради своя характер, 

е най-уязвимото звено на руската държава. Общият подем, който се забелязваше през 

първото десетилетие на XXI век, макар и с известно закъснение, доведе до въпроса за 

реформиране и модернизация на руските въоръжени сили. Това, не на последно място, 

пряко кореспондираше и с новата роля, която Русия предвиждаше за себе си в 
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системата на международните отношения. В наследство федерацията беше получила 

сериозен военен потенциал, който, обаче, трябваше бързо да бъде „облагороден”, за да 

е в състояние в пълна степен да отговоря на предизвикателствата пред едни съвременни 

въоръжени сили.  

 Въоръжените сили на Руската федерация – наследство и перспективи 

След разпадането на СССР Руската федерация наследява голяма част от негови-

те въоръжени сили – около 2 милиона и 880 хиляди личен състав, значително 

количество военна техника, както и стратегическите ядрени арсенали (Комерсанть). 

Въоръжените сили на Руската федерация са създадени през март 1992 година, в начало-

то на прехода на Русия към пазарна икономика и в условията на радикалне преобразу-

вания много бързо и почти цялостно биват засегнати от тежката криза, обхванала всич-

ки обществени сфери. Новообразуваната федерация се сдобива с дезорганизирана, де-

морализирана и финансово изоставена армия. Военнослужещите бързо губят своя со-

циален статус, публичния си авторитет, сигурността и социалните си придобивки (Воо-

руженные силы России: власть и  политика, с. 89-114). Не бива да се създава илюзия, че 

всички тези проблеми са се проявили за 1-2 години в новите социално-икономически и 

политически условия. Проблемите в сектора на отбраната са, в голямата си част, 

наследени от Съветския съюз. Те далеч не са само икономически, а и организационни, 

социални и т.н. В началото на 90-те години Въоръжените сили на Русия все още 

отразяват етап от развитието си, който е доста характерен за Студената война, когато (с 

оглед на междублоковото противопоставяне) се поддържат в готовност множество 

съединения. В рамките на надпреварата във въоръжаването СССР отделя голям 

процент от БВП за отбрана, което позволява да се поддържа тази готовност, но и създа-

ва необходимост да се изразходват доста сериозни ресурси за военна техника, 

разработки и т.н. Новите реалности в света –  след края на Студената война, – обаче, 

изправят Руската федерация пред изключително тежка икономическа ситуация, която 

налага спешни реформи във Въоръжените сили, които трябва да доведат до тяхната 

оптимизация, рационално използване и ефективно и целесъобразно ресурсно 

обезпечаване (Серебрянников, Дерюгин, с. 190-213).  

През 90-те години на XX век има определени визии за реформи в армията, но те 

или въобще не са били започнати, или опитите за тяхното осъществяване не довеждат 

до никакви съществени резултати. Разработена е и концепция за мобилните сили, спо-

ред която трябва да се поддържат в пълна готовност само ограничен брой формирова-

ния, които да са в състояние за бързо реагиране при възникване на заплахи за нацио-
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налната сигурност и териториалната цялост на Руската федерация (Де Хаас, с. 85). Нап-

равен е и плавен опит за ограничаване на мобилизационния механизъм, както и за пос-

тепенно преминаване към кадрова служба, но на този етап това се оказва твърде скъпо 

начинание, което би отнело и значително време, поради което минава на заден план 

(Серебрянников, Дерюгин, с. 299-312). Така, всички реформи през деветдесетте години, 

общо взето, се изразяват в известно съкращаване на личния състав, както и на въоръ-

жението на армията, под натиска на все по-задълбочаващия се недостиг на средства.  

От гледна точка на Въоръжените сили срещу подобни действия има силна както 

външна, така и вътрешна съпротива. Външната произтича от общественото мнение, 

което олицетворява съкращаването на въоръжените сили със съответна загуба на меж-

дународния статус на Русия, а и с евентуални рискове за нейната сигурност. Вътрешна-

та, от своя страна, е продиктувана от същността на Въоръжените сили като доста кон-

сервативна структура, чието висше ръководство по никакъв начин не е заинтересовано 

от каквито и да са съкращения. То реално губи своето влияние, привилегии и 

колосалните бюджетни средства от съветския период, когато финансирането на 

въоръжените сили до голяма степен е зависело от числеността на личния състав и во-

енната техника. 

Още по-съкрушителен ефект върху Въоръжените сили оказва първата война в 

Чечения през 1994-1996 година. В нея се проявяват всички слабости на войската, 

военното и политическото и командване (Пак там, с. 278-286). Тази война има 

допълнителен, а и солиден деморализиращ и дезорганизиращ ефект, поради което тя 

окончателно дава да се разбере, че са необходими спешни и радикални реформи, които 

следва да доведат до коренно преосмисляне на смисъла и предназначението на 

Въоръжените сили и то съобразно изискванията на изменената действителност пред 

прага на XXI век. Подобни сериозни реформи (Четерян, с. 4-5), обаче, не стартират чак 

до края на десетилетието, а, вместо тях, се извършват единствено известни 

„козметични” коррекции при което пък и съкращенията продължават (Серебрянников, 

Дерюгин, с. 286-293).   

Състоянието, в което се намират Въоръжените сили на Русия ги прави 

неспособни да защитават ефективно националната сигурност на федерацията. Страната 

в то-зи драматичен момент изобщо не е в състояние да използва военната сила като 

елемент на вътрешната и външната политика, което, естественно, значително увеличава 

рисковете от загуба на геополитически позиции в територии от стратегическо значение. 
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Невъзможността на страната да обезпечи военно своите международни 

претенции води до изместването й от някои региони, които определено представляват 

зони на специален интерес за Русия. Всичко това, освен че непосредствено заплашва 

сигурността на държавата, спомага и за загубата на нейния  авторитет в системата на 

международните отношения. В края на века Русия отново прави свой пореден опит да 

поеме по пътя на изграждането на съвременни въоръжени сили, които и да отговарят на 

новите стратегически реалности (Вооруженные силы России: власть и политика, с. 128-

141). 

        Руските въоръжени сили в началото на XXI век – несъстоялите се амбиции 

Промените в икономическата и политическата система, които настъпват в Русия 

след 2000 година, не водят до практическа промяна в състоянието на Въоръжените 

сили. През 2001 година, с хоризонт 2004 година, стартира програмата за реформи на 

министъра на отбраната Сергей Иванов, но за такива са необходими сериозни ресурси, 

които на този етап не могат да бъдат осигурени. Макар в теоретичен план (Федерална 

целева програма) да са разработени необходимите концептуални изменения, на практи-

ка през двата президентски мандата на Владимир Путин (2000 до 2008 година), общо 

взето, се запазва досегашният подход към реформите (Новая армия России, с. 19-22). 

Значително внимание се обръща на обезпечаването на силите за бързо реагиране с кад-

рови военнослужещи като същевременно продължават съкращенията на личния състав, 

който към 2003 година вече е сведен до 1 милион и 162 хиляди души (Комерсанть). 

През 2007 година са направени поредните опити за оптимизация на управлението на 

Въоръжените сили, като се създадат три регионални командвания, на които трябва да 

се подчинят родовете войски (Новая  армия России, с. 22-23). Това налага и преструк-

туриране на военноадминистративното делене на страната. Тази реформа, обаче, също 

се оказва неудачна и впоследствие управляващите се отказват от нея. Важна стъпка 

през този период, обаче, се оказва приетата през 2006 година „Държавна програма за 

развитие на въоръжението 2007-2015 година”, чиято цел е технологичната модерниза-

ция на армията (Четерян, с. 4.5). 

През осемте години от управлението на Путин руската икономика се развива 

бурно, което дава възможност да се подготви финансовото осигуряване на започналите 

през 2008 година кардинални реформи във Въоръжените сили. В този период Русия се 

съвзема от тежката криза от края на 90-те години и постепенно възвръща международ-

ното си положение и геополитически претенции. Това, обаче, неизменно е свързано и с 

възможността Русия да може да оперира и с инструментариумите на твърдата сила, 
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които биха гарантирали, че новите руски амбиции няма да останат само една 

несъстояла се химера. Използването на военната сила, като инструмент за обезпечаване 

на този нов статус, обаче, продължава да се крепи основно на стратегическите ядрени 

арсенали, а не на конвенционалните сили, което несъмнено говори за сериозен 

възпиращ ефект, т.е. отбранителна мощ, но в никакъв случай не и евентуална 

възможност за проекция на руската сила в отдалечени територии.  

След като конфликтът в Южна Осетия нагледно демонстрира тежкото състоя-

ние, в което се намират Въоръжените сили на Руската федерация, през октомври 2008 

година е подета най-голямата до момента реформа, която следва да завърши през 2020 

година (Новая армия России, с. 23-24). Започналите промени по време на мандата на 

Дмитрий Медведев се свързват с имената на министъра на отбраната Анатолий Сердю-

ков и началника на генералния щаб Николай Макаров (Четерян, с. 4-5). Реформата, коя-

то получава наименованието „Новият облик”, е многоаспектна (Военная реформа: на 

пути к новому облику российской армии, с. 16), но въпреки това може да бъде сведена 

до две основни направления – превъоръжаване и преструктуриране – изменение на ор-

ганизацията и числеността (Новая армия России, с. 11-12).  

Целите, които тогава са поставени, трябва да превърнат Въоръжените сили в ме-

ханизъм, който да отговаря на статуса на Русия като първостепенен играч в междуна-

родните отношения (Военная реформа: на пути к новому облику российской армии, с. 

17). С това обаче на тях се придава и трансграничен характер, като функциите им вече 

не се състоят единствено в гарантиране на сигурността и териториалната цялост на 

страната, но и в подкрепа за провежданата външна политика, съобразно новите между-

народни претенции на Русия (де Хаас, с. 85). 

След приключването на осетинския конфликт, Путин – вече в качеството на 

Председател на Правителството, – обявява, че планът за модернизация на армията ще 

бъде ускорен. Мотивът е, че бойните действия в Южна Осетия са показали множество 

организационни, координационни и технологични слабости, които правят все още 

недостижими за руските въоръжени сили съвременните изисквания за високоточни и 

безконтактни методи за водене на бой. Съгласно програмата за превъоръжаване се пос-

тавя и задача в края на срока 70% от бюджета за отбрана да е насочен за внедряване и 

разработване на нови съвременни оръжия. Тази стойност е повече от два пъти по-

висока в сравнение с началото на програмата през 2007 година, когато по това 

направление е предвидено да се разходват около 30%. Финансовото обезпечаване на 

превъоръжаването в немалка степен следва да се осигури и от освободения ресурс след 
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оптимизацията на Въоръжените сили и съкращенията, предвидени до края на прези-

дентския мандат. Като приоритетна част от програмата за превъоръжаване се изведени 

ядрените арсенали, за чиято модернизация следва да се отделят 25% от предвидените за 

превъоръжаване средства. Още в началото на реформата обаче биват изказани сериозни 

опасения за възможностите на руския военнопромишлен комплекс да се справи с пла-

нираните доставки на оръжие в определените срокове (де Хаас, с. 86). 

От Южна Осетия до Крим – новата концептуална роля на Въоръжените сили 

В края на 2008 година Дмитрий Медведев засилва вниманието и към необходи-

мостта от реформиране на организационната структура на Въоръжените сили, както и 

на тяхното концептуално преосмисляне. Остарелите крупни армейски формирования от 

времето на Студената война (като дивизии, корпуси и т.н.) вече не отговарят на съвре-

менните изисквания за военни действия. Това налага спешно преструктурирането на 

армията в отделни неголеми формирования, които обаче трябва да бъдат мобилни, са-

модостатъчни и поддържани в постоянна готовност, при пълна окомплектовка с техни-

ка и личен състав. Те трябва да имат и възможности бързо да се транспортират до раз-

лични „горещи точки”, играейки по този начин ролята на експедиционни корпуси, кои-

то проектират външнополитическата сила на Русия, дори в далечни точки на планетата. 

Този процес започва с много бързи темпове като, според плана, от 1890 части в 

Сухопътни войски през 2008 година, през 2012 година те трябва да бъдат сведени до 

172, от които 80 бригади в постоянна бойна готовност (още през 2009 година са сфор-

мирани първите 50 от тях). Подобна карадинална реформа се предвижда също и във 

Военновъздушните сили – от 340 на 180 части, Военноморските сили – от 240 на 123 

части, Ракетните сили със стратегическо назначение – от 12 на 8 части, 

Въздушнодесантните сили – от 6 на 5 части и Космическите сили – от 7 на 6 части (Пак 

там, с. 88).  

Същевременно са подети и мащабни съкращения в личния състав, които засягат 

най-вече офицерския корпус, заемащ твърде голяма част от общата численост на Въо-

ръжените сили (Военная реформа: на пути к новому облику российской армии, с. 19). 

(Повече от 350 хил.души, от които се предвижда да бъдат съкратени над 60%). Съкра-

щенията, обаче, не решават проблемите и, въпреки че поставените задачи биват 

изпълнени в кратки срокове, съвсем скоро се налага да бъдат върнати немалка част от 

съ-кратените офицери, за да могат все още нереформираните организацонно 

Въоръжени сили да изпълняват нормално функциите си. Подобна се оказва ситуацията 

и с цялостното съкращаване на прапоршчиците и мичманите, като така и не се стига до 
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попълването на необходимите нови бройки с кадрови сержанти. След тези неуспехи 

отново на дневен ред излиза темата за привлекателността на кадровата служба и умере-

ното балансиране между нея и наборната войска, като в края на 2014 година кадровите 

военнослужещи вече надвишават наборните (Минобороны: количество контрактников 

в армии РФ  впервые превысило количество призывников). 

С оглед на започналите реформи, през февруари 2010 година е приета и нова Во-

енна доктрина, която е „един от основните документи за стратегическо планиране в 

Руската федерация и представлява система от официално приети в държавата възгледи 

за подготовка на въоръжена защита на Руската федерация”. В нея вече са изяснени и 

редица понятия като „военна сигурност”, „военна опасност”, „военна заплаха”, „военен 

конфликт”, „въоръжен конфликт”, „локална война”, „регионална война”, „мащабна во-

йна”, които имат определена връзка с военния аспект на международните отношения. 

Изясняване получават и редица по-оперативни понятия, които имат непосредс-

твено отношение към гарантирането на военната сигурност на Руската федерация,  ка-

то: 

- „Военна политика” – дейност на държавата по организацията и осъществява-

нето на отбраната и гарантирането на сигурността на Руската федерация и ин-

тересите на нейните съюзници; 

- „Военна организация” – съвкупност от органи на държавното и военното уп-

равление, осъществяващи своята дейност с военни методи, а също и произ-

водствения и научен комплекс, дейността на който е насочена към подготовка 

на въоръжена защита и въоръжена защита на Руската федерация; 

- „Военно планиране” – определение на реда и способите за изпълнението на 

целите и задачите за развитието на военната организация, строителството и 

развитието на Въоръжените сили и другите войски (Военная доктрина…). 

В тази нова Военната доктрина основните външни и вътрешни опасности и воен-

ни заплахи в общи линии се препокриват с тези, които са застъпени и в Стратегията за 

национална сигурност до 2020 година. Тук, обаче, на преден план са изведени харак-

терните черти и особеностите на съвременните военни конфликти. Характерни черти са 

комбинирането на употреба на военни и невоенни средства; използването на системи и 

въоръжение, основани на нови физични принципи на действие – лъчево, геофизическо, 

вълново, генно, психофизическо и т.н. (Военная доктрина Российской Федерации); ми-

литаризирането на космическото пространство; засилване ролята на информационните 

войни; намаляване времето за подготовка на военни операции; повишаване оператив-
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ността на управление, в резултат от преминаване от вертикална система на управление 

към мрежово автоматизирано управление на войските и въоръжението; създаване пос-

тоянни зони на военни действия и т.н. Особеностите на съвременните военни конфлик-

ти са: непредсказуемост на възникване; наличие на широк спектър военни, политичес-

ки, икономически и други цели; нарастване ролята на високоефективните оръжейни 

системи; превантивна употреба на средствата на информационната война; употреба на 

бързи и маневрени военни формирования и т.н. 

Съгласно доктрината, военната политика на Руската федерация следва да се ос-

новава на сдържане и предотвратяване на военни конфликти; недопускане на ядрен 

военен конфликт; поддържане на стратегическата стабилност и потенциала за ядрено 

сдържане на достатъчно ниво; поддържане на въоръжените сили в достатъчна готов-

ност за военни действия; укрепване системата за колективна сигурност в рамките на 

Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС) и т.н. Русия принципно 

потвърждава позицията си за стремеж към мирно разрешаване на конфликтите, разчи-

тайки на механизма на стратегическото сдържане, който трябва да превърне военната 

сила в нежелан способ за разплитане на проблемните възли в международните отноше-

ния (Пак там, с. 71).  

Употребата на военна сила от страна на Русия се предвижда при агресия срещу 

нея или нейните съюзници; при укрепване и възстановяване на мира в конфликтни зо-

ни, след решения на Съвета за сигурност на ООН и други институти за колективна си-

гурност; в защита гражданите на Руската федерация, живеещи извън страната; при ре-

шение на Президента на Руската федерация по ред, определен със закон. Русия раз-

глежда всички опити за агресия, насочени към съюзна държава или страна-член на 

ОДКС, като агресия и към самата нея. 

От всичко изброено ясно се вижда трансформацията, която се налага във възгле-

дите за употреба на военна сила. Ако през 90-те години Въоръжените сили са призвани 

основно да гарантират отбраната на страната, с новата доктрина Русия си запазва пра-

вото да се намесва навсякъде, където са застрашени интересите на нейните граждани. 

Този тип интервенции, редом с „хуманитарните войни”, служат за удобно оправдание 

при защита на геополитическите интереси на водещите държави в света. Друг, не по-

малко важен, момент от международното „израстване” на Русия е стремежът за нейно-

то равноправно включване в мироопазващи и мироналагащи операции. Тъй като, след 

края на Студената война, този тип операции се превърнаха в устойчив външнополити-

чески инструмент на САЩ, в този смисъл е разбираем и стремежът за легитимното им 
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санкциониране единствено от ООН и участието в тях на възможно повече държави. 

Трябва да бъде отчетено и намерението на Русия за изграждането на по-широка зона за 

колективна сигурност в лицето на ОДКС, която, по подобие на НАТО, се приема като 

интегрирано цяло, т.е. агресията срещу неин член е равнозначна на агресия срещу ця-

лата организация (Договор о коллективной безопасности, Статья 4). На този етап ОДКС 

обхваща част от постсъветското пространство – Армения, Беларус, Казахстан, 

Киргизстан, Русия и Таджикистан. На практика, тази организация се явява гарант на 

сигурността в регион, който традиционно попада в сферата на руските интереси. С из-

граждането на механизма за колективна отбрана се затвърждават изключителните пра-

ва на Русия да реагира с военна сила при застрашаване на сигурността на останалите 

страни-членки, както от външни, така също и от различни типове вътрешни фактори. 

В съответствие с приетите във Военната доктрина основни задачи за развитие на 

военната организация, във военноадминистративно отношение през 2010 година започ-

ват и опити за преминаване от четиристепенна система за управление на Въоръжените 

сили (военен окръг, армия, дивизия, полк) към тристепенна (генерален щаб, оперативно 

командване, бригада), като на мястото на петте военни окръга вече са създадени четири 

Обединени стратегически командвания (които в мирно време трябва продължават да 

бъдат наричани военни окръзи) – Западно, Южно, Централно и Източно (Указ 

Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 года N 1144). Всичко това бива 

подчинено на целите за подобряване на координацията, мобилността и организацията 

на Въоръжените сили (Новая армия России, с. 31-32). През 2014 година Северният флот 

и изваден от състава на западното обединено стратегическо командване, като 

същевречменно е създадено и още едно обединено стратегическо командване – Северен 

флот (наричано и Северно), което вече става популярно и като Арктическа войска. 

Русия доста бързо се справя с второто направление от планираните реформи, а 

именно с реорганизирането на армията, като същевременно обаче бавно започва и пре-

структурирането на личния състав, свързано със значително съкращаване на числения 

състав на Въоръжените сили и със смяна на баланса между наборната и кадровата 

военна служба (Военная реформа: на пути к новому облику российской армии, с. 27-

28). В крайна сметка, поставените цели се свеждат до постепенното преминаване към 

кадрова военна служба, като наборната ще запази ролята си на базова подготовка на 

мобилизационен резерв. По първото направление, обаче, – това на превъоръжаването, 

Русия среща сериозни затруднения. В периода на провеждане на реформите тя понася и 

ударите на световната криза, което неизменно се отразява и върху бюджета за отбрана. 
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Въпреки това реформите в сектора на отбраната, в по-голямата им част, вече са 

започнати като за целта се отделят значителни финансови ресурси. Новата Държавна 

програма за развитие на въоръжението 2011-2020 година има за цел изграждането на 

качествено нов тип въоръжени сили. Това е един от основните държавни приоритети, за 

който (в рамките на следващото десетилетие) е планирано да бъдат изразходвани 

колосални ресурси (Четерян, с. 4-5). Към 2020 година Русия следва да има модерно 

въоръжение, реорганизирани и мобилни въоръжени сили, които еднакво добре да могат 

да защитават страната и бързо да реагират по далечни точки на света (Военная 

реформа: на пути к новому облику российской армии  (с. 31-34). Известен удар върху 

реформите нанася корупционният скандал в Министерството на отбраната, който 

довежда до оставката на министъра Анатолий Сердюков. Въпреки това, при запазване 

на сегашния път на развитие, набелязаните реформи могат да бъдат реализирани в 

установените срокове, ако няма сериозни икономически и финансови катаклизми (Пу-

тин, Владимир. Да бъдем силни, с. 76-77). Именно на развитието на икономиката и 

въоръжените сили президентът на Руската федерация – Владимир Путин, придава и 

първостепенно значение при определяне мястото на Русия в усложняваща се 

международната система. В предизборната си програма от 2012 година той ясно 

заявява, че отношението към Русия, от страна на останалите държави, винаги се е 

определяло от нейната военна сила.  

Вторият етап от реформата, който следва да се реализира до 2016 година, има 

обаче и социална насоченост. Той има за цел подобряване на социалния статус на 

военнослужещите и превръщането на военната служба в престижна и добре заплатена 

професия. Сериозно внимание се обръща и на военното образование, на 

преподготовката и повишаването на квалификацията на служителите. Разбира се, 

централен остава въпросът за повишаване на заплащането на военнослужещите до 

ниво, което да е в състояние не просто да гарантира тяхното оцеляване, а сигурността 

им и социалната стабилност. В този аспект много важно място заема и друг сложен 

въпрос, а именно осигуряването с жилища на военнослужещите, ангажирани в 

различни точки на Руската федерация.   

 Реализирането на този втори етап на „Новия облик” на Въоръжените сили 

стартира сравнително добре, като още през 2012 година военнослужещите получават 

значително увеличение на заплатите и различните надбавки. Започва сериозна работа и 

по останалите наболели социални проблеми. Този процесс, обаче, бива значително 

забавен през 2013-2014 година от разразилата се криза в Украйна. В първите месеци на 
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2014 година Въоръжените сили на Русия се изправят и пред ново предизвикателство. 

След Южноосетинската война, за пръв път се налага военна защита и на 

геополитическите интереси на страната, довела до присъединяването на полуостров 

Крим. Задълбочаването на кризата в Украйна, обаче, спешно налага Въоръжените сили 

да бъдат в постоянно положение на готовност за реакция при всяка непосредствена 

заплаха за сигурността и териториалната цялост на Руската федерация. 

        Новата военна доктрина и апробацията на реформите във войната в Сирия 

 Вследствие на значително променилата се обстановка в първата половина на 

2014 година, през декември същата година е приета отново нова военна доктрина, 

която следва да отрази адекватно актуалната ситуация, отчитайки и все по-

усложняващите се отношения между водещите участници в международната система 

(Военная доктрина Российской федерации. В редакции от 2014 г.). Новата доктрина 

категорично поставя решаването на противоречията с военни средства като последна 

алтернатива, едва след изчерпване на дипломатическите и политическите възможности. 

За пръв път в подобен тип документ се появява идеята за система за неядрено 

сдържане, която представлява комплекс от външнополитически, военни и технически 

мерки, насочени към предотвратяване на агресия спрямо Русия с различни 

конвенционални средства. Подобен тип сдържане, разбира се, предвижда достатъчно 

ниво на отбранителен потенциал, което трябва ефективно да изпълнява съответна 

възпираща роля. Тази концепция се появява за пръв път в подобен тип документи, като 

до този момент сдържаща роля се приписва единствено на стратегическите ядрени 

арсенали. Несъмнено, това категорично говори и за намерението на Русия да продължи 

влагането на доста сериозни средства в конвенционалното въоръжение. Наличието на 

такова е и абсолютно задължителна предпоставка за възможността за проектиране на 

сила извън пределите на федерацията.  

 Всичко това би изглеждало нормално, ако подходим от гледна точка на анализа 

на средата, залегнал в основата на новата военна доктрина. В този аспект тя сериозно се 

отличава от старата, като тук средата вече се характеризира със засилваща се глобална 

конкуренция, напрежение в различни области на междудържавните и 

междурегионалните взаимоотношения и преразпределение на влиянието в полза на 

новите икономически и политически притегателни центрове. Няма, обаче, как да не 

отбележим, че тук за пръв път се говори и за сблъсък на ценности и съперничество на 

модели на развитие, което неизменно прави препратка назад във времето към 

идеологическото противопоставяне от периода на Студената война. Разбира се, 
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днешният сблъсък на ценности и модели далеч не е толкова догматично свързан с 

идеологиите, а по-скоро с все по-изчистеното взаимодействие между несъвместими 

помежду си цивилизационни кодове.  

 В приетата в края на 2014 година военна доктрина сериозно внимание е 

обърнато и на радикалната промяна в характерните черти на съвременните военни 

конфликти, които днес вече стават все по-сложен комплекс от военни, политически, 

икономически, информационни и други средства. Акцент е поставен и върху участието 

на паравоенни структури и частни армии във военните действия, както и на употребата 

на косвените и асиметрични средства и способи. Специално е подчертано, че част от 

съвременните конфликти е и използването на протестния потенциал на населението 

чрез специални операции за финансиране и управление отвън на политически партии и 

граждански движения.  

Казаното дотук категорично е в синхрон с констатацията, направена в 

доктрината, за наличието на тенденция за изместване на военните опасности и заплахи 

в информационното пространство. Затова като нови военни опасности са посочени 

използването на информационни и комуникационни технологии за военни цели; 

информационното въздействие върху населението (най-вече върху младото поколение), 

имащо за цел многопосочна и тежка, дори необратима ерозия на историческите, 

духовните и патриотичните традиции на населението, както и провокирането на 

междунационално и социално напрежение, екстремизъм, разпалване на етническа и 

религиозна омраза и т.н.  

Вероятно като отражение на поредицата „цветни революции”, в доктрината спе-

циално се обръща внимание и на подривната дейност на специалните служби на други 

държави и опитите за установяване (особено в съседни на Русия държави) на враждеб-

но настроени режими. Подобни операции вече бяха неведнъж реализирани в някои 

страни от бившия СССР, което вероятно е и подействало като красноречив сигнал. Не-

съмнено, „демократичните революции” в съседни държави или инспирирането на раз-

лични типове конфликти в тях по никакъв начин не са в синхрон с интересите и геопо-

литическите амбиции на Руската федерация. Поради това, във военната й доктрина от 

2014 година, подобни действия се разглеждат като военна опасност и като всяка такава, 

те също изискват и адекватен, а и навременен отговор.  

Не на последно място следва да се отбележи, че новата военна доктрина допълва 

и геополитическия хоризонт на руската държава. Като една от основните задачи в 

доктрината се посочва разширяването на кръга от държави, с които Русия, на база общи 
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интереси, си сътрудничи за укрепването на международната сигурност. За разлика от 

предходната доктрина, в тази от 2014 година в периметъра са включени приоритетно и 

държавите от БРИКС, което е израз и на задълбочаващото се в периода сътрудничество 

между тях. В общата система за колективна сигурност, изградена на основата на ОДКС, 

отново се предвижда продължаване на сътрудничеството с Общността на независимите 

държави, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Шанхайската 

организация за сътрудничество. Качествено нов момент в това отношение е и 

предвиждането на специално сътрудничество за гарантиране на съвместната отбрана и 

сигурност с Република Абхазия и Република Южна Осетия. Неслучайно, след това с 

Беларус, военно-политическото сътрудничество с двете (частично признати) републики 

е издигнато на равнището на приоритетно. Всичко това съвсем не е изненадващо, 

защото Русия несъмнено следва да обвърже геополитическите си интереси и с военната 

защита на държавите, попадащи в сферата на нейните интереси. А двете републики 

представляват по-особен интерес, тъй като могат да бъдат разглеждани като 

стратегически плацдарм за руското влияние или пряко въздействие в Задкавказието и 

сами по себе си представляват важни инфраструктурни точки, свързващи звена между 

него и Северен Кавказ.  

Интерес представлява и вече сравнително концептуално изчистеното включване 

на Арктика в сферата на непосредствените руски геополитически интереси. Това 

специално е упоменато във военната доктрина – една от мирновременните задачи на 

Въоръжените сили е гарантиране на руските национални интереси в Арктика. Не е 

случаен и фактът, че паралелно с приемането на новата военна доктрина в 

организационен план е обособено и така нареченото Обединено стратегическо 

командване „Север”, което следва да оперира именно в този регион. Подобни действия 

от страна на Русия въобще не изглеждат нелогични. От близо десетилетие е в ход 

непрестанен процес на милитаризация на арктическия регион, в който биват откривани 

нови и нови залежи от полезни изкопаеми. Очаква се достъпът до тях в бъдеще 

евентуално да бъде улеснен от глобалното затопляне, поради което още след 

посещението на държавния секретар Хилъри Клинтън в Тромсьо през 2012 година, 

САЩ започнаха да увеличават военното си присъствие в региона. В този северен пъзел, 

в който активно участие вземат също Канада, Норвегия, Дания, Швеция и Финландия, 

Русия до голяма степен се оказва изолиран елемент, макар да се намира в най-

благоприятно положение за реализиране на съответна геополитическа експанзия в този 

регион. В този смисъл, реципрочният отговор изглежда като напълно логичен в 
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рамките на бъдещото противоборство за арктическите ресурси и евентуално 

възникналите нови транспортни коридори.           

 В рамките на подготовката за третия етап на „Новия облик”, който включва 

цялостно обновяване на въоръжението и военната техника до 2020 година, 

Въоръжените сили се изправят пред ново предизвикателство. В края на месец 

септември 2015 година беше одобрена и намесата на Русия в гражданската война в 

Сирия, като почти веднага Въоръжените сили започват и своето участие в конфликта. 

Още след първите операции може да се заключи, че са направени необходимите поуки 

и изводи след Южноосетинската война. Макар все още да са далеч от очакваното, 

руските въоръжени сили показват, че реформите дават солиден резултат, въпреки 

провеждането им да е съпътствано и с множество икономически, а и социални 

проблеми, както и с не един скандал. Въпреки твърде противоречивите мнения по 

отношение на руското участие в сирийската гражданска война, няма как да не 

отбележим и съществения принос на въоръжените сили за изтласкването, 

локализирането и унищожаването на терористичните паравоенни формирования. 

Несъмнено, този факт ще даде нови, солидни възможности Русия да изхожда от все по-

добри позиции при решаването на въпроса за следвоенното положение на Сирия. 

Векторът на руските геополитически интереси в Близкия изток задължително включва 

и установяването на приятелски настроена власт, която най-малкото да бъде в 

състояние да гарантира руското присъствие и влияние в Средиземно море.   

Отвъд реформите – новите геополитически предизвикателства пред руските 

въоръжени сили 

 Без всякакво съмнение така нареченият „Нов облик” ще приключи в рамките на 

предварително зададения стратегически хоризонт до 2020 година. Също така и без 

съмнение е, че както всяка реформа, и тази ще бъде отчетена като успешна по 

административно-бюрократичен ред, което, от своя страна, ще предизвика известна 

дискусия по отношение на реално постигнатите резултати. По-важното в случая, обаче, 

е, че руските въоръжени сили проведоха своеобразна защита на реформите, както в 

Крим, така също и в Сирия. Въпреки че все още има много нерешени или частично 

решени проблеми, очертаният хоризонт явно е в правилната посока. В бъдеще пред 

Въоръжените сили на Русия ще има достатъчно нови предизвикателства. С оглед на все 

по-силното разместване на геополитическите пластове в света и преразпределението на 

силовите потенциали, за реализирането на руските геополитически амбиции ще са 

необходими и боеспособни, мобилни, модерни и много добре организирани въоръжени 
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сили. Истинското изпитание за провежданите реформи вероятно ще настъпи след 2020 

година, когато динамичният свят, с доста висока степен на вероятност, ще ни поднесе 

редица нови, разнородни изненади, в посрещането на които несъмнено ще бъде 

въвлечени и различни типове на военния аспект на международните отношения. Това 

именно налага всяка държава да помисли за собствената си сигурност, защото в 

рамките на глобалното геополитическо противопоставяне, както отбелязахме и по-горе, 

обикновено се стига до пряка или косвена въоръжена защита на националните интереси 

на големите държави, а от това винаги следват и немалък брой косвени жертви.    
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ИДЕЯТА ЗА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ В ИСЛЯМА И 

ИРАНСКАТА „ТАУХИДНА ИКОНОМИКА” 

Богдана Тодорова 

Принципът за социална справедливост е най-съществената характеристика на 

ислямската икономика. Той се базира на взаимна отговорност и съблюдаване на социа-

лен баланс в обществото. Иранското социум е общество, което се бори срещу подтис-

ничестото и тиранията, като в историята си е изградило собствен имунитет спрямо пок-

варата и отклонвянето от божествената същност. То е общество, в което човешките вза-

имоотношения са основани на определена справедливост.  

В този смисъл ислямската икономика се базира на три важни принципа – прин-

цип за множественост на формите на собственост, принцип за определени ограничения 

на икономическата свобода и принцип за справедливостта.  

В книгата си „Социалната справедливост в исляма”, ислямисткият философ и 

египетски критик и писател Сайид Кутб описва и обяснява същността и особеностите 

на принципите на социалната справедливост, които, според него, са: абсолютна свобода 

на съвестта, пълно равенство на всички хора и постоянна взаимна отговорност на об-

ществото, защото (за него) ислямът е най-вече призив за обществена привързаност. 

„Асабия” е арабската дума, която използва преди векове още ибн Халдун, за да 

опише тази привързаност, обяснявайки с нея всички форми на човешко обединение. 

(Ибн Халдун, 118-122) Повлиян от великия древногръцки философски гений Аристо-

тел, че „човек е политическо същество”, Халдун смята, че в основата на цивилизаци-

онния разцвет стои точно това чувство на родова привързаност, на обединение. Добри-

ят владетел трябва да бъде на разположение на своя народ, „а добър владетел е онзи, 

който дава милост и закрила на поданиците си”, подчертава ал-Фараби в „Доброде-

телният град” (ал-Mадинат ал-Фадила)
1
. Това е мястото, където според него, се пазят и 

правилно разпределят всички блага между гражданите, заради цяращата взаимна об-

вързаност между владетеля и неговите поданици. По тази причина вече, хората могат 

да бъдат истински щастливи, единствено и само ако взаимно си помагат. Ето защо 

справедливостта в исляма не засяга само и толкова интересите на отделния човек.  

Ключов в този контекст е терминът „маслаха”, който всъщност изразява общес-

твеният интерес (Еспозито, 2007:228). Това понятие, обаче, е приложимо за случаите, 

които не са описани в основните за исляма източници – Коран и Суна, както и не могат 

                                                 
1
 „aл Мадинат ал Фадила” е също Медина, наричана Ясриб, мястото където Мoхамед основава първата 

мюсюлманска общност. Заглавие на труда на великия философ Абу Насър Мохамед Фараби (870-950) 
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да се решат по аналогия (киас)
2
. Когато то води до изпитание за вярващите, понеже 

Коранът и Суната повеляват да се облекчат вярващите от изпитания, тогава се позволя-

ва прилагането на принципа „истихсан”  (да се правят аналогии и тълкувания съгласно 

контекста) – принцип, съгласно който юристът може да избере друго решение, защи-

щаващо обществения интерес, вместо да се съобрази с буквалната правна обосновка.   

Ибн Ханбал
3
 обосновава прилагането на този важен за древните мюсюлмани 

принцип, търсейки най-доброто решение за интересите на тяхната общност. Но тук ве-

че трябва да направим и едно важно уточнение, а именно, че употребата на този прин-

цип е разрешена единствено и само в онези случаи, които не са свързани с религиозни 

практики и когато неговото използване не противоречи на шариата, например „лукс” 

или съвременни случаи  (кръвопреливане, трансплантация на вътрешни органи). 

Според ибн Сина между хората е крайно необходимо да съществуват взаимоде-

йствие (му’амала) и справедливост (’адл), които са установени от Създателя. Наруша-

ването на справедливостта по-точно е сравнимо с болест. В тази връзка е интересно 

определението за несправедливост (джур), като опозиция на справедливост – то е не-

допустимо, може да се търпи само доколкото не нарушава целостта на цялата система. 

Съгласно подобно разбиране, справедливостта трябва да се възстанови, а не да се уста-

нови (Наср, 1989:330). Подобно възстановяване реално е своеобразно възвръщане на 

целия комплекс „хукук” (права-задължения) към нормално състояние. В този ракурс, 

справедливостта не е резултат от някакви целенасочени действия, а е определена функ-

ция от битийната устроеност на нещата. Затова именно и терминът „aдл” трябва да се 

тълкува преди всичко или пък само в духа на „разпределена по равно справедливост”. 

„Справедливостта е изравняване на божиите раби в техните потребности, в пре-

доставените им средства (за живот-илал), в ниспослания им успех” (Ал-Багдади, 

1981:132) Под „въздаване на дължимото” обаче трябва да се разбира някакаво въздава-

не от страна на управляващата структура, а не защото един или друг човек е извършил 

нещо, за което следва да получи дължимото. В своето съчинение „Социалната справед-

ливост в исляма” Сейд Кутб разкрива нуждата от пълно овъзмездяване на човек, който 

е дал някому някаква милостиня. Това, за него, е ярка проява на социална справедли-

вост, позовавайки се на редица аяти от Корана – 57:1, 57:7, 35:6, 2: 74. (Кутб, 2000 :77) 

                                                 
2
 „Киас” – съждение по аналогия 

3
 Ахмад ибн Ханбал създател на ханбалитската школа в ислямското право, официалната правна школа в 

Саудитска Арабия и Катар, най-консервативната от обредна гледна точка правна школа, но същевремен-

но и най-либералната по отношение на разнообразните търговските сделки 
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Целостта на уммата е така устроена, че тя задава мястото на всяко едно нещо. 

Затова справедливостта изисква следване на битийната устроеност, което означава, че 

изисква връщане от неправилната посока обратно, т.е. в пътя на истината (ал-Багдади,  

с.132). За несправедливост се смята положението нещата да са поставени на грешното 

място, т.е извън тяхното предназначение. Тъкмо затова справедливостта е възвръщане-

то на правото (хакк) на неговия законен притежател, а и на полагаемото й се място.  

Редица указания относно правото (фикх) са в подкрепа на тази теза. Правото не 

е някаква степен на човешка свобода за осъществяване на определени интереси, а е ня-

каква даденост. Понятията „право” и „задължение” по особен начин се сливат в поня-

тието ал-хакк (истина). Затова човек отдава на Бога дължимото и то не защото задъл-

жително трябва да го направи, а понеже по този начин отдава „положеното” у него. 

В този ракурс може да се направи известна аналогия и с Августин, за когото 

„отдаването на Бога трябва да се изгради по аналогия с издължаването на длъжника, 

като един вид справедлив обмен”. В дадания случай важно е не толкова самото изна-

чално право на Бога като такова, колкото и преди всичко връзката между Бога и човека, 

в чийто специфични предели именно е заложено и Божието право (хукук ал-лах). Тък-

мо затова и справедливостта може/трябва се възприема и оценява като известна битий-

ната устроеност (онтологически и социално). Тя не е чисто и просто елементарен ети-

ко-социално-юридически феномен, а особен феномен, притежаващ и прилагащ осново-

полагащи онтологически и гносеологически постановки за ислямската мисъл.  

Справедливото нормативно битие не е някакъв идеален максимум, а нормативна 

правилност. Следването на правилото е следване на истината и на един желан оптимум. 

„Зулм“ (несправедливостта) всъщност следва да се разбира и преживява като някакво 

затъмнение на „ал-хакк” (на истината). Затова и понятието „и‘тидал” по особен начин 

свързва тези два полюса – справедливостта и онотологическият оптимум. В този имен-

но смисъл, най-добре устроеното онтологически битие се оказва и най-справедливото. 

Произлизащите от един общ корен „адала” и „и’тидал” означават умереност. 

Понятието „и’тидал”, когато говорим за компонентите, изграждащи човека, се разбира 

като „най-доброто от всичко възможно”. Това обаче предполага или изисква и прила-

гането на още две понятия (зулм и джур), които трябва да помагат на правоверния да 

разбере, възприеме и ценностно-нормативно да преживее смисловото съдържание на 

понятието „средина”. Това е така, понеже хаир ал-умур авсату-ха (т.е. „средата е най-

доброто от всичко”) е средина, в която се сливат, но и хармонизират две противоречия. 
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Според ибн Араби именно умереността поражда живота. Затова и великият мис-

лител говори за хармоничност (итидал) като характерен белег на „задгробния живот 

на човека, което му гарантира вечно пребиваване там”: тази отличителна усредненост 

обаче реално, практически или поведенчески е непостижима в земния живот, поради 

възникващите (вследствие на волеви стремежи) деформации. (Ибн-Араби, 2005:169). 

Понятието „справедливост” в класическата арабска култура всъщност поособен 

начин съвместява няколко много важни феномена за човека – истинност, усредненост, 

комплекса „права-задължения” (като неизменен компонент от структурата на властта) и 

умереност като битиен оптимум. Едва на тази основа справедливостта може да се оце-

нява като морално качество, необходимо на човека, заемащ централно място в битието. 

Идеята за социална справедливост и солидарност е заложена в редица аяти от 

Корана (70:24-25, 9:60-71), в които се споменава задължителната милостиня закат, така 

че бедните и нуждаещите се да могат да разчитат на дял от имуществото на богатите. 

Всички мюсюлмани вярват в Божията справедливост, Аллах е справедлив и всичко, 

което прави е най-добро и полезно за мюсюлманската общност. Дори човек да е истин-

ски „мумин”(вярващ), ако извърши грях, ще отиде в Ада, защото така изисква Божията 

справедливост. Вярата задължава мюсюлманите да се подчинят на божествения закон. 

Тъкмо затова справедливостта е „модус вивенди” на едно кохерентно и умерено битие. 

В този контекст, обаче, възникват известни, при това и твърде интересни проб-

леми, защото онова, което може да определим като „западен подход” към справедливо-

стта, е, че тя се разбира като някаква изчислима величина. От Аристотел до Дж.Роулс 

cправедливостта се възприема за някакво равно заплащане. От това, как се разбира ра-

венството и за какво се заплаща, ние, хората, разбираме и възприемаме, или не, дадено 

учение за справедливо устроеното човешко общество.  

В същото време или, по-точно, открай време, справедливо устроеното общество, 

според исляма, е дело на Законодателя и то почти винаги се разглежда не като реал-

ност, а като някакъв вечен, сакрален и неизменен идеал. Ако за западната мисъл спра-

ведливостта е нещо точно, т.е. математическа величина, то за Изтока тя не е човекът, 

или „Аз-ът” да отдададе на другите, най-вече на ближните по вяра, полагащото им се, 

като същевременноа получи и своето, а е някакво „ние”, като солиден структурен ком-

понент от цялото, положен на правилното място и ненарушаващ хармоничната средина. 

Социалната функция на собствеността всъщност е дълбоко и солидно закодира-

на в думите на Пророка Мохамед: „Не се полага на вярващия да си легне сит, ако съсе-

да до него страда от глад”. Подобна социална поддръжка някои ислямски автори раз-
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глеждат като идейна основа за т.нар. „трети път”, в съпоставка с капитализма и соци-

ализма. Те наричат това състояние ислямски егалитаризъм. От тази гледна точка вече, 

за много мюсюлмански теолози, ислямът е именно религията, която притежава огромен 

потенциал да води битка срещу тиранията и несправедливостта, но и да притежава ус-

тойчива етика, която може успешно са регулира и пазара. В свещения Коран е казано: 

„О вярващи, бъдете твърди в справедливостта, свидетели в името на Аллах” (4:135). 

Подобно тясно обвързване на икономика, религия и етика, с цел преминаване от фило-

софско-теологични решения към теологико-икономически модел, е специфичен метод, 

който католицизмът също използва, а и който може да бъде открит, например, и в раз-

съжденията на Джоузеф Pацингер (International Catholic Journal) или в проекта на кар-

динал Петер Туксон (Caritas in Veritate: A Catholic Framework for Economic life). 

Теологико-икономическият модел се обуславя от особена троична система: час-

тна икономика, теология на икономическите системи и обща икономическа теология. В 

стремежа си да примири тези три нива със сферата на традиционната икономика и вяр-

вайки, че църквата и икономиката не може още дълго време да се отричат една друга, 

Рацингер предлага премахване на дискурсивната дистанция, допусната от Църквата по 

отношение на икономическите проблеми. Този дебат е облечен във философски поня-

тия, като духовната власт прилага на дело моралната сфера, за да може правилата на 

пазара да функционират, но само като поддържани от известен морален консенсус.  

Интересен е документът, озаглавен A Catholic Framework for Economic life (отра-

зяващ диалога между католическите свещеници от САЩ и папа Бенедикт XVI), който 

нагледно демонстрира такова спецефично изместване от философската плоскост, в тър-

сене на комбиниран религиозно-икономически модел. Подобен преход (от философско 

ниво към търсене на икономически решения) обаче се наблюдава и в речта на кардинал 

Туксон през 2011, която е озаглавена: Да съхраним човешкият живот и достойнство. Да 

насърчим справедливата икономика! (Cardinal Tukson). В нея кардиналът обръща спе-

циално внимание на употребата на определена терминология от страна на Църквата при 

дефиниране на понятия като „мир” и „справедливост”, които вече реално не се употре-

бяват в първоначалното им значение, а са придобили отенъците на употребата им в по-

литически контекст. Социалната справедливост налага задължения и отговорности, а и 

е изисквана от всички членове на общността без обаче да е необходимо да се жертват 

личните интереси. В този аспект, общото благо трябва да бъде разбрано и оценявано, а 

също и преживявано от вярващия човек в смисъла на някакъв ценен „дар”, което е най-

близко до философско-теологичната идея за благотворителност, мислена, чувствана, 
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преживявана и осъществена именно като дар, като възприемане, но и взаимно, т.е. спо-

делено участие. Ето защо ключово за истинската човешко-икономическа визия е вклю-

чването на етиката при взимането на определени жизнени – социални или персонални – 

решения. С този философско-икономически модел именно се цели една глобална ети-

ческа власт, която може/трябва да регулира финансовите пазари, които, според католи-

цизма, се нуждаят морално пречистване и от етическа солидарност. Това обстоятелство 

разкрива и защо Ватикана е за известна унификация на различните гледни точки спря-

мо икономическите промени, за търсене и прилагане на нови и ефективни решения от-

носно ширещата се спекула, за ограничение на огромните социални неравенства и за 

една нова глобална власт, чрез която обаче „да се възстанови върховенството на ети-

ката, (както и това на политиката, която е отговорна за общото благо), над банки-

те и финансите, с оглед на идеята, че добродетелните банки реално ще подпомогнат 

икономиката”. В този ракурс виждаме, че светите отци разбират и не оправдават – по-

не формално, на думи – доминиращото положение на финансовите инстутиции в съв-

ременния неолиберално форматиран глобален свят, респ. и на олигирхиите. 

Налице е дискретно пледиране за по-тясно обвързване с интересите на хората, 

отколкото с международните договорености, което пренасочва недоволството и гнева 

на на лишените от блага към масовидно по-приемливо, но и социетално преструктури-

ране, на сериозна промяна и на явно неартикулирана демократична политическа „рево-

люция“. Неслучайно реториката за „one nation” на новата министър-председателка Те-

реза Мей включва справяне с неравенството, справедливо облагане на високите доходи, 

по-добра образователна система, закрила на британските работни места” (Мей, 2016).  

В същото време, в нашата съвременност все по-често в публичния дискурс се 

говори/пише и за „нова левица”, или за съвършено нов „ляв проект”, който трябва да 

„пренасочи гнева и болката на лишените от блага към дълбоко социетално преструк-

туриране и демократична политическа революция, за изковаване на нов съюз между 

еманципацията и социалната защита срещу финансиализацията” (Фрейзър, с. 281).  

В известен смисъл, колкото и парадоксално да звучи или изглежда, но иранската 

„таухидна икономика” (икономика на единобожието) може да бъде такава алтернатив-

на социална парадигма. Тя е създадена в първата година след Иранската революция и е 

ориентирана към гарантиране интересите на мюсюлманската общност като цяло, гаран-

тиране на общото благо.
4
  Тази икономика демонстрира и завидна гъвкавост – промяна 

                                                 
4
 Всички природни ресурси принадлежат на Аллах, поради което трябва да са в полза на всички вярващи. 

Социалната справедливост във финансовите въпроси фактически означава, че всички хора трябва да 
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на националните икономически модели под влиянието на съвременните потребности от 

икономическо развитие. Неслучайно понякога някои теоретици или експерти свързват 

този ирански модел и с отказа от чуждестранни инвестиции,
5
 а и с предпочитането на 

държавния пред частния сектор, с дребното и средно национално производство, с дър-

жавната регулация на цените, но и най-вече с ислямските принципи, които разглеждат 

икономическото развитие като най-важно средство за подобряване живота на бедните. 

Показателен пример в тази насока е петилетният план на страната (2005-2009), където е 

фиксирано гарантиране на социална защита на населението, повишаване качеството на 

живот и образование, защита и възпроизводство на семейството и фамилните ценности.  

Иранската революция създава една доста специфична, но и считана за ефективна 

система на социална защита, а иранското духовенство официално изразява публично 

неодобрение към наличието на крупна частна собственост. Мнозина смятат, че чества-

нето Деня на труда от страна на ислямските организации ще се възприеме като съюзя-

ване с левите, които са обявили ислямската идеология за насочена срещу трудещите се, 

заради което трябва да се въздържат от честването му. Обаче имам Хомейни решава 

тържествено да отбележи този ден, давайки му съвсем ново, теологическо съдържание. 

В  словото си той утвърждава есенциалните постулати на ислямската идеология и изди-

га като водещо мото вярата в Бога: „Бог също е трудещ се”. Позовавайки се на прин-

ципа за справедливост, Хомейни открито защитава класата на трудещите се и онеправ-

даните. Така всъщност чрез спазването на една традиция, се поставя началото на нова. 

С термина „ислямска икономика”,
6
 вниманието се насочва към отделни страни 

(Иран, Пакистан, Судан), които го използват пълноценно като важен регулатор на об-

                                                                                                                                                         
могат да получат всичко, което им е основно нужно за живота. Природното богатство също не е частна 

собственост и не принадлежи на никого в обществото. Никоя конкретна група или класа не бива да пре-

тендира за собственост над него, като по този начин лишава другите хора от възможостта и правото им 

да го ползват целесъобразно. (Виж по-подробно: Behishti&Bahonar, 1990, p .495) 
5
 През м.декември 1979 г. Конституцията на Иран провъзгласява за своя икономическа цел „предотвратя-

ване на чуждото икономическо господство върху икономиката на страната.” 
6
 Подробно обяснение на принципите на тази икономика, се съдържат в статията на професора от Техе-

ранския университет Мохаммед Тахери, който я характеризира като базираща се на 3 принципа: принцип 

за множественост на формите за собственост, принцип за социална справедливост и принцип за опреде-

лени ограничения на икономическата свобода. За разлика от обществата и, съответно, на икономиките на 

капитализма и социализма, ислямската икономика не се ограничава, допускайки само един вид собстве-

ност като доминираща (съответно частна /обществена). От гледна точка на исляма реално са допустими и 

различни видове собственост, а тяхната равнопоставеност е от голямо значение. Принципът за ограниче-

ние на икономическата свобода реално би следвало да означава също, че нейното използване не трябва 

да излиза извън пределите на духовните и морлани ценности, който са и трайно установени от исляма. 

Този принцип, естествено, забранява социална и икономическа дейност, в резултат от която може да 

възникват някакви монополи и да е свързана с лихварски операции. Принципът за социална справедли-

вост се разглежда като най-важен атрибут от ислямската икономика и се базира на две положения: вза-

имна отговорност и съблюдаване на социален баланс (виж по-подробно: Taheri, p.4-6). 
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ществения живот. Това реално са и страни, чиито ВБП може да се включи в структура-

та на брутния ислямски продукт, отчитаща товари и услуги, чието производство е раз-

решено от исляма, а производството им се базира също на методи разрешени от исляма. 

Важен аспект от този вид икономика отново е специфичното отношение към три осно-

вни принципа в ислямската икономическа традиция: 

- Правото на собственост, в рамките на което задължително трябва да се посту-

лира и спазва определено, и то теологическо обосновано, справедливото съотношение 

между интересите на индивида и общността, като държавата се явява и механизъм, ко-

йто и контролира съблюдаването на това съотношение, и го гарантира. (Въпросът за 

собствеността в исляма е тясно обвързан с общественото благо, със социалния аспект). 

- Забрана за използване на лихва (риба)
7
  

- Задължително плащане на религиозните налози (става паралелно с държавните 

данъци).  

От края на 70-те години до днес, Иран успешно демонстрира опита на ислямска-

та власт в търсене на оптимален път за икономическо развитие на страната, при което 

неизменно разчита и на използване на каноните на религията за регулиране на всички 

сфери на живота, включително и на икономическата политика. Чрез нея, в отличие от 

останалия арабски свят, за ИРИ (Ислямска република Иран) това е начин за демонстри-

ране и на самобитен път на развитие, който гарантира солидно баланса между пазар, 

семейство, общество и държава. Активната социална политика, насочена към смекча-

ване на имуществената диференциация в обществото, представлява най-устойчивия и 

иманентен аспект от икономическата дейност на мюсюлманската власт. Задължението 

на властта да обезпечи националната валута е предписано в Корана (Taheri, р. 6) и това 

я задължава да провежда здрава фискална политика. Отговорността на властта за пра-

вилното разпределение на доходите е необходимо условие за създаване на обществена 

среда, благоприятстваща въвеждането на ислямските принципи за социално устройство 

на обществото и неговото единство. 

                                                 
7
 Риба – лихва или лихвена печалба. Кораничните знамения забраняват лихвата, при която дългът се 

удължава, ако длъжникът не успее да го изплати, и се удвоява повторно, ако пак не го изплати. През 1984 

г. в сила влиза закон, съгласно който всички банки в Иран трябва да работят без никакъв лихвен процент. 

И до днес кредитно-банковата система в страната е ограничена от ислямските принципи, при които има-

ме адаптиране на ислямските банки към потребностите на икономиката, в контекста на световните при-

ниципи за банкиране и политиката на либерализация. В началото на своето управление президентът Ха-

тами е срещу политиката на либерализация, но впоследствие необходимостта от освобождаване на бю-

джета от финансова преса, прави така, че тя да стане част от икономическия курс на неговата политика. 

Въпреки това той провежда един щадящ режим, ограничавайки ръста на цените. Така че процесът на 

приватизация при него също върви със значителни социални гаранции, особено в сферата на услугите 
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Практическата необходимост,
8
 войната с Ирак, огромните военни разходи, пада-

нето на цените на нефта налагат развиване на определени форми на взаимодействие с 

чуждестранния капитал, които, обаче, отново са подчинени на задачата за ускорен ико-

номически ръст и подобряване благосъстоянието на обществото.
9
 

Приносът на Иран по отношение на „ислямската икономика” е:  

1/ в генериране на национален модел на икономика и настойчив стремеж за съх-

раняване на социалната насоченост в икономическата политика. В иранската икономи-

ка, ислямските принципи служат за коректив на възможните негативни последици от 

икономическите реформи, чрез поставяне на акцента върху правилното преразпределе-

ние, „като гарант, че ислямът е най-социалната религия, а борбата в негово име е 

опит за построяване на социален модел, базиран на исляма – нещо, което отдавна е и 

характерно за ислямската традиция, ислямската цивилизация”(Малашенко, с. 39);  

2/ стремеж за ограничаване на националната икономика от външни, западни, из-

точници на финансиране
10

;  

3/ своеобразен вид икономическа самодостатъчност, която става гарант за жиз-

неспособността на ислямската икономика и на възможното й бъдещо съществуване и 

успех, както и на борбата с корупцията.
11

 

Изследователят по съвременен политически ислям Алексей Малашенко обобща-

ва най-добре тези специфични и непознати, особено за останалия западен свят приноси:  

„мюсюлманите претендират не просто, че ислямът е най-висшата религия, послед-

                                                 
8
 Поради битуващото противоречие между теоретическото определение за „ислямска икономика” и реал-

ните механизми на развитие на националните икономики на мюсюлманските страни, в този материал 

вниманието е насочено към практическото използване на нейните принципи, а именно по какво този 

модел се отличава от моделите, използвани на Запад, и с какво този модел е специфичен, може ли да има 

отстъпление от догматиката под влияние на определени икономически реалии идр. – бел. на автора   
9
   В началото либерализацията на президента – Али Акбар Хашеми Рафсанджани, получава съгласието 

на меджлиса за привличане на чуждестранни кредити съобразно първия петилетен план на страната. Чрез 

Конституцията се гарантира ограничение и на използването на кредититите. Допуска се само системата 

„buy back”, която изключва правото на собственост на чуждестранни компании. Разчетите от иранска 

страна по отношение на инвеститорите стават по пътя на пряката доставка на продукция и директната й 

продажба на чуждестранен купувач, който поема от своя страна погасяването на дълга. Правителството 

на президента Хатами същевременно обаче създава доста благоприятни условия за чуждите инвестиции. 

През 2002 г. е приет закон за привличане на такива, а и с цел създаване на свободни икономически зони, 

свързани с основната територия чрез финансови и товарни потоци. 
10

 Това напомня широко използваната през 60-70-те години на XX в., в развиващите се страни, теория 

„заместване на вноса”, чиято цел е отслабване на импорта, следователно и на външната зависимост от 

Запада, която е съпроводена от активна социална политика вътре в страната. Виж Беккин, Ренат, 2002. 
11

  Има се предвид корупцията на тези, които управляват система, която причинява огромни щети, дори и 

на онези системи, които от самото начало се основават на защитата на правата и интересите на хората. 

Първоначалните цели често са забравени поради егоизъм, взаимно съперничество и похот на властта. 

Предотвратяването на такава вреда не е възможно без непрекъсната самокритика, съживяване на вярата и 

духовно съзнание. Само чистите, съзнателни и активни хора могат да направят тази система здравослов-

на. (По-подробно виж:Behishti&Bahonar, 1990, p.500) 



 102 

ната религия, Мохамед – печатът на Пророците, но най-вече, че ислямът е идеалната 

организация за обществото, модел за ислямска икономика” (Малашенко, 2003, с.39). 

Така всъщност изглежда, че ислямът по чисто теолегически причини, основания 

въобще не одобрява обществено устройство, при което едно малцинство тъне в разкош 

за сметка на мнозинство, което е на прага на екзистенциалното си съществуване. 

Съвременните защитници на ислямската икономика отричат лихвеният процент 

съгласно предписанията на Корана, но заедно с това използват кораническите предпи-

сания, засягащи икономическият живот, в един доста съвременен контекст, а и звучене. 

Например, в отношението спрямо парите. Съгласно ислямското разбиране, неизменно 

вътрешно присъщо качество на парите е техният номинал, от което, обаче, и следва, че 

кредиторът е в правото си да поиска от длъжника връщане на паричната сума в първо-

ночалното й номинално количество. Ако тази трактовка на парите стане основа за ико-

номическа политика, ще трябва например да се откажем от индексация на фиксираните 

работни заплати на държавните служители. Аргументацията на ислямските икономисти 

относно процентите на банките на ниво капитал, а не пари не е лишена от здрав смисъл.  

Съвременната банкова система на Иран минава през два етапа. Първият етап обхваща 

периода 1979 до началото на 1983 г. и е свързан с реформиране на банковата сфера. По 

това време протичат национализация и централизация на банковата система. На място-

то на 36 търговски и специализирани банки, опериращи на територията на страната до 

революцията, с Постановление на Революционният съвет, представляващ възстаналия 

народ,  са създадени едва само 5 търговски банки („Сепах”, „Меллат”, „Таджарат”, 

„Мелли” и „Рефах Каргарян”), а и още 4 специализирани банки (Банка на промишлени-

те мини, Селскоктопанска банка, Търговска банка, Банка за жилищно строителство). 

Съдейки по иранските източници, национализираните банки са акумулирали 

49% от срочните депозити от частния сектор (Бехманд, 1997:34-37). Национализацията 

е необходима, за да се избегне финнасовият хаос вследствие ирано-иракската война. 

Независимо от важността на военния фактор, след приемане на Закона за банкова дей-

ност без лихви, през 1983 г. , реформата на банковата система води до това, че кредети-

рането губи своята гъвкавост и се оказва на подчинение на бюджетната политика. Кре-

дитната политика става неспособна да се регулира в условията на инфлация: започва за-

бавяне на процеса на мобилизация на финнасови ресурси на основата на пазарни ценни 

книжа. Заради тези събития или процеси, а и тенденции, Ислямската банкова система 

неминуемо има и своите поддръжници, но и своите критици. Критикуващите искат при 

реформиране на банковата система да се прави разлика между банков процент и „лих-
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ва” (Фараджи, 1999:411). Според тях категорията „лихва” е присъща на потребителска-

та икономика от стационарен тип, когато относителните цени нямат значителни коле-

бания дори в дългосрочен план и в този случай взимането на процент се явява неспра-

ведливо преразпределение на доходи между кредитиращия и заемащия. Така процентът 

върху паричния капитал престава да бъде лихва, а оказва позитивно, конструктивно 

влияние на икономиката и придобива не просто рационално, но преди всичко морално 

оправдание, в което, разбира се, ярко просветват по своему и теологически постулати.  

Независимо от вътрешните фактори за развитие на икономиката на Иран, стра-

ната винаги е била, а и днес също е зависима от външни такива. Иран ползва опита на 

структурните реформи, проведени в развиващите се страни през 70-те години на мина-

лия век и ориентирани към адаптиране икономиките на тези страни към световния па-

зар и производства. Външните условия допринасят също за делението на управляващи-

те елити в Иран на консерватори и реформатори. В Иран това разделение е условно и 

зависи от сферата, в която протичат реформите – икономическа или политическа. На-

чало на реформите в икономическата сфера поставя президентът Рафсанджани (1989-

1997). Определят я като политика на преход към световната икономика. Тя включва ли-

берализация на вътрешните цени (селскостопански продукти), либерализация на валут-

ния обмен и външната търговия, постепенен отказ от целеви субсидии за храни и пот-

ребителски стоки. Политиката му за икономически баланс се ограничава само с мерки 

по либерализация на цените, което пречи на успешната й реализация. Провалът на по-

литиката за икономически баланс става причина и за засилена диференциация между 

консерватори и реформатори в управлението на страната. При оценката на взаимодейс-

твието на държавата с пазара днес вече се отхвърля едностранчивия подход „или-или”. 

Причината за такава съществена промяна е пазарният механизъм, който фактически се 

проваля във функцията си да бъде универсален и безгрешен регулатор на икономиката. 

За държавата е важно решенията на икономическите проблеми да не се оставят на паза-

ра, но да се работи с него, имайки предвид повишаване ефективността на самия пазарен 

механизъм. Въпросът за присъствието или отсъствието на държавата е по-маловажният 

в случая, като от първостепенно естество е какво управление регулира икономиката – 

позитивистко или нормативно. Дейността на позитивското управление в сферата на 

икономиката не се опира на социални, исторически или пък идеологически норми, а на 

икономически факти, които са положителни с присъствието си за действителността. 

Теоритикът на монетаризма Милтън Фридман се представя в популярните изда-

ния като фанатик, ненавиждащ намесата на държавата в икономиката. Монетариската 
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политика обаче е далеч от това икономическата роля на държавата да се свежда до ну-

ла. Тя утвърждава следното – икономическият анализ, подобно на математиката, не се 

нуждае от ценности; следователно икономическата политика, провеждана от държава-

та, е в състояние, а и е длъжна да бъде обективна, подобно на естествените науки. От 

тази гледна точка, имущественото неравенство между хората в условията на пазарната 

политика може да съществува във вид на социално-политически проблем само при уп-

равление от нормативен тип. Ако изходна предпоставка за икономическите отношения 

се явява свободният пазар, последиците от неговото функциониране трябва да се прие-

мат хладнокръвно. Основният тезис на позитивсткото управление тогава е, че бедност-

та е резултат от свободния избор на субектите на икономическите отношения. Управ-

лението от нормативен тип, обаче, провежда и такава икономическа политика, която се 

съобразява не само с икономическите факти, но така също и с нормите, които привна-

сят в икономическата политика на държавата историческите условия, но и социално-

политическият манталитет на населението. Държаваната икономическа политика на 

всяка една конкретна страна обикновено се оказва микс от позитивистки и нормативен 

тип. Важното, обаче, за всеки конкретен период от историята e да се определи пропор-

цията на реалното присъствие в икономическата политика на съответните компоненти.  

След свалянето на шахския режим, ислямското управление се отнася към това от 

нормативен тип. Този характер е особено осезаем в периода (1978-1983) г., когато про-

тича и процес на ислямизация на икономиката и поради войната с Ирак, икономически-

те отношения директно се регулират от страна на държавата. През 90-те години с идва-

нето на власт на реформаторското крило на ислямски политици, в центъра на икономи-

ческата политика на страната застава либерализацията на пазара и оттам стимулирането 

на частния сектор. Това донякъде води до отслабване на нормативното начало в иконо-

мическата дейност на държавата. Някои от възприетите от правителството тогава мерки 

могат да бъдат наречени революционни за иранските условия, понеже изискват особена 

трактовка на конкретни нормативни закони – в съответствие с иранската конституция. 

Благодарение на законодателните реформи законова рамка или разрешение за дейност 

придобиват редица застрахователни компании и частни банки. Това са по скоро креди-

тни компании с частен капитал, близки по функция до инвестиционните фондове. В 

случая е важен не термина „частна банка”, а пробивът на частния сектор в сферата на 

формиране и използване на кредитни ресурси. За не по-малко радикално обаче се смята 

и разрешението за привличане на чужд капитал под формата на преки инвестиции (има 

лимит за чуждестранно участие фиксиран на 25% за отделен проект и за отрасъл – 35%, 
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като по отношение на нефта няма ограничения). На ниво Правителствено постановле-

ние е отменен монополът на Централната банка при вътрешно-обменни операции с ва-

лута. Главна задача на чл. 5 от  Закона за четвъртия план за икономическо, социално и 

културно развитие изисква създаване на „производителна икономика”, която да се раз-

вива на база ръстта на икономиката. Сложността, обаче, настъпва, когато трябва и да се 

направи количествена оценка на степента на участие на всеки един фактор в икономи-

ческия растеж. Тя се получава в резултат на икономическо-математическо моделиране, 

чийто отличителен белег е не сложността, а нееднозначността на този модел, водещ до 

различни цифрови резултати. За Иран икономическото развитие в средносрочен план 

законодателно и реално е обусловено от ислямския характер на иранската икономика. 

Както видяхме някои автори (Цуканов, с. 431),  базирайки се на неокласическия 

синтез (синтеза държавна намеса в икономиката и пазарна конкуренция) смятат, че в 

съвременен Иран протича процес на деислямизация, свързан с транслиране на исляма 

от сферата на икономиката в сферата на културата, освобождавайки икономиката от 

държавната намеса и контрол. Ако отчетем основните фактори като работна сила, ка-

питал и земя, ще видим, че в рамките на теорията на неокласическия синтез съвкупно-

стта от фактори отразява съвместното влияние на „традиционните и нетрадиционни 

фактори”. Но чл. 95 от Закона за четвъртия план за икономическо, социално и култур-

но развитие на Иран (2005-2009)
12

  задължава правителството да състави и провежда 

генерален план за преодоляване на бедността и обезпечаване на социална справедли-

вост, оказване на социална помощ на някои слоеве от населението, привличане на част-

ния сектор за борба с бедността, разработване на социални програми за повишаване 

ръста на заетост. На практика, е невъзможно освобождаване от ислямските принципи. 

Опитът на ислямските лидери да адаптират икономическата политика към съв-

ременните условия е познат и признат от ислямските духовници. „Ислямът като веро-

учение е неизменен, но ислямът като социално, икономическо, културно въплащение на 

предвечната истина в материалния и времево ограничен свят може и дори е длъжен 

да се променя, намирайки адекватен отговор на съвременните предизвикателства. 

Модернизацията може да засегне плътта на исляма, но неговият дух трябва да оста-

не непокътнат.” (Шукуров, 2004:16) Следователно, в този план може  да говорим и за 

съществуване на национален ирански икономически модел, а не за абсолютно автоном-

на ислямска икономическа система, защото последното би означавало да я откъснем от 

                                                 
12

  Законът е приет през 2004 г. 
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международното икономическо и търговско сътрудничество. Този национален иконо-

мически модел упорито се стреми да запази социалната насоченост на икономическата 

политика. Затова в Иран ислямските принципи продължават да се използват като важен 

коректив на негативните последици от икономическите реформи, а и за защита на теза-

та за исляма „като най-социалната религия”. Респективно, борбата за социална спра-

ведливост е опит да се построи социален модел на базата на исляма, който разкрива и 

стремежите на ислямските елити да ограничат зависимостта на националната икономи-

ка от външни, предимно западни, източници на финансиране, а и да промотират иконо-

мическото развитие като средство за подобряване на положението на онеправданите. 
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БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА В ПЕРИОД НА ОБЩЕСТВЕНО-

ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕХОД 

                                                   Надя Велчева 

Съвременното състояние на българската култура предизвиква интерес у изсле-

дователите не като идентификационен код на българската идентичност и на национал-

ната култура като цяло, а заради дефинирането й под влияние на новите условия в пос-

тсоциализма и най-вече като стремеж за оразличаване от предишните й форми в евро-

пейски контекст. В този смисъл се стига дори и до мнението за нейната закъснялост и 

синкретично „догонване” на историческите етапи в развитието на европейския култу-

рен процес. Или до нейното профанизиране като резултат на управленски културни 

практики по времето на държавния социализъм, които не допускали алтернативност 

(Даскалов). Идеята, че била фаворизирана „ниската”, „битовата” култура, идентифици-

рана като селска фолклорна култура, игнорира спецификата на културата като феномен 

с историко времеви и пространствени динамики и приемствености. Отива се и в друга 

крайност, когато „ниската”, „всекидневната” култура се приема само като потребителс-

ка в сферата на забавленията, зрелищата, шоута, на „отнетата” спонтанност на хората 

към тях по време на „социалистическия педагогизъм”, за разлика от „високата” култура 

без видима утилитарност, принадлежаща единствено на творците и тяхната вътрешна 

потребност от хармония между красивото, прекрасното, доброто, човечното, моралното 

(Янакиев). За автора на тези разсъждения симпатията е към всекидневната култура, 

масовата култура, народната култура, която според него е спонтанна, удовлетворяваща 

непосредствени желания, които не се нуждаят от възпитание и натрапничаво насочва-

не, въпреки днешното й опростачване и липсата на художествена стойност. По отноше-

ние на високата култура днешни неолиберали приемат нейното развитие по времето на 

социализма с доминиране на критичност и идеологизиране, което я превръща в „...най-

строго охранявана социална зона и достъпът до нея изисква социален пропуск по пред-

варително установен режим” (Еленков). Въпреки отричането на нейната самостойност 

в онзи период, актуално и днес създателите на елитарната култура разчитат на държав-

ната подкрепа. Наистина, културните творци бяха облагодетелствани по време на дър-

жавния социализъм и затова днешната интелигенция отново търси подкрепа и легитим-

ност от властващите на деня, често отказвайки се от своята предишна биографичност и 

политическа привързаност (Мизов, М. с. 95). В условия на неолиберална политика, ос-

нована на пазарна икономика и нейното развитие в конкурентна среда, поставя всички 
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обществени сфери, включително и културната, в определени зависимости от пазара, 

конкуренцията и източниците на финансиране.  

Бързият крах на социализма, без да е предшестван от нови икономически, соци-

ални, културни, етнически и друг тип отношения и институции, доведе до своеобразен 

вакуум в социокултурното пространство. Политическото пространство беше превзето 

от хора, чиито антикомунистически настървения доведоха до отричане на всичко нап-

равено досега в сферата на културата. Привържениците на американската гледна точка 

относно възпроизвеждането на културни факти и потребността от тяхното потребяване 

приеха, че това е личен или колективен интерес и сами трябва да се спрявят с тяхното 

финансиране. Други пледираха за френския модел на отношение към културата, който 

беше познат у нас до този момент, а именно държавният контрол и управление с пре-

зумпцията, че духовността споява хората и гарантира тяхното културно единство. Зато-

ва без много замисляне и поради липсата на определени и конкретни ангажименти при 

кандидатстване за членство в ЕС, главата „Култура и аудиовизия” бързо е затворена 

(Гаврилова). Така още в началото на прехода настъпва криза в отношенията между 

държавата и културата, безпътица от орязаните бюджети на културни институции, от 

закриването на част от тях, от освобождаването на хиляди културни дейци, професио-

нално ангажирани с развитие на културата на национално или регионално ниво. За да 

излязат от настъпващия хаос в деструктивните тенденции в развитие на държавата, но-

вите управляващи и техните привърженици си присвоиха привилегията да нихилизират 

близкото минало, без да сътворят настоящето и без реална перспектива за бъдещето. 

Настъпилите конфронтации между без/паметовите наследства на отделни човешки об-

щности или генерации имплицитно отвеждат към „затваряне страницата на миналото”,  

но и към отпращане на обществото в  „пространството на забравата”. А основна функ-

ция на културата е паметта и основна черта е нейното самонатрупване (Дяков). 

Моделирането на паметта е израз на реалната/символната власт на определени 

(исторически, културни, етнически или други) наследства, обслужващи реалността на 

институционални практики или социални структури на човешки връзки и отношения. 

Научната етика изисква, когато се дава тотална оценка на социален феномен, какъвто е 

социализмът от близкото минало и неговата култура като „начин на живот”, той да бъ-

де внимателно и задълбочено изследван откъм генезис, социално-историческа обусло-

веност, стойност и реализации за съответния период, да се абстрахираме от случайни и 

ненаучни интерпретации или от конюнктурна привързаност в угода на властващите. 
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Колкото и да са относителни „пространствата на забравата” и „пространствата 

на паметта”, съотнесени към съприживяното или въобразеното по отношение на социа-

лизма, обективно съществуват и понятия като „историческа памет”, „национално само-

съзнание”, хранилища на културната памет (музеи, библиотеки, паметници, читалища, 

църкви, джамии, обители и др.), държавни институции (министерства, регионални инс-

пекторати и пр.). Всички те, в своята цялост изграждат, съхраняват и възпроизвеждат 

българската национална култура и българската национална идентичност (Кертиков, с. 

76). При това въпреки променените логики, техники и практики на употреба в преход-

ния период към „демокрация”, т.е. независимо от илюзорната фасада на капитализма. 

Културата във всяко общество се развива съобразно политическото устройство и 

неговата културна политика (Джордано, с. 5-6). Въпреки промяната във властовите по-

зиции на нейните компоненти, тя е „множеството от отличителни духовни, материални, 

интелектуални и емоционални черти на дадено общество или обществена група, в до-

пълнение на изкуство и литература, стил на живот, начин да живеем заедно и система 

от ценности, традиции и вяра” (UNESCO). Синхронно-диахронната обвързаност при 

конструиране на културата възприема традиционния културен пласт като съществена 

съставка на функционалните й аспекти (Сантова, Паванело, с. 9-20). Самият механизъм 

на трансмисия на културни кодове и моделиране на културната памет провокира ми-

сълта за социализация и енкултурация. По този въпрос обаче съществуват лексикални 

различия в англоезичната и френскоезичната научна литература. Но, по принцип, ню-

ансите, предложени от изследователката Маргарет Мийд, се приемат за удовлетвори-

телни наименования за начина на трансфера на ценности, норми, опит, обичаи между 

поколенията, характерни за целия човешки род или за влизане на индивида в една, спе-

цифична само за конкретна група или общност, културна система (Банкова, с.10). В 

този смисъл енкултурацията е възпитание в етническа общност или група, чиито чле-

нове се идентифицират един с друг, обикновено на базата на общопризнато родосло-

вие, както и на базата на културни, поведенчески, лингвистични и религиозни практи-

ки. По смисъла на често цитирания Бенедикт Андерсън това са „културно въобразени 

общности”, които трудно могат да бъдат изолирани и затворени сами за себе си, тъй 

като техните членове се сблъскват всекидневно с хора, принадлежащи на обществото, в 

което заедно живеят (Андерсън, с. 68 и сл.). Така обаче се размиват колективните гра-

ници, при което културните идентичности приемат енкултурацията като съществена 

част от социализацията на индивида в социокултурните реалности на цялото общество. 

Съвременната културна ситуация се характеризира с навлизането на модерни техноло-
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гични форми за комуникации, които въвеждат и специфично българският код в глоба-

лизиращото се културно пространство. Преходът към съвременно живеене и смяната на 

ценности прави явен проблема за идентичността на българската култура. Протичащите 

културни процеси съдържат в себе си трансформации от типа на декултуризация и 

акултуризация. През призмите на транскултуризацията, те водят българската нацио-

нална култура към развитие, „за да достигне накрая до един нов културен код, без при 

това да изгуби стария” (Тодоров, с. 21). И оттук вече изникват и въпросите за състояни-

ето на националната култура и националната идентичност. Затова е и естествено тяхно-

то свързване с процесите на самоорганизацията и вътрешната концентрация на нацио-

налната държава към запазване на своето историческо наследство и усвояването на мо-

дерността, рационалността и цивилизационността на съвременния свят, както и на 

формите на тяхното изразяване.  

В сегашния преход към някакъв тип демокрация обаче, „конюнктурното загуб-

ване на паметта”, сред определени хора и общности (Пенчева, с. 255), води определено 

до известно деструктивно противопоставяне между привържениците на носталгизма и 

привържениците на нихилизма по отношение на културното наследство от времето на 

социализма (Кертиков, с. 77-78). 

                                          *    *    * 

Научната литература изобилства с изследвания на културата както на прехода от 

буржоазния период към социалистическото строителство, така и на целия социалисти-

чески период. За разлика от конкретиката в бита и културата в ежедневието на хората, 

един съвременен изследовател се насочва към обществените институции от близкото 

минало с общата презумпция, че те са в основата на идеологическия проект за обсебва-

не (чрез бита) на „интегративни публични пространства” от хора с определена социал-

на, професионална, политическа ориентация и по местоживеене (Еленков). Бързото ин-

ституционализиране на обществения бит чрез бюро „Реклама” и „Естрада” още в нача-

лото на 60-ге години на миналия век, според същият автор, „културата на ежедневието 

се превръща в широка и ярка осветена витрина на „социалистическия начин на живот”.  

Сериозните изследователи на социализма у нас определят три относително обо-

собени етапа в неговото развитие, жалонирани от настъпващите промени и отношение-

то на хората към тях (Мизов, Н., с. 24-27). Без да се спираме конкретно на тях, можем 

да кажем, че към средата на 70-те години на миналия век се налагат най-ярките черти в 

същността и характера на социалистическия начин на живот. Неговите характеристики 

са очертани през 1976 г. от Тодор Живков в доклад пред ЦК на БКП. В него се съдържа 
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цялата идеология на социалистическия период в развитието на българското общество. 

Идеология, която доминира в насоките и развитието на националната култура и която 

моделира колективната памет за българска национална идентичност. Създаденият осо-

бен тип управленски (държавно-партиен или партийно-държавен) елит съсредоточава в 

себе си цялата власт във всички области на живот. Икономическата власт и разпределе-

нието на вътрешния продукт, т.е. заплащането на труда и кариерното израстване са 

притегателната сила, която привлича много хора в стремежа им да се облагодетелстват 

от режима в цялата му йерархичност. Налага се двоен стандарт на начин на живот: един 

за партийно-държавния елит и сателитните му непартийни членове, другият за остана-

лия народ. За първите, това е елитарен и привилигерован начин на живот, наподобяващ 

на определени заможни слоеве от западното общество. Престижната професия като 

правило се възприема и оценява като функция на високо и специализирано образова-

ние, което заема едно от първите места в скалата от ценности. Младото поколение на 

политическия елит се подготвя в престижни западни университети, в краен случай в 

университетите на другите социалистически страни. Така следващата партийна генера-

ция бива подготвена за предизвикателствата на новото време. За останалия народ се 

работи в посока на неговата пълна и уникална унификация, особено в публичния сек-

тор. Колкото и критично да звучат днешните неолиберални съждения за „институцио-

налното покритие на всекидневието на хората”, не може да не отчетем високите пости-

жения в областта на социалната политика през социализма в сравнение с досоциалис-

тическия период. Паметта ни се избистря при сравнение и с постсоциалистическото ни 

развитие през последния повече от четвърт век в процес на преход към капитализъм. За 

мнозинството носталгията по близкото минало се свързва с безплатното здравеопазване 

и образование, с липсата на безработица и подсигурена за всеки индивид работа, неза-

висимо от етническата му принадлежност, със сигурността за личния и семейния си жи-

вот, за липсата на огромна корупция, сведените до минимум кражби и престъпления, за 

социалното обгрижване на младите майки и пенсионерите. Дори продължителното ча-

кане за жилище и съветска лека кола не замъглява тази носталгия. Макар и да е смятан 

като „политически наложен и силово провеждан”, модернизационния проект за овладя-

ване на градското пространство (Еленков), благоустрояването с нови жилищни компле-

кси, театрални и оперни сгради, паркове и градинки, улични настилки, домове за соци-

алистически бит и култура, нови административни сгради, заводи и фабрики, българс-

кият град се превръща в съсретоточие на модернистичен стил и начин на живот за сво-

ите жители. За хората с партийни билети всичко това става по-лесно и по-бързо при 
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специални и донякъде гарантирани по-добри условия като начин на живот. Характер-

ната за социализма „икономика на дефицита” по напълно естествен начин предпоставя 

уравниловъчен стандарт в начина живот на голяма част от тогавашното българско об-

щество. Всеки човек или гражданин по онова време се чувства и донякъде равен сред 

равни, което омекотява чувствата на недоволство и неудовлетвореност от своя живот. 

Елитарността и унификацията в българското общество се развиват паралелно, 

защото тогавашната идеология залага изключително много на интелектуалния елит и 

неговите потенциални възможности. Социалистическият тип култура и нейните предс-

тавители стават еманация на социалистическата идеология и интегрална част от полето 

на властта (Знеполски, с. 46). Българските творци в областта на художествената култу-

ра, изкуство, наука, макар да пресъздават българската действителност чрез традициите 

на западноевропейския универсализъм и рационализъм, доколкото създават продукти 

като алтернатива на заварената традиционна и буржоазна духовна култура, създават 

особен модел, който въпреки известните връзки с европейските култури се различава-

ше от техния. Причината за такова състояние на нещата в тогавашната културна сфера 

е, че те се развиват в по-други социални и политически условия, а по-точно в условия, 

при които държавата, културата и науката взаимно се припознават и олицетворяват. 

По времето на социализма тогавашната идеология прекомерно много държи за 

монолитност и неделимост на културата като цяло (Дичев, с. 39-41). Проекти като „со-

циалистическа празнично-обредна система”, „смяна на тюрско-арабските имена с бъл-

гарски”, „общи гробищни места за мюсюлмани и християни”, „официален публичен 

български език”, „граждански сватбен ритуал”, „комсомолска сватба” и др. са насочени 

към „изтегляне” на етнически и религиозно специфичното в сферата на духовната кул-

тура и заличаване на тези различия. Атеизацията на населението също е особено важна 

стъпка при реализиране на идеята. Културата в онова време и общество, като хоризон-

тално място се изразява в много широка мрежа от библиотеки, читалища, културни 

домове, самодейност – все проекти, чрез които зададените модели на културата дости-

гат и до най-локално недостъпното провинциално средище. Така обаче се осъществява 

и гарантира диалогът между центъра и периферията. По онова време и в тогавашното 

социалистическо общество е създадена и вертикална система за утвърждаване на кул-

турните насоки, която обхваща хората от най-ранна възраст. Такави са и задължителни-

те граждански организации на чавдарчета, пионерчета, комсомолци, ОФ. Ярък израз на 

формираното обществено съзнание на масите са и скандиранията по време на масовите 

манифестации. Тази идеология на монолитността и единството в начина на живот по 
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времето на социализма, неговото централизиране и зададени параметри създава един 

доста широк кръг от творци, чиито талант и майсторство, в полза на идеята, им помагат 

да създадат много големи постижения в областта на литературата, изкуството, науката. 

Непосредствено след промените на 10 ноември 1989 година, при изведнъж нас-

тъпилата криза в духовното възпроизводство на нацията, разпадането на културните 

институции, на професионалните творчески колективи, на критиката и оценките за от-

делните творци се създава усещането за разпад и на националната култура като цяло, на 

определена, при това твърде осезаема демотивация на представителите на духовното 

творчество, до известен, твърде голям финансов колапс на колективи и отделни творци, 

до национален нихилизъм в контекста на европейската култура, до налагане на мнение-

то, че пазарна е само новопоявилата се „чалга” и „поп фолк” музика, а центрирането на 

високата култура вече не може да се развива като национална (Дичев, с. 41).  Налагане-

то на чалга индустрията върви паралелно с така познатите по онова време в обществе-

ното пространство „мутренски години” и с цялостна профанация на градската култура. 

Трябваше да мине повече от десетилетие, за да бъде осъзната огромната роля на бъл-

гарската култура за извисяване на духовността, която в онези години на криза успява да 

опази и защити традиции, които са в основата и на европейското духовно развитие. 

Една специфична особеност на културата в следващите години е, че авангардни-

те тенденции в България се свързват по-скоро с отделни професионални гилдии, откол-

кото с общата физиономичност на културния процес. В започналия процес на преори-

ентация, адаптация и иновация в пазарните отношения, професионалните гилдии неиз-

бежно и постепенно започват да търсят своето място в пространствата на новото време. 

Възприема се празничността, като начин за изразяване, популяризиране, рекламиране и 

утвърждаване в публичното пространство. Преструктурирането в политиката, иконо-

миката, културата и всички останали структури на общественото производство и пот-

ребление провокира процесът на определяне облика и идентичността на всеки трудов 

екип. Стремежът на всеки работодател към автономност преподрежда колективите та-

ка, че хората от една професионална гилдия да придобиват и многолика идентичност. 

Общото в изграждането на колективната празничност е определен стремеж към исто-

ричност, която да определя времевите измерения на колективната памет и съзнанието 

за принадлежност към професия и колектив. Продължителната история създава героите 

и легендите за подражание, чието честване влияе върху самочувствието на по-младите, 

укрепва общественият престиж на тяхната дейност и съдейства за духовна приемстве-

ност между поколенията, за прехода към модернизация и европейски стандарти. Всеки 
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колектив се стреми към уникалност в своето празнуване, за да провокира обществен 

интерес и потвърждение на необходимостта и жизнеността в професионалната йерар-

хия. Новите професионални елити завладяват публичните места и пространства, емб-

лематични за елитите от близкото минало – централните площади,  НДК, художествени 

галерии, представителни музеи, като се използва и новата символика на предхрамовите 

пространства, скъпите хотелиерски комплекси или увеселителни заведения. Професио-

налната специфичност напомня за повода и смисъла на тържеството. Концертът, теат-

ралната или оперната постановка, художествената изложба, представянето на нова кни-

га, спортното състезание и пр. стават акценти на празниците, но винаги са следвани от 

увеселително парти, коктейл или купон в зависимост от мястото на празнуващите в со-

циалната йерархия на обществото. Или ако пренесем върху цялото професионално об-

щество казаното от Морис Бланшо, както в уникалното „литературно” пространство са 

се приютили автори, произведения и герои (Бланшо, с. 201), така и разнородните обще-

ствени групи са разслоени в широкия спектър на социалните етажи, динамични и про-

менящи конфигурацията си в зависимост от своето финансово състояние. Сплотяването 

на колективите чрез своята празничност, която кара всеки неин член да се идентифици-

ра с историята, личностите, техните политики за развитие и съвременен просперитет, 

води до тяхната интегрираност. От конкретния колектив тя се пренася в професионал-

ните гилдии. Чрез един доста широк спектър от фестивални инициативи и прояви се 

формира и празничността на годишните постижения. През този, така да го наречем, 

втори период от прехода и преди влизането на страната в ЕС се забелязва и невероятен 

бум на фестивални прояви и засилен стремеж на гилдиите към браншова идентичност. 

Представителните персонажи в българската култура и изкуство – артисти, художници, 

музиканти, певци, поети и писатели, – отново завладяват своите реални пространства. 

Възвръщат се фестивалните традиции от втората половина на ХХ в., появяват се и но-

ви, като емблема на българската култура. Така фестивалите са онази празнична форма 

за изразяване на върховите годишни постижения на човешкия интелектуален потенци-

ал и публично представяне състоянието на българската национална култура. 

Измененията в професионалните характеристики на хората в бизнеса и произ-

водството, в аграрния сектор и този на високите технологии налагат динамично проме-

няща се личностна и стокова реализация, а и новите начини за тяхното популяризиране. 

Като аналог на създаване служи голямото пловдивско изложение от първите години на 

следосвобожденска буржоазна България, което разкрива пътищата за реализация на хо-

ра и постижения. Специализираните изложения на производствените сфери с предста-
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вителен и състезателен характер за най-добрите постижения от „произведено в Бълга-

рия” са определен тип празничност за хората в тях, които рекламират и популяризират 

резултатите на техния труд, определят степента на икономическите постижения в стра-

ната , а пък и представят българската национална икономика пред света.   

По онова време, празничността в професионалните среди се изгражда върху оп-

ределена концепциалност като реализация на активния трудов потенциал на нацията и 

постиженията в модернизационните процеси в културата, изкуството, икономиката на 

страната. Новите процеси водят до известна децентрализация на властовите структури 

и нарастване ролята на областната и общинската управа за решаване на проблемите на 

своите села и градове, но най-малко това става в областта на културата. Засега се раз-

чита предимно на известни граждани, донесли за просперитета на родното си място.  

Има и години, белязани с широко отваряне на географския хоризонт на българс-

ката празнична култура за диалог. На първо място – с културите на балканските страни. 

Инициирането на балканските срещи, които се превръщат в празнични събития в живо-

та на изявени творци и млади дарования, всеки като носител на своя национална иден-

тичност, са всъщност етап напред към приемане на глобалистичните предизвикателс-

тва. Защото културата на съседите е мост към културата и на по-глобалните общества. 

Културният диалог на Балканите разширява своите граници, а и прераства в ев-

ропейски интелектуален мост. Професионални творчески контакти и индивидуализация 

на националния характер се постигат и чрез различни форми на общуване – кинофести-

вали, смесени театрални постановки, биеналета. Международните фолклорни фестива-

ли се превръщат в шествие-спектакли от специфични за всяка страна традиционни кос-

тюми, игри, танци, народни обичаи. Желанието за културна идентичност не е самоцел, 

а присъства като неизменна част от културния модел на всяка отделна страна. Фолклор-

ната култура се оказва не само жива в световен мащаб, но и тенденцията е към нейната 

етническа идентификация и съществен дял от националната култура на всяка страна. В 

контекста на европейския модел за гражданска култура фолклорът може да не присъст-

ва, обаче неговата реалност и битност във всички страни по света е забележим факт.  

Изобщо, в областта на културата и изкуството във всичките им жанрове се из-

вършва широкомащабен културен обмен през второто десетилетие на прехода. Контак-

тите на професионална основа създават и по своему определят параметрите и на духов-

ния диалог между българската и европейската култура, между културите по целия свят. 

Това е националната култура, която изпълнява интегративни функции във века на ви-

соките технологии и комуникации. В основата на „културния туризъм” обаче, обменът 
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е между етнически специфичните, т.е. различни, противоположни или чужди култури. 

В своето историческо „пътуване” към Европа българите, като народ и нация, имплици-

тно се вписват в динамиката на усвояване на нейното социокултурно пространство – от 

формулиране на модели за „граничност” към модели за „комуникативност” и обмен 

(Вълчанова, с. 112). Защото представата ни за обединена Европа се подчинява на една 

логика и това всъщност,  а и реално е функционалният метод, при който културните 

идентичности представят националната идентичност.   

 Ако перефразираме казаното от Гелнер за високата национална култура, тя мо-

же да съществува при висока степен на закрила от собствената държава (Гелнер, с. 67). 

След 1989 г. и особено в последното десетилетие, вече България, като член на ЕС, пря-

ката идеологическата намеса в културните процеси на всяко доминиращо политическо 

управление води до фаворизиране на някои сфери и до забравяне за съществуването на 

други. С особено внимание на властта започват тогава да се ползват новопоявилите се 

мастити представители на бизнеса и медиите, които, чрез посредничеството на властта, 

търсят своята европейска идентичност, при това и твърде често с колебания към нацио-

налния идентитет или с отказ от политика за неговата културна утойчивост и развитие. 

Ценностно-нормативната основа на трудово-професионалните достижения от миналите 

десетилетия е заменена с корпоративно-финансови ценности, които се отразяват върху 

качеството на културния продукт и неговата йерархическа стойност, като част от наци-

оналната културна идентичност на българите. При силно променените тенденции в раз-

витието и на ЕС в процес на глобализация, силно неглижиране на националните иден-

тичности, а и при обмена с „общоевропейски ценности” в България започват да нахлу-

ват най-негативните и даже несъвместими с националните традиции явления, като сви-

ване на производства и масова безработица, корупция и шуробаджанащина при общес-

твените поръчки и присвояване на европейските средства, проституция и наркомания, 

агресия в училищата, обществена демонстрация на бисексуална ориентация. И това, 

защото в Холандия марихуаната е разрешена, в Швеция и Дания инцеста е вече нещо 

нормално. Прайдове на хомосексуалисти има в много европейски страни, вече и у нас. 

Днес градската култура е изключително синкретична, особено в големите градо-

ве, което кореспондира и с ярката поляризация в материалния бит и духовната култура 

на техните граждани. Наред с лъскавата страна и благополучието на хора от новозабо-

гатялата политическа и икономическа прослойка, се нареждат старите излющени фаса-

ди на къщи и блокове, бедно облеченото население, често срещащи се хора, които ро-

вят в кофите за боклуци, както и множество стари и немощни хора, а пък и от просяци. 
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Налице е и едно осезаемо многообразие в ежедневието и бита на хората, което е пре-

дизвикано и от мощната миграция в началото на 90-те от селата към големите градове. 

Викът „мафията ни управлява” вече няма сила, защото разграждането на структурите 

на държавността си имат име, което никой не иска да назове. Държавността е изправена 

пред сериозен колапс, никой не иска да го разбере, но най-вече тези, които управляват! 

Радикалните промени в преходтия етап създават картини от всекидневния бит, 

които са неизбежно вследствие от проведените „реформи” през последните 27 години. 

В сферата на образованието промените разрушиха стабилното и квалифицирано 

в предходния период образование като едно от най-доброто в Европа. Матури в 4-ти, 7-

ми и 12-ти клас, външно оценяване и неясни критерии водят до незадоволителни резул-

тати. Променените учебни програми с отпадане на текстове и автори с патриотична и 

българска историчност, превръщането на училището в пазар за ученици заради финан-

сирането и незаинтересованост на учителите за успеха на учениците и пр., са основните 

проблеми на системата. В смесените райони се появяват и турски безплатни училища, 

храна, обучение, интернат всичко се спонсорира от турската страна. Наши деца, родени 

в България, се обучават на ислям. Къде е българската държава? Знае ли се, че всяко 

дете, родено в Турция, го записват турче! Не само тези, които се чувстват турци, но и 

българите мюсюлмани, които бяха приобщихме към Родината по време на социализма, 

сега вече започват да се чувстват турци. И не само те, а и част от циганите, които соци-

ализма интегрира сред българите, днес също почват да се турчеят. Политиката раздро-

би България, етнорелигиозните ни общности са под опеката на Турция, защо ли се съп-

ротивляваме и на Образователното министерство, че робството е било „съжителство”. 

„Реформи” при всяко правителство, често с непрофесионалисти в министерството до-

ведоха след себе си до разрушаването на най-важните функции на училището – образо-

вателната и възпитателната. Примери от обществения и политическия сектор за прос-

перитет и успех в живота изграждат у подрастващите усещането, че образованието не е 

ценност, отсъствието от училище не е проблем, взаимоотношенията между съученици и 

между ученици и учители почиват не на взаимно доверие, а на противопоставяне, често 

граничещо с тормоз или даже с брутална агресия. Тази деградация в българското обра-

зование естествено се пренася и в университетите, които вече са със силно занижени 

критерии за прием и като резултат на излизащите от тях кадри. Наложената система за 

финансиране според броя на студентите неминуемо води до корупция и двустранна 

демотивация във висшето образование – купуване на готови дипломи, занижени изпит-

ни критерии и определено много ниска професионална подготовка на завършващите. 
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Липсата на организиран живот на подрастващите в и извън училищата ги поста-

вя в средата на възрастните, която освен това е и контролирана от високите технологии, 

социалните мрежи и средствата за информация, в които неизменно доминират нарко-

манията, убийствата, порноиндустрията. Данните сочат, че децата между 13 и 15 годи-

ни са вече зависими и от тютюнопушенето, не се знае колко са опитвалите дрога. При-

вличат ги непознати досега увлечения като „селфи на ръба” на високи и опасни сгради, 

„ловене на покемони”, „сърфиране” в социалната мрежа и порнографските сайтове. 

Възпитанието в патриотизъм е тотално заменено с някакво възпитание в „евро-

пейски ценности”. По време на предизборна кампания у нас е гласуван най-позорният 

акт в историята на България – трима магистрати от ВАС зачеркват нашата народност и 

етнос като българи, „защото дискриминираме другите, защото и те са български граж-

дани” и то по повод евентуалното приемане на 2 милиона и 100 хиляди турци във връз-

ка с предстоящи избори и облагодетелстване на протурските партии у нас
1
. 

В здравеопазването проблемите като че ли са дори и още по-отчайващи. Отново 

бюджети на болниците според прогнозните болни, различни проблеми с многото нео-

сигурени лица, честа липса на лекарства за онкоболните, неглижиране на инвалидите и 

децата с увреждане, ескалираща корупция в системата. С въвеждането на национален 

спешен телефон по европейски еталон се стига до разрушаване на досегашната перфек-

та спешна помощ, съществувала някога във всяка квартална поликлиника. Често линей-

ките трябва да изминат стотици километри, за да дойдат на посочения адрес. Практика-

та във всяка детска градина, учебно заведение, във всички училища да има здравно оси-

гуряване от лекар, медицинска сестра и зъболекар е неразумно преустановена. А сега се 

правят някои опити за нейното възстановяване, отчитани като „успехи” на неолиберал-

ната политика. Здравеопазването е в ущърб на населението, за богатите и властимащите 

проблеми няма, дори за престъпния контингент от мутринските години на прехода
2
.  

Престъпност във различните й форми – телефонни измамници, изнасилвания и 

убийства на възрастни хора, убийства по пътищата. Във всяка кола и във всяка ръка 

бухалка, палка, бокс, които се продават навсякъде. Може и пистолет, без удостоверение 

за притежание. Мутрите от началото на прехода се превръщат в мастити бизнесмени, 

                                                 
1
 ww.alfa.bg/видео/студио-икономика-вас-отмени-българската-народност-14-04-2016-г-c17161.html 

2
 Следихме на всеки половин час съдбата на простреляния Митьо очите, както представят медиите едно 

от най-ярките лица от престъпния ъндерграунд от 90-те години. Когато в България днес умират десетки 

хора, други стотици мизерстват или живеят в безисходица, когато майки страдат, плачат, че операция на 

детето им на стволови клетки струва 360,000 евро, когато десетки майки отглеждат своите недъгави деца 

без изход да им се помогне,…. нас непрестанно ни заливат с подобна информация за един престъпник! 
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които участват вече легално във всевъзможни държавни поръчки при усвояване на ев-

ропейските фондове, при това и покровителствани от най-висши държавни инстанции. 

Празниците на национално ниво са един от индикаторите за културата на нация-

та и нейната интегративна функция. Със специални тържества в цялата страна се озна-

менува националният празник 3 март. През 2016 година е възпроизведена и възстановка 

на „боевете” в Нови Преслав, с радостни възгласи, отекнали във много градове и села 

на преклонение пред руските войски, помогнали за освобождението на Родината ни от 

турско робство. Може да се каже, че след дълги години на афиширана и натрапчива 

лоялност към Турция, едва през 2017 година за първи път сякаш по-ясно прозвучаха и 

някои думи на благодарност към Русия за освобожднието ни от турско робство. 

Над 800 българи патриоти преминават по стъпките на Ботев до връх Вола. За 

съжаление обаче, само няколко от публичните фигури или от управляващите, сигурно 

за да ползват и неговата героика, с тениски с лика му и с коли на НСО, идват на върха
3
.  

При едно поляризирано общество отбелязването на 9-ти май създава и дилемата 

День победы или Ден на Европа. Историята сочи, че идеята за обединяване на Европа 

започва от 1950 година с декларацията на Роберт Шуман, външният министър на 

Франция за обединение на Европа, а през 1957 година вече има съюз между няколко ев-

ропейски държави. Днес ние така или иначе се вписваме в този съюз. Но явно много 

европейски правителства, а и нашето включително са забравили, че ако нямаше Вели-

ката отечествена война, нищо от това нямаше да се случи. Затова и на този ден голяма 

част от българския народ величае съветската армия, подпомогната и от други армии, 

които победиха монархофашизма в Германия. Европейски и наши неолиберали отреко-

ха този велик победен ход на руската армия. Големият парад на Червения площад не 

беше предаван по телевизиите. А така и не разбрахме как се чества Денят на Европа. 

Но ако се обърнем към традиционни български празници – Трифон Зарезан, То-

доровден, Гергьовден, Еньовден, Никулден, въпреки идването на новия обществено-

политически и икономически строй, промяната в ценностната система на българите, 

разместванията в йерархията на отделни ценности, след известно неглижиране според 

преобразования и преосмисляния, несъмнено ще забележим, че днес тяхното съществу-

ване в села или в градове определено се дължи най-вече на огромната духовна приемс-

                                                 
3
 За телевизиите денят е обикновен, показни арести, демонстрация на власт и престиж за герберската 

министърка. Иначе върви с пълна сила развлекателната част – младеж отишъл на абитуриентския си бал 

с майка си, половин час хвалебствен репортаж за две лесбийки, които отглеждат дете, и нито коментар, 

че това не съответства на нашите традиционни морални норми и ценности. Днешният ден така приклю-

чи, народът се преклони пред подвига на Ботев, а за медиите по-важни бяха европейските ценности. 
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твеност между поколенията, а това е, разбира се, и твърде оптимистично за прекалено 

тежкото всекидневно битие, но преди всичко и за духовното оцеляване на българите
4
.  

Днес в България сякаш не се говори за висока култура. Затова пък ниската кул-

тура е на огромна почит и явно забележима висота: всичко е забавление, всички могат 

да пеят в „Х Фактор”, „Гласът на България”, „Като две капки вода”, или умело да гот-

вят. Забравени са обаче децата, които спечелиха редица златни медали на различни 

олимпиади, забравиха се и децата, които се нуждаят от животоспасяващи манипулации, 

забравиха се и семействата, които се грижат за своите болни деца, забравени са също 

така и старите хора в инвалидни колички, или ровещи в боклука, забравени са и млади-

те жени, които вече не искат да раждат деца, за да не мизерстват, и във всичкото това 

време има усещене, че действаме първосигнално...
5
 Медиите и средствата за масова 

информация са най-важното оръжие за манипулация и опростачване на населението. 

* * * 

                А българското село е в колапс. Самият процес на преструктуриране на собс-

твеността, визирайки селото като доминант с преобладаваш ресурс от земеделски земи, 

гори и добитък, макар и регулиран по юридически път, поражда промени и в поземле-

ните, в аграрните и във всички свързани с тях социални отношения. Законът за земята 

по същество я предава на дребни и средни, а не на едри собственици и прокарва идео-

логията, че земята е средство за съществуване и оцеляване, а не за ефективно стопанис-

ване и стоково производство. Практиката в повечето случаи показа, че хубавите земи са 

за роднини или за политически съмишленици. Хаосът се предизвика от неправомерни 

сделки, вследствие на корупционната практика при преобразуване на земеделска земя в 

промишлена и възможността за стоежи на бензиностанции, хотели, ресторанти и скъпи 

хасиенди върху нея. Унищоването на икономическата база на нашето, българското село 

през годините на прехода към демокрация и пазарна икономика лишава прекалено мно-

го хора от препитание. Стотици села изчезват от картата на България, десетки имат са-

мо по няколко жители. Не стихва масовата миграция от селото към града и Терминал 2.            

                                                 
4
 На национално ниво Гергьовден е и Ден на храбростта, а и празник на Българската армия. Но макар че 

празникът е на хората с пагони, смущаващо е, обаче, че вечерта коктейлът в тяхна чест преминава по 

протоколен ред с едни и същи персонажи от подобни светски събития, стари и нови хора от политиката, 

бизнеса, светски персони, които дори нямат нищо общо с армията. Както при всички останали празници. 
5
 То не са Рени, Графа, Криско, да не говорим за жури от Дони, Фънки,...преливаме от култура, забавата е 

пълна. Очакваме с нетърпение някакъв бенефис на Стоичков, гостите му в най-луксозните апартаменти 

на голям софийски хотел. проправителствените телевизии от сутрин до вечер ни занимават с Поли Гено-

ва, като че ли е летяла в Космоса, че Ц. Цветанов е получил награда „Златно сърце”, защото дарил 3,200 

лева на деца да отидат на Вола, а Борисов със своето участие в селския отбор на „Бистришките тигри” ги 

класира в „А” група на българското футболно първенство. 
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Какво мисля ли? пише потребител в социалната мрежа на фейсбук
6
. „Мисля си, 

да се върне времето, когато във всяко село имаше кравеферма, овцеферма, свинеферма, 

птицеферма, лозарски масиви, овощни масиви, зеленчукови градини, масиви от боста-

ни с хубави сочни дини и пъпеши и т.н, и т.н. и най вече безплатно образование, без-

платно лечение и най-вече отключени домове и спокоен и безгрижен живот, а и през 

село се намираше по някой цех към някой от заводите, за да се задържат младите, а ка-

кво безгрижно и щастливо детство. Къде си мой отнет живот. Аз бях от тези идиоти, 

къ-дето крещяхме в екстаз „смърт на комунизма”, оказа се че съм викал смърт на един 

смислен и спокоен живот, а децата на партийни секретари станаха господари-работо-

датели и се нарекоха СеДеСари . Това мисля, тя моята свърши, но язък за деца и вну-

ци”. 

През социалистическия период огромно значение в научните изследвания се от-

дава на българското село. Според тогавашните, утвърдени в научните ни среди, схва-

щания, етнографията е науката, изследваща българския етнос и етническия слой на 

културата, който до голяма степен съвпада с понятието „(традиционна) народна култу-

ра”. Наложила се като ключово понятие на науката, народната култура е дефинирана 

като онази част от националната култура, която съдържа нейната етническа специфика. 

Точно по този начин подхождат и изследователите, насочили се към проучване на спе-

цифични етнически белези на отделни елементи от народната култура. Възгледът, спо-

делян от авторите, е, че в условията на социализма проблемът за народната култура е 

част от значимия проблем за формирането на социалистическата култура, а и за нейно-

то развитие, а пък чрез своите изследвания на динамиката, посоката и интензивността 

на протичащите в сферата на народната култура трансформационни процеси, етногра-

фите биха могли да допринесат в значителна степен за тяхното прогнозиране. Следва се 

една от водещите (по онова обществено-историческо време) перспективи в изследвани-

ята на съвременността – проследяване динамиката на културните явления и преминава-

нето им от жива практика в културно наследство. В случая по-конкретно става дума за 

изясняването на актуалния (тогава за етнографската наука) въпрос относно мястото на 

наследените форми на традиционната култура в социалистическия начин на живот.    

В съгласие с развиваната по онова време марксистка теория на историята и ста-

диалната периодизация, културата се разглежда от учените като система, която се гради 

                                                 
6
 https://www.facebook.com/, 21.06.2017. 

https://www.facebook.com/
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върху базата на обществено-икономическите отношения и съответстваща на типовете 

обществено-икономически формации. В рамките на наложената историко-материалис-

тическа парадигма културните процеси се разглеждат и като тясно обвързани със соци-

ално-икономическите. В тази парадигма традиционната народна култура е културата на 

доиндустриалното общество, в рамките на което тя функционира като система, харак-

теризираща се и със синкретичност, колективност, масовост, анонимност, а и се преда-

ва чрез преки контакти между поколенията (Генчев). Хронологичният обхват на из-

следванията е в твърде широки граници – от последните десетилетия на ХІХ до края на 

70-те години на ХХ в. Той съвпада с два исторически периода от развитието на страна-

та – капиталистическия и социалистическия. По принцип, изследванията се изграждат 

на базата на паралелите между състоянието и процесите в развитието на народната кул-

тура през тези два периода. За капитализма се установява началото на разпадането на 

традиционната народна култура като система, различно по интензивност за отделните й 

дялове, а през социализма са представени окончателното разпадане на системния хара-

ктер на традиционната култура и процесът на приемственост, обновяване или изоста-

вяне на някои нейни форми, както и изграждането на новата социалистическа култура. 

Главните цели на изледванията са, от една страна, проследяване на основните процеси 

на мащабни промени на народната култура в българското село, в определени хроноло-

гични граници, а от друга – научно обяснение на състоянието на народната култура в 

момента на изследването, чрез представяне на предшестващите етапи в нейното разви-

тие. 

Въпреки положените огромни усилия от държавно-политическата власт за нала-

гане и утвърждаване на социалистическия начин на живот като идеология и практика,  

си остават редица различия между умствения и физическия труд, между града и селото. 

Големият брой учени, изследвали българското село, гарантират обхващането на 

почти всички основни теми в живота на селското население. Проследени са динамиката 

в трансформациите, промените или запазването на отделни елементи от народната кул-

тура. Въвеждането в обекта на изследването е направено с подробното описание на фи-

зико-географските условия на селището и историческото му развитие, стопанското със-

тояние през различни периоди, политическата обстановка, просветното дело и други 

обстоятелства, които са движели всестранния живот на местното население. В съответ-

ствие с поставената задача е представен подробно политическият живот в селото след 

Първата световна война до 1944 г., участието на хората в утвърждаване на „кооперати-
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вния строй” при организиране на местното ТКЗС, проблемите около замяната на стара-

та аграрна техника с нова, с внедряването на новия икономически механизъм. Просле-

дени са промените в бита на населението чрез благоустройствени дейности в сферите 

на електрификацията, водоснабдяването, новите обществени сгради, озеленяването. 

Изследвани и комплексно са анализирани и демографските промени, а и тяхното осеза-

телно влияние върху образованието и общата култура на отделните полово-възрастови 

групи население, което очертава и движението в отделните елементи и параметри на 

промени в традиционната култура и нейното доближаване до чертите на близкия град. 

Селищната структура – жилищно-стопанската част, връзката с улицата, общест-

вената част с нейния център, култовата част,  поясите от обработваема земя, нейното 

разпределение, горските насаждения и пр., са представени чрез обуславящите ги фак-

тори: природно-географски, семейно-родови, жилищно-стопански, обществените отно-

шения в селския колектив, комуникативните му връзки както вътре в селото, така и 

външно-селската му комуникация. Новата социално-икономическа структура запазва 

купната форма на селото, но се увеличава общественият сектор, разрушава се родовото 

единство в махалите, които все повече започват да се структурират на съседски прин-

цип вследствие постепенното разпадане на родовете, а пък и на голямото семейство. 

В по-общ план е реконструкцията на народната жилищна архитектура и жилищ-

ното строителство от първите десетилетия на ХХ в. поради най-резките промени в тази 

сфера на бита. Нововъведенията и иновациите през следващите десетилетия, като двор 

и сграда в него, появата на гараж в дворното пространство, новите оградни стени, врати 

и др., са естествен резултат не само и не толкова от извършените икономически проме-

ни по времето на социализма, а по-скоро от еднотиповата планировка на селото. 

По принцип, българското село е и център на селскостопанско производство. Раз-

витието на аграрната култура след Освобождението с подробности около земевладеене-

то, най-важните отрасли лозарството и зърнопроизводството, традиционните оръдия на 

земеделския труд дават представа за нейното по-нататъшно развитие и в условията на 

социализма. Съобразно настоящата тема, присъствието на елементи от традиционната 

агрокултура започват да се търсят не толкова в кооперативното стопанство, където ре-

ално се усвоява, прилага, обогатява и обновява работата, вследствие процесите на ме-

ханизация и уедряване на обработваемите масиви, а в личното стопанство. Подробният 

фактологичен материал е сериозна основа за паралел с днешното състояние и развитие 

на частното стопанство, а и за изводи, които могат да се направят спрямо видовете сел-

скостопански практики по времето на социализма и днешната агрокултура на селото. 
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Всестранно е поставен и развит също таа и въпросът за храната на местните жи-

тели: основни продукти и храните, приготвени от тях, технология на приготвянето, се-

зонното разпределение на хранителните продукти, обредни храни. В тази особена сфе-

ра на материалния бит най-трайно традиционните практики от периода на капитализма 

присъстват и в периода на социализма, поради което и паралелното разглеждане на 

традицията, или пък на иновацията води до по-широки размисли относно приемствено-

стта и отношението на младите хора не като към жизнено необходим опит, а като усво-

яване на познания за стари битови форми, които украсяват тяхното всекидневие и в 

условията на социализма и носят аромата на традицията. 

Общественият живот на селото е белязан с най-много промени още в началото 

на ХХ в., когато традиционните общоселищни явления отстъпват на нови форми, пов-

лияни от буржоазните елементи на близкия град. Политическите системи внасят нови 

елементи, които демонстрират сърцевината на техните идеологии. По времето на соци-

ализма това са дейностите на обществените организации, масовизацияна на художест-

вената самодейност, читалищните или училищните мероприятия. При същите условия 

семейството и семейно-брачните отношения, макар и да имат относителна самостоя-

телност, са подложени на влиянието на социалистическия интегрален културно-битов 

модел в различни аспекти на неговите закономерности: утвърждаване нормите на соци-

алистическия начин на живот като основен и типологизиращ социално-културен белег 

на семейството и семейно-брачните отношения. Въпреки идеологическите постулати в 

развитието на селското семейство, именно там народните традиции опазват здраво ли-

чно-именната система, основни елементи от народния мироглед, някои от традицион-

ните празници, обичаи и обреди. Последните се представят като средство за организа-

ция и задълбочаване на емоционалния живот на населението в селото, а и като средство 

за формиране на естетически потребности, вкусове и чувства – практическия път за 

естетизацията на бита, на всекидневните отношения, също в отношенията в пределите 

на празниците и семейните събития. Дори в края на 70-те години на миналото столетие 

в най-усилните години по внедряване на социалистическите празници и обичаи е пока-

зано колко трудна задача е това, свързана с дълбоки изменения в психологията на насе-

лението в селото, в техните вярвания и привички. Тоест отчетено е, че такава област от 

духовния живот на селското население, която макар и да се поддава на преобразование, 

се сблъсква с неимоверно по-големи трудности, отколкото в някои други области на 

общественото съзнание. Затова и в свободното време на селското население преоблада-
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ват личностните предпочитания, отколкото организираните форми на обществен жи-

вот. 

Отделянето на църквата от държавата, както и силното атеистично възпитание, 

провеждано от партийните и отечественофронтовски организации по места са първите 

рушители на духовността в селото, крепител на неговата българска идентичност. Въп-

реки това социокултурната промяна на селото не изключва някои присъщи на общест-

веното съзнание и отработени практики като традиционни форми на духовен живот, 

които се запазват във всекидневната култура, преди всичко като система за ориентация. 

Читалищата, училищата, отечественофронтовските комитети, политическите организа-

ции и дружествата разширяват своята културно-просветна дейност в посока на новото 

време и на неговата идеология. Особена активност развиват женските дружества, които 

спомагат за проникване в селското семейство на новите, изработени в условията на со-

циалистическия начин на живот културни образци, а и до промени в неговите социални 

и духовни ориентации. Държавно-партийният контрол върху потреблението и творчес-

твото насочва индивидуално-личностният избор към задължително възприемане на ко-

лективни  иновации, твърде често с несполучлив или случаен характер, имитативни на 

старата традиция, или даже напълно отричащи духовният избор. „Одържавяването” на 

народните традиции ограничава творческата инициатива изключително в кръга на се-

мейството, а новите  ориентации в „социалистическия бит и култура” правят от селския 

жител доста пасивен потребител на готови сценарии или уеднаквени за всички ритуали. 

Това развитие се разгъна и от ускорените урбанизационни процеси и пространс-

твената мобилност на населението, водещи и до съществени демографски, социални и 

културни промени в селото. Нарушена е ценностната система на частния собственик, 

последвана и от масова миграция към града с възможности за по-високо образование и 

работа, а всичко това лишава много села от млади хора, руши традиционно установени-

те норми на взаимоотношения и духовна приемственост. Стремежът за материално ста-

билизиране също е за сметка на духовния живот в селото. В своята културна политика 

комунистическата власт  се  ръководи от идеология, превърната в догма в продължение 

на 45 годишното си управление. С определен нихилизъм към ценности, нрави и утвър-

дени добродетели от миналите обществени формации, при коренното противопоставя-

не на марксистко-ленинската идеология на демократичните буржоазни идеи, формира-

нето на „социалистическата” съзнателност у хората става основна политическа и идео-

логическа дейност на управляващите. Подценена е ролята на индивидуалността, като 

двигател на творчеството, а личностната оценка се изгражда от действително функцио-
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ниращите предимно групови представи за идентичност. Пренебрегната и дори игнори-

рана като ненужна остана системата на  исторически развиващите се форми на превъп-

лащения и прониквания между „индивидуалното” и „универсалното” като практика на  

създаване и утвърждаване на ценностите. Естествено се налага тенденцията на отрича-

не на унаследената  култура на селото като ненужна и отживяла времето си, а културата 

на града като враждебна на социалистическата идеология. Тази политика на държавата 

е продиктувана от силен стремеж (чрез здрави социетарни структури) да наложи по 

административен път известна духовна консолидация на нацията. Цялото културно 

наследство по онова историческо време и битие постепенно преминава във фонда за 

неговото художествено пресъздаване, за да отстъпи място на социалистическите форми 

на културата, еднакво разположени в културното пространство на града и селото, при 

отделните социално-класови, етнически и професионални групи от населението. 

 Стремежът на държавните институции да премахнат дихотомията между града 

и селото, да активизират единни и унифициращи духовни критерии, които да формират 

надетнични и надрелигиозни ценности, има до голяма степен основания в бързите со-

циокултурни промени в селото. 60-те и 70-те десетилетия бележат по-висок етап в ико-

номическото, социалното и културното развитие на селото. Тогава се усложнява и со-

циално-класовата структура на селското население, което формира свой облик в качес-

твото му на селскостопанският отряд на работническата класа. Същевременно се по-

вишава образованието и квалификацията на голяма част от трудово-активното населе-

ние. Нараства като цяло и материалното благосъстояние на българското селячество и 

редица селски семейства започват да  изпреварват някои слоеве от градовете в това от-

ношение. Промишлената продукция за бита  обхваща и селото, като завинаги отпадат и 

някои занятия и дейности, които в миналото са били основни, а и са задоволявали оп-

ределени  практически потребности на селяните, пък и са носели  индивидуалния твор-

чески почерк на своя създател. Стандартната унификация доста мощно стесни творчес-

твото в сферата на материалното самозадоволяване, за сметка на това обаче, свободно-

то време създава възможности и за пренасочване към духовната среда на близкия град. 

Това води до промени както в количествената, така и в качествената характеристика в 

културните ориентации на селските жители. Разширени са и механизмите за разпрост-

ранение на националната култура в селото – книги, вестници и списания, радио и теле-

визия, грамофони и магнетофони внасят във всеки дом разнообразна информация, при-

общават селото и неговите жители към  единната култура на социалистическото общес-

тво. С някои изключения, засягащи част от планинските и изолирани по-малки селца, 
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като правило българското село се превръща в културен продукт на социалистическото  

време. 

Трябва да мине още десетилетие и начинът на живот през 70-те и 80-те години 

да докаже, че без историческа приемственост на културното наследство, без взаимоде-

йствие между минало и настояще като специфичен процес на „завръщане” към ценнос-

тите, е немислимо културното бъдещето на българската нация (Живков, с. 22). Меха-

низмът на възобновената приемственост от предходния буржоазен период при социа-

листическия празничен календар не усвоява смисловите послания на традицията, но 

комуникативната връзка чрез културния факт – празникът, представя на новите поко-

ления символното значение на традицията като историческо минало и етап от етничес-

кия и културен български идентитет.  

                                                      * * * 

Оценяването на социалистическия период от развитието на българската нацио-

нална култура като унифицирана, еднородна или откъсната от естественото развитие на 

собствените (семиологични и културологични) корени, или като обезличена е, обаче,  

само явната страна на една действителност, която е стагнирана от политическите мито-

логеми за единна и неделима еднонационална държава. Колкото и уникална да изглеж-

да постигнатата фасадна унификация като начин на живот, то вникне ли се по-дълбоко 

в психиката на общности и индивиди и тяхната ценностна система, се откриват харак-

терологични типажи с изначалната за тях морално-нравствена и прагматична традици-

онна, но и нова  нагласа за тяхната балканска, европейска и дори световна стойност. 

Реализираният в България социализъм от тоталитарен тип по подобие на съветс-

кия модел и с чертите на европейския социализъм има и свои специфики, породени от 

историческото развитие на страната. Институционалният диктат в официалната духов-

на култура само отчасти ограничава правата и свободите както на българите, така и на 

другото небългарско и нехристиянско население у нас. Относително автономна област 

за реализация на своите етнически и религиозни традиции са семейството, роднинският 

кръг, селищната общност. В тях и чрез тях не само българите, но и етническите групи и 

общности запазват своя майчин език, народни традиции, обичаи, нравствени ценности. 

На битова основа традиционният потенциал на етнически и верски разнородното насе-

ление в България осъществява и най-положителното в своя начин на живот при социа-

лизма – широката мрежа от добросъседски взаимоотношения и взаимно разбиране, или 

зачитане на идентичността.Така предимно селското население в България намери своя-

та духовна ниша в социалистическия начин на живот и създаде своеобразния синкрети-
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зъм в налагания от държавата официален идеологически модел в духовната сфера на 

живот. Някои съвременни автори оценяват отношението към традиционните явления в 

културата на социализма като „доминиране на консервативните течения” в нея, като 

само на макрониво процесите на модернизация, индустриализация и урбанизация съде-

йстват за адаптиране днес към идеалите и ценностите на европейската култура (Попс-

ки, с. 331). Неблагополучията, обаче, на прехода към неолиберална идеология и прак-

тика във всички сфери на живот и особено попадане на обществото в „ценностна ано-

мия” без цели, идеали и перспективи води други учени към систематизиране на тради-

ционните нравствени ценности като същински национален капитал, изразяващ българ-

ската идентичност и която до голяма степен определя „жизнения и демократичен дух 

на българската културна съкровищница” (Станков, с. 7). Това наистина е така, защото  

всяко общество се нужае от правила и ценности, от образци и стандарти, от пантеон от 

исторически и културни фигури, имащи значение за цялата нация. В своето функцио-

ниране социалистическото общество създава цял сакрален пантеон от терминални цен-

ности, приемани сами по себе си като крайни по своя характер и въплъщавани в образ-

ци на културни, исторически и политически фигури на цялата нация. Този единен пан-

теон от безспорни авторитети, събрали в себе си значими за всички правила, норми, 

ценности и идеали, които обединяват всички хора и необходими за социализацията на 

следващите поколения, днес е разрушен (Проданов, с. 20). Предходните морални образ-

ци са отхвърлени без обаче новият културен, политически и бизнес елит да наложи 

силни морални образци, като стандарти на ново поведение. „Елит” изначало отдаден на 

овладяване на властови позиции за собствено облагодетелстване от властта, подвластен 

на чужди интереси и загубил чувствеността си към собствения си народ. Днес герои на 

новото време са „мутрите на прехода”, „плеймейтки”, новобуржоазни парвенюта, „пи-

сатели” без запомнящи се имена,  „звезди” от екрана и политиката с публична извест-

ност чрез примери от тяхното отклонено или предизвикателно поведение. Поведение на 

границата на нормата, резултат от подчиняване на основните морални и социални цен-

ности на удоволствието в изграждането ни в прехода към капитализъм като консумати-

вно общество (Личев, с. 62-63). Тоталната ценностна трансформация, която отрича 

нормите и правилата в човешката природа променя не само поколенската сетивност, но 

и моделира неговата памет и мислене (Петрова, с. 180). Зачестилата агресия в училища-

та, наркоманията и сексуалните извращения сред младежите са определено сривове в 

семейната среда и  в нейните ценностни ориентири и разнолики социални практики. 
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За повече от четвърт век, в период на ескалираща безпътица и всевъзможни „ре-

форми” в продължилия преход към неолиберален капитализъм обществото ни като че 

ли все повече залага на тенденцията на различието и противопоставянето – социално, 

културно, верско, етническо. Поляризират се и „пространствата на паметта/забравата” 

по отношение на близкото минало, поради политическата им употреба. Младото поко-

ление на бившия вече политически елит, заедно с бивши партийни секретари и ръково-

дители от по-нисшите ешалони на властта, превърнали се в „дисиденти”, заемат клю-

чови позиции в политиката, икономиката, културата. Прагматичен израз на политичес-

ката еволюция на този слой от бившата номенклатура е легализиране на натрупани фи-

нансови активи и заемане на важни икономически позиции при извършената привати-

зация. За тях „пространството на забравата” е удобна позиция по отношение на близко-

то минало. За друга част от хората, претърпели „травми на паметта” по време на социа-

лизма, то пък е някакъв шанс за съответен реванш над първите, превръщайки се в жер-

тви на тоталитаризма (Мизов, 2010, с. 270-275). Пренаписванията на биографиите от 

близкото минало (чрез изобретяване на памет или забрава) са една от често срещащите 

се, а и доста особените щрихи в днешния портрет на разноликата ни или аморфната ни 

културна идентичност. Усещането ни за криза във всекидневния бит на хората, на ду-

ховна безпътица между „национално” и „европейско”, за неглижиране на културната 

приемственост са болезнени проблеми, за преодоляването на които трябва да се търсят 

нови граници на институционалното вмешателство в културното развитие на страната. 
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ПОЕТИКА И СИМВОЛНИ ЕКСПРЕСИИ НА ПРЕХОДНИЯ 

АНТИКОМУНИЗЪМ 

     Максим Мизов 

 Като всеки друг исторически, обществено-политически и социокултурен фено-

мен, антикомунизмът притежава, а и публично изявява особена поетика, въплъщавана 

чрез богати арсенали и репертоари от разнородни, но и многолики социални експресии. 

Тази поетика и експресиите й са своеобразни рожби на природата и особеностите на 

днешното историческо време, радикално менящо се мислене и битие на гражданството. 

Духът на конкретно-историческото време, на особеностите на обществено-политичес-

ката ситуация, на промените в социалната среда и публичните нрави и пр. се отразяват 

по своему в характера, динамиката, формите и специфичните образи на тези феномени. 

В антикомунистическата поетика и експресивност „диалектически се снемат” характе-

ристики или особености на неща, идващи по линия на историческата унаследеност, или 

прииждащи по линия на днешната историческа, обществено-политическа придобитост. 

Ето защо духът на постмодерността, хегемонията на неолиберализма и контрареволю-

цията на неоконсерватизма обуславят и стимулират тази поетика и нейните експресии. 

Те сякаш се оказват обетована земя, чудесен пристан или превъзходен полигон за пуб-

лично експериментиране на нови продукти и технологии на антикомунистическия дух. 

След като това е време на погром, на публична дискредитация, стигматизация и репре-

сия за всичко, свързано с комунистическата идеология и практика, то закономерно, ре-

ално, практически, а и символно доставя широки възможности за антикомунизма, кой-

то не пропуска да се възползва от всички шансове или пробиви в обществения живот, 

от разграждащата се, или от напълно целенасочено разгражданата от него държавност. 

Колкото да е формално несходен или видимо различен, днешният антикомуни-

зъм (по своя геном) невероятно прилича на природата на някогашните си прототипи. 

Постмодерният антикомунизъм не е лишен от своите близости, сходства или родства с 

онези портретни черти, които оформят лика и самобитността на модерния му предтеча. 

А това вече и означава, че огромната историческа и „културна” съкровищница на анти-

комунистическата поетика, на нейните публични експонации, експресии, декламации и 

демонстрации не могат да не присъстват в някаква форма и степен в нашето настояще, 

в органиката, физиономията, стилистиката, патетиката на съвременния антикомунизъм. 

И това реално се случва – както в неговите преки и натрапчиво осезаеми, така също и в 

неговите индиректно, завоалирани, иносказателни и превърнати форми на проявление. 

Затова не бива да се изненадваме или учудваме, че доста мотиви, рефрени, стилистични 
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фигури и техники на стария антикомунизъм пребивават в платформите, изображенията 

и посланията на днешния, уж принадлежащ на съвършено друго време, антикомунизъм, 

както и че усещанията от двата типа прекалено много, доста подозрително си приличат.  

Фактът, че в антикомунистическата поетика, а и нейните публични експресии се 

оказват особени смислови кръстовища или неизбежни сплитове на лицата на времето, 

т.е. че в тях си дават среща и пререкание, или съюз и подпомагане миналото и настоя-

щето, е фундаментално значим, поради което не бива никога да се изпуска от внимание. 

Образите, сенките, гласовете и духовете на миналото, транспонирани в настоящето, а и 

пулсациите на актуалното, вторачени и съобразяващи се с неща от отшумялото в исто-

рическото време и пространство, могат да обуславят профила и на вероятното бъдеще, 

което да носи още сега, преди реално да се е появило, достатъчно тревоги и опасности. 

Затова връзките, а и специфичните трансфери между времената няма как да не полагат 

своите видими или външно незабележими печати върху поетиките и експресиите им. А 

последните не са незначителни феномени, но са неща със свое влияние, пък и значение. 

 Следователно антикомунистическата поетика и нейната експресивност са особе-

на свещена обител за конкретни типове интенции и инвенции с инструментален мотив. 

Това обаче не означава, че тяхното съдържание, както и техните форми, или стилисти-

ките им са изцяло в крак с особеностите на нашата историческа съвременност, че в тях 

липсва нещо от предишни исторически времена, отдавна познати/забравени практики. 

Тъкмо напротив, като всяка друга и тази специфична поетика има и публично депозира 

своя особена съдържателност, а и униформеност, в които, от една страна, се очертават 

(ясно или дискретно, но подразбиращо се) силуетите и гласовете на нещо, дълбоко ха-

рактерно, иманентно, неизтребимо и неотменно за подобни на нея предишни феномени, 

а, от друга страна, на нещо различно, което е тясно свързано с променените реалности, 

с новите, съвсем изменени обществени, най-вече политически нрави, с духа на времето. 

Ако възприемем някои от базисните идеи на Юлия Кръстева за естеството, спе-

цификата и функциите на поетиката, непременно трябва да се съгласим, че последната 

представя и предоставя ралични типове срещи, а и увлекателно, или пък – обратното, – 

досадно може да занимава своите консуматори с твърде особени типове съперничества, 

или с битки на идеологически визии, на различни обвързаности на някои практически 

стремежи и опити на езика като начин на производство, дистрибуция и консумация на 

смисли и значения, свързани с отделни функционирания, пребиваващи в дадени проце-

си или събития на трансформиране на субектите в зависимост от тяхното положение в 

историята, но пък и от техните начини на преразпределение на нещо (Кристева, с. 10).    
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 Такава дефиниция на природата и ролята на поетиката е доста сложна за обик-

новеното или битовизираното съзнание на погълнатия във всекидневната си жизнедей-

ност човек, но то, все пак, ни подсказва няколко твърде съществени неща, а именно, че 

става дума за особено деликатни връзки и зависимости между идеология и практика, 

производство и преразпределение, състояние и изменение на субекта чрез дадена власт, 

която открито, или завоалирано се подвизава в полетата и битките на някаква поетика.  

 Като всяка друга и антикомунистическата поетика, или експресия е форма, на-

чин, средство и опит за властово придобиване, отстояване или изменение на статукво-

то в обществото, политическите взаимоотношения, партийните колизии в този момент. 

Те са родени под звездите на поривите, копнежите или замъглените за други хора спо-

мени за пребиваване и проявяване в лабиринтите и териториите на властовите релации. 

Те не са възможни изобщо отвъд, въпреки и независимо от властовите феноменологии. 

Тази особена поетика и експресиите й са символи, въплъщения, призиви, но и оръжия 

на страстта към властта, на стремежите, бляновете цялата власт да се съсредоточи 

и използва от дадени субекти – персонални и групови, неформални и институционални.  

Неслучайно, много и субектите, пристрастени и обсебени от нейните мелодии и повели, 

се оказват погълнати и омаяни от копнежите да се преживяват като супер-човеци, които 

са способни на нечувани и невиждани подвизи, които да им гарантират огромни ползи, 

а Волята за власт е онази тяхна „портретна” черта, която се набива най-силно и веднага. 

Но това не означава, че съществува неизбежна и вечна симетрия между желаното и съ-

ществуващото, между поривите и реално пребиваващото в проявленията на феномена. 

Тъкмо на това поле се сблъскваме с очевидни и комични, или потресаващи парадокси, 

при които идеологически гномове, политически лилипути, морални джуджета се стре-

мят и опитват да се представят в поетизиран, а и величествен вид в очите на публиката, 

автореференциално да си припишат  качества, предимства, достойнства и добродетели, 

които те реално не притежават и които никога не биха могли и да имат в натурата си. 

Такива одиозни персони дори не искат да приемат услугите на митологемата за Давид и 

Голиат, понеже изобщо не желаят по никакъв повод и начин да ги смятат за маломерни, 

видимо слабосилни, съмнителни откъм възможностите, способностите им за геройства. 

Тъкмо обратно, – те са просмукани до корен от всевъзможни предубеждения или пред-

разсъдъци, от тщеславие и самомнение, от илюзии или химери, че са титанични колоси. 

Затова нетърпеливо очакват, или открито и безскрупулно настояват да ги описват като 

всемогъщи фигури, от които зависи всичко в историческия и частния живот на хората. 

То няма как да бъде и другояче, след като Волята за власт и Свръх-човекът постоянно 
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им се привиждат като единствени алтернативи и изконни визии за тяхната лична съдба, 

за политическото и кариерното им житие-битие, за привилегиите или облагите чрез тях. 

А за това основна вина имат духът, природата и спецификата на нашата (постмодерна) 

историческа съвременност, която фаворизира тотално, безогледно и безскрупулно как-

то волята за власт, така и безграничния индивидуализъм, много често въобразяващ си, 

че предлага или изисква от съвременния човек да притежава качествата на свръх-човек. 

Подобна (тясна и топла) връзка между властолюбието и свръх-човешкото твърде често 

поражда всевъзможни илюзии, фикции, химери и траги-комични мании в субектите си. 

Това обаче никак не пречи на такива персонажи да се преживяват в особени състояния, 

при които смятат, че властта ги прави свръх-човеци или – пък обратното, – вярвайки, че 

имат качества на такива, да изискват и правят всичко, за да притежават и повече власт. 

И съвсем естествено антикомунистическите поетики, но и техните публични експресии 

дават слънчеви шансове на подобни нагласи и намерения в своите днешни проявления.   

 Всъщност, подобни типажи и наративи обикновено, закономерно или неизбежно 

се оказват единствено слепи оръдия на Властта, понеже (възпявайки или изисквайки да 

ги представят във внушителни, трогателни или възхитителни поетични трели и форми), 

на практика те възпяват и увековечават само могъществото, а и опасностите на Властта. 

Въобразявайки си, че те правят услуги на Властта, такива персони често и не осъзнават, 

че реално те слугуват на нея, че изпълняват нейните повели и утвърждават каноните й, 

че те са мимолетни средства, чрез които тя прокарва свои дири и ефекти във вечността.   

 В този специфичен контекст, антикомунистическата поетика и нейните публич-

ни експресии обикновено и закономерно се проявяват като полета, начини, средства и 

форми на компенсация на различни персонални/групови комплекси или пък на травми, 

които историческото време, или всекидневното житие-битие не са успели да излекуват. 

Тези комплекси и травми обаче се прикриват зад съвсем противоположни визии за със-

тоянията и намеренията, за патоса или статуса на изповядващите ги в момента субекти. 

Така антикомунистическата поетика и нейните публични експресии се стремят и опит-

ват да си придадат изопачен вид, който реално не отговаря на истинското им състояние. 

Ето защо можем/трябва да видим зад високопарните, дръзки и вдъхновени слова мрач-

ни и зловещи сенки на големи страхове, потиснати самолюбия и настъпени тщеславия.  

 Резонно е да се предположи, че комплексирани и травмирани субекти – лица или 

групи – са способни на твърде много заплахи, рискове, опасности за другите хора, въп-

реки обстоятелството, че лансираната и пламенно рекламираната от тях антикомунис-

тическа поетика възторжено обещава и неистово пледира, че са фактори на сигурност. 
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 Неотвратимата, а и неизлечимата страст към придобиване и умножаване на все-

възможни властови ресурси и статуси, привилегии и облаги, царствено шества или дис-

кретно се промъква в текстовете, иконографиите и посланията на въпросната поетика.  

 Подобна страст, такава неистовост се забелязва във всички фибри от органиката 

и във всички разнолики проявления на антикомунистическата поетика, или експресия. 

В този аспект тя следва по петите духа на сегашното историческо време и обертона на 

постмодерните нрави и реалии, в които Властта се оказва на пиедестал или на трона, на 

чиито повели и капризи следва да се подчиняват всички останали ценности, или норми. 

За всички, запознати с тайните и странностите на Постмодерността, е знайно, че тъкмо 

Властта е суперценността, която стои на върха на аксиологическата йерархия. Тя е, ко-

ято осветява, а и одухотворява всичко в събитийността на постмодерното време, в т.ч и 

с важните персони в драмата на историчното/всекидневното – Интересът и Печалбата. 

 За да остави своите следи или отпечатъци в духовността и в битието на хората, 

Властта обаче се нуждае от богата палитра на средства, механизми, с които да го прави. 

От тях на предна линия веднага излиза онова, по което хората се отличават от другите 

живи същества на планетата Земя. Това, както можем да се досетим, е човешкият език. 

Той е този, който представя, извайва скрития или явния смисъл, видимото или незабе-

лежимото съдържание или послание, фигуралността на въпросната поетика, експресия. 

Той е обвивката или лустрото, което отначало привлича вниманието на човешкия слух, 

или пък капанът, в който трябва да попаднат и да живуркат волята, а и духът на човека, 

или чрез когото да се наставлява, контролира и регулира жизнения свят на индивидите. 

Разчитайки на силата и талантите на словото и езика, които винаги могат/трябва да се 

възприемат, оценяват, използват и като специфични властови инструменти, антикому-

нистическата поетика и нейните публични експресия неизбежно се оказват своеобразни 

символни и реални полета на определени типове властови колизии или съперничества. 

Чрез думите, емоциите, вербалното и невербалното поведение, техните субекти трябва 

публично да депозират, рекламират, отстояват, а и гарантират съответни властови пре-

тенции и очаквания. Тъкмо затова антикомунистическата поетика и нейните експресии 

са начини, средства и форми на политическа/политизирана борба за властови ресурси и 

статуси в обществото, държавата, за особено надмощие на „своите”, но същевременно 

и за стигматизиране, репресия, дори елиминиране на „чуждите” идентичности. Затова и 

всички слабости, недостатъци, грехове и пороци, иманентно принадлежащи на Властта, 

неизбежно „изплуват на повърхността” или пък се „крият в подмолите” на такава пое-

тика, или експресия, на техните изображения или проявления в публични хронотопоси. 
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 В битките за властта, обаче, политическите/политизираните езици не са гладки, 

безукорни, непротиворечиви, лишени от вътрешни противоречия и фалшиви послания. 

Тъкмо обратното – те са прекалено шуплести, грапави, опасни за всякакви наранявания, 

или поне за всевъзможни изкушения и съблазни, които (по-късно) погубват човешкото. 

Именно затова антикомунистическата поетика и нейните публични експресии не при-

тежават винаги твърде приятен, силно впечатляващ и предизвикващ възхищение израз, 

не се представят (пред обществеността) в бутикови одеяния, но най-често дефилират в 

социалното време и пространство в семпли, неугледни, а и милитиризирани униформи. 

 Облечени в подобни словесни одежди, предрешени в такава стилистика за пуб-

личните сетива, антикомунистическата поетика и нейните експресии щедро сервират на 

винаги жадната за нещо ново, различно публика и други свои особени характеристики, 

чрез които разкриват не само своите императивни ориентации, а и своите дисциплини-

ращи инвенции към духа на тези, които ги лансират, но и на онези, който да ги следват. 

В подобни словесни менюта не липсват логически противоречия или антиномии, нито 

всевъзможни злокобни пророчества и заклинания към онези, които ще трябва да бъдат 

сурово, безпощадно наказани, заради своите минали/настоящи грехове и престъпления.  

 Патетично и дори френетично повтаряйки на публични места и масови меропри-

ятия такива антиномии или заклинания, антикомунизмът волно, или неволно разкрива 

напълно една от своите най-характерни черти – неистовата си страст към монолозите, 

както и своята отявлена омраза срещу воденето на нормални диалози с „другостта”, 

„чуждостта”, която априорно бива лишена от възможност, глас да се изрази спокойно. 

А както е отдавна и много добре известно, монологичността е типична за комплексира-

ните, отчаяните или властолюбивите натури, които искат да бъдат слушани и следвани. 

Тя е обсебена от декретираща, заповедна, императивна интенция и инвенция, която не 

се съобразява с потребностите на аудиторията, а с нуждите и интересите на субекта си. 

Ето защо в антикомунистическата поетика от началото на прехода до наши дни е дос-

татъчно осезаемо забележима и тази натрапчива, заплашителна и враждебна тоналност, 

този език на претенции, безкомпромисност, безалтернативност, която я изпълва изцяло. 

Това са тонът и езикът на онези, които искат да властват безконтролно и да господстват 

безнаказано, които копнеят, но и правят всичко другите да им се покоряват безропотно.  

 Погледната и оценена от тази гледна точка, антикомунистическата поетика твър- 

де много прилича на масовидно разпространените представи за естеството и специфи-

ката на фатмашка логика – с нейната грандоманска, но същевременно и напълно от-

вратителна стилистика, която, обаче, подобно и на казармения порядък, също може 
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(при дадени обстоятелства) да обсебва и подчинява, а пък даже и силно да вдъхновява 

хора. А това е логика от типа на знаменития и безсмъртен казармен каламбур „като 

говориш с мен, ще мълчиш”, макар че обикновено антикомунистическата поетика не 

предлага особено любезни покани и не осигурява възможности за нормално общуване 

на хората. След като езикът и речта обикновено се смятат за някаква власт, редно е, 

според антикомунистическия патос и етос, те да бъдат отрязани, отнети или забранени 

за „другия”. След като мълчанието се счита за състояние на лишаване от самобитност и 

ценност на човешките същества, трябва да е прицелната точка, в която да се мерят ан-

тикомунистическите поетики и техните експресии, за да накажат явно/незримо своите 

противници.  

 Подобна феноменология и специфика на антикомунистическата поетика и ней-

ните многолики, но хетерогенни публични експресии разкриват още една нейна важна, 

натрапчиво присъстваща, господстваща във времето, социалното битие характеристика. 

Става въпрос за фигуралността и особеностите на гласа, който изрича и осветява със 

своите проникновения и послания обществената действителност и политическата аура. 

Гласът е, който сервира на човешките мисли и сетива различни смислови констелации. 

Той предлага конкретни съдържания, значения, облечени в различни словесни одежди, 

които, подобно на всички дрехи във всекидневието, лансират или предизвикват съотве-

тни емоционални реакции, свързани с тях изказани/премълчани оценъчни коментари. 

Водейки се по тази логика, закономерност, авторите и последователите на антикомуни-

стическата поетика обикновено държат техният език/глас да са силно впечатляващи. 

Този „поетичен” и патетичен глас не е спокоен и умерен, нормален или тих, а – обратно 

– той е неспокоен, лесно и бързо възбудим, истеричен и прекалено силен, висок, драз-

нещ сетивата на обикновения човек, или редовия гражданин, свикнал с други децибели. 

За антикомунистически поетизиращото същество височината и силата на Гласа като че 

ли олицетворяват или гарантират висотата и могъществото на Истината, която изрича. 

В това има и някаква индиректна логика, защото обикновено тихо говорят онези, които 

са в подчинено положение, или които не притежават големи властови статуси, ресурси, 

докато тези, които държат в ръцете си юздите на властта, често не се съобразяват с об-

щовалидните изисквания за интонацията, височината, фигуралността на фонетиката си, 

понеже смятат, че властта има дава право да са по-непридирчиви, свободни в изказа си. 

 Пренесено от общоприетите условности и порядки за гласови интервенции или 

орнаментации в полетата на антикомунистическата поетика и експресивност, това оз-

начава, че посредством гласа въпросната поетика и експресия се стремят и опитват да 
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дисциплинират нещо и някого, да го подчинят на свои символни кодове или практики, 

да го превърнат в брънка, гайка и елемент от веригата на техните логики и въжделения. 

Нали чрез езика може както да се издигне, така да се срине човешкото в даден момент, 

показвайки на конкретния човек, че или го заслужава, или не го притежава в този миг! 

И това е обяснимо, но и разбираемо: щом антикомунизмът копнее и се опитва да пре-

върне обществото в казармено образувание, а пък държавата в йерархизиран феномен, 

няма как в тях да не владее и кънти гласът на командирския манталитет, менторския 

маниер, гласът на единоначалието, на нежеланието за каквото да е „чуждо” опониране. 

Затова не бива да се учудваме, че този глас се извисява, нравоучително повелява, исте-

рично наставлява както от площадните митинги, така и от парламентарната трибуна, на 

които са извисили ръст и глас персони, клики с явен/таен антикомунистически профил. 

Този висок и често непоносим глас командва, заплашва, внушава, а никак не убеждава. 

Той всява неприязън и дори страх, но съвсем не истински респект, нито пък уважение. 

 Неотменната и фрапиращата обсебеност от стремежи към придобиване на власт 

обуславя неизбежно всички реални и въображаеми дефекти на властта да се съотна-

сят и приписват единствено или преди всичко на техните идейно-политически врагове, 

докато за себе си – по право и закон – оставят всички реални и иреални добри качества. 

В този ракурс антикомунистическата поетика в прехода визира и се опитва вся-

чески да легитимира определени фундаментални съдържателни линии в своята фракту-

ра, конкретни доминиращи мотиви и досадно повтарящи се рефрени в своите текстове. 

Такива, примерно, са релефно откроените антиномии от вида „демокрация–комунизъм” 

или съвършено безпочвените, но емоционално вдъхновяващи заклинания от типа „вре-

мето е наше”, които в течение на много години обсебват съзнанията на множества. В 

тяхната консистентност няма да открием и достатъчно логика, или пък нормален разум, 

което, обаче, изобщо не пречи те да стоят високо в ранг-листата на човешките илюзии. 

В различни вариации, от разнолики субекти, в променени ситуации и по специфични 

поводи тези антиномии или заклинания постоянно се вкарват в публично „обръщение”. 

Тях ги виждаме в самата зора на т.нар. демократичен преход, който всъщност и реално 

е чистопробна контрареволюция, възкресяваща и легитимираща един див капитализъм, 

както и в сега пулсиращото време, в което отново има явни напъни и мощни усилия да 

се реанимира и натрапи на обществото предишния антикомунистически патос или етос. 

 Видяна и оценена в такава светлина, антикомунистическата поетика или нейните 

многолики форми на публична експресия се оказват специфични мостове между исто-

рически епохи и смутни времена, в които Човекът и Човещината са поставени на тясно, 
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и в които нечовешкото, варварското, нецивилизоваността добиват огромна сила, власт. 

Това не бива да изненадва и учудва хората, понеже и варварските епохи, а и общности 

също притежават и с наслаждение използват своята поетика и експресивните й прояви. 

Някога Хегел бе писал, че сутрешното четене на вестниците е съвременната форма на 

уж исторически забравен, но и предизвикващ у хората неприятни чувства канибализъм. 

Въпросът сега е дали сме се откъснали, отърсили от неговите потайни характеристики, 

след като в съвременността ни има далеч повече средства за такива ужасни занимания, 

понеже радиото, телевизията, а днес интернет, мобифоните, джиесемите и пр. предос-

тавят далеч повече и много по-префинени възможности, но и удобства за канибализма. 

 Това напомняне и подобна реверсия към отминалото историческо време и би-

тие, флагрантно и категорично шестваща с триумфален вид в днешната антикомунис-

тическа поетика и нейните публични експресии, не бива да се пренебрегва или забравя. 

Да се преустройва настоящето или да се строи бъдещето по каноните и архитектурните 

планове на отдавна отшумялото историческо минало е символ и въплъщение на ираци-

онално преклонение, подчинение на митологии от типа на вечния кръговрат в живота, 

или на архаична логика, изискваща безпрекословно следване на предварителен шаблон. 

Това вече е явен и опасен синдром на прогресивно заболяване, обуславящо регресивно 

развитие на държавата и обществото, редукция или премахване на демокрацията в тях. 

Подобно завръщане към изконните корени и форми на битност прокламира и всячески 

се стреми и опитва да прокара в обществения живот тази поетика и експресиите й. Това 

принудително обръщане към и доброволно връщане в историческото минало, при което 

(на сцената на пулсиращото настояще) се извеждат (в главни роли, с ключови реплики) 

митологични фабули и персонажи с доста съмнителни произходи и стойности, се оказ-

ват неотвратима, съставна част от поетичната визия и иманентното повествование на 

антикомунистическите оди, пренаписани, фантазно изобретени истории за миналото. 

Пасеизмът не е чужд на нормалните човешки същества, но след преминаване на 

определени граници и възприемането му в прекалени дози, той вече става доста опасен. 

Да преобладават или господстват призраците на миналото над настоящето и бъдещето, 

е вече определен, а и тревожен синдром за психичния статус на защитаващите подобна 

кауза субекти – били те отделни политизирани индивиди, или пък огромни множества. 

Този синдром не говори/показва нищо успокоително или добро за състоянието и патоса 

на изповядващите го, или на подчиняващите му се по най-различни съображения хора. 

Вглъбеността, вторачеността, втренчеността и „гипсираността” в миналото често носи 

сериозни заплахи не само за своите субекти, а далеч повече за техните ко/респонденти. 
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Да живее човек в настоящето или да отправя взор към бъдещето, ръководейки се от 

светлините на маяците и подземните гласове на миналото, съвсем не е най-нормалното. 

А поетика, която изповядва и натрапва постоянно такъв патос, обикновено много при-

лича и на бълнувания, или бръщолевения на недобре психично изглеждащи индивиди, 

които са способни да притесняват и дори силно да плашат околните в дадена ситуация. 

За никого не е тайна, че има болестни, душевни състояния, при които поразените лица 

непрестанно повтарят едно и също нещо, често дори изпитвайки и голямо удоволствие. 

Затова, когато гледаме и слушаме антикомунистически настроените или ангажираните 

декламатори и рекламни агенти на подобни поетични творби и послания, няма как да 

не забележим и чуем техните монотонни (до втръсване) рефрени за „великото минало”, 

което следвало да бъде възприето като компас и визия за настоящето, или за бъдещето. 

(Глорификацията на по-далечното минало и фаворизацията му пред по-близкото такова 

е винаги неизменна и органична съставка на всяка една антикомунистическа поетика. 

Затова поетиката на миналото отпреди 9.ІХ.1944 струва повече от тази до 10.ХІ.1989 г. 

Първата заслужава цялото ни внимание и признание, втората – отрицание и презрение. 

Това е, което дава страст и сила на антикомунистите да боготворят дори фашизма, но и 

да низвергват, или ругаят социализма дори за най-добрите му страни, а и постижения. 

Ето защо за тях се оказва несъмнено, че бедна и изостанала България преди 9.ІХ.1944 г. 

струва далеч повече от социалистическа, която е на 26-о място в световната класация. 

Така се оказва, че идилията в историята ни е в примитивното състояние, в господство-

то на патриархалните нрави и дребнобуржоазния манталитет, но съвсем не в прогреса.)  

За такива особени субекти изглежда амнезията изобщо не съществува или пък действа, 

но само в строго определени, удобни, а и полезни за тях ситуации, форми и проявления. 

Затова антикомунистическата поетика твърде често представлява впечатляващ, дори и 

потресаващ микс от упорита амнезия и невероятна памет, които най-любезно предлагат 

своите екстри и услуги на неща от историята, времето и живота с дискретни намерения.  

 Впрочем, такъв унес или захлас към предзнаменованията и провиденията, идва-

щи от отдавна отшумялото минало, но достойни да осветят и оплодотворят настоящето, 

или бъдещето на дадено общество, на конкретен народ, а и приличащи на досадно, или 

протяжно разтягащи се във времето безсмъртни мантри, панацеи за истинския живот, 

се подвизават твърде несмутимо, достолепно, величаво, но и тщеславно в поетиката на 

антикомунизма, както в нейните днешни разнородни и многолики публични експресии.    

Именно пасеистичните мотиви и копнежи релефно присъстват и доминират в разноли-

ките повествования и послания на антикомунистическата поетика и нейните експресии. 
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А вечното завръщане към изгубеното (в потоците на времето, историята) минало е ярък 

символ, тревожно, опасно въплъщение на умишлено прикрита липса на автономност, 

на особен тип духовно пленничество и робство, на зависимости и подчинености, които 

обаче трябва да се крият, компенсират с илюзорни визии или средства за независимост. 

И това е закономерно, естествено и очаквано, понеже във времена, реалности и нрави, 

които исторически и всекидневно сервират на човешките същества неимоверно сходни 

гозби от всевъзможни зависимости, несвободи, ограничения и трудности, е нормално и 

понятно хората да търсят упование, надежда и изход в митове и идеологеми, предлага-

щи им бързи и лесни решения на прекалено сложни, трудни, а и дълготрайни проблеми. 

Подобни казуси обикновено много любезно, чевръсто отварят вратите пред демагогия-

та и популизма, заради което в антикомунистическата поетика и нейните експресивни 

дефилирания толкова осезаемо се виждат, чуват, усещат признаците на тези феномени. 

Който твърди, че в антикомунистическата поетика или експресия не пребивават, 

или не властват атрибутите на демагогията и популизма, той не разбира нищо от поети-

ка, нито от политическа демагогия и популизъм, които обаче са солта на нашия живот! 

А демагогията и популизмът имат своите типични смислови органики и артикулативни 

инструментариуми, свои идеологемни арсенали или митологемни репертоари, от които 

никога не се отказват, а дори – обратното, – непрестанно включват в своите „гастроли”. 

Политическата демагогия и съвременният политически популизмът имат, ревниво па-

зят и усърдно пласират на политическия пазар своите поетични екстри и мостри – все-

възможни привличащи или отблъскващи метафори, асоциации, алюзии, синоними, раз-

лични, „прилични”, пък и задължителни за тях стилистични техники, похвати и ефекти. 

И всичките техни пъстри или безцветни хербарии, техните богати или оскъдни музейни 

колекции могат да се видят доста осезаемо в антикомунистическата поетика/експресия.  

Няма, обаче, по-верен лакмус за идентифициране на огромното разпространение 

на демагогията и популизма в съвременния обществено-политически живот от посто-

янното им взаимно разпознаване в идейните опоненти/противници. А то е всекидневие! 

Всеки – с причина или без повод, упреква съперниците си, че са демагози и популисти, 

манипулатори, мошеници, изнасилвачи на правдата, хладнокръвни убийци на истината. 

И както може да се предположи, или очаква, антикомунистическата патетика и поетика 

са най-добрата сцена за тези нелицеприятни и унизителни вербални политически дуели.  

Политическата демагогия и популизмът неистово се нуждаят и от свой език, от 

собствена лексика, граматика и аргументативна, тълкувателна, оправдателна материя-

мистерия, към които отправят своите упования и надежди, и в които вярват фанатично. 
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Те възлагат светли надежди на и инвестират огромни символни капитали в определени 

вербални, стилистически феномени, техники и похвати, чрез които да спечелят хората. 

Те разчитат на любезните услуги и атрактивните екстри (или мостри) на емоционално 

наситената – тонизираща, трогателна или вдъхновяваща човешката душа, – вербалност. 

При това, става дума не за наистина възвишени човешки емоции, а за чувства и афекти, 

които вегетират на и се подкрепят от низки инстинкти, дори и от животински рефлекси, 

които отместват, смаляват, обезличават, или обезсмислят силата и ценността на Разума. 

Прибягването до такива слова, стилистики и емоции релативизира социално-значимите 

ценности, норми и общочовешки принципи за съжителство, давайки им друго значение. 

Ако обаче се доверим на Стивън Пинкър за твърденията му, че езикът е инс-

тинкт (Пинкър), можем съвсем без каквито и да са притеснения, а напълно убедено да 

отстояваме и каузата, че преобладаващата част от съвременните политически езици са 

пренаситени с долнопробни, варварски и нецивилизовани инстинкти. Тази идея съвсем 

не изглежда абсурдна в нашия случай като имаме предвид и огромното (семантично и 

лексикално) количество на думи и вербални техники, които дават шанс и възкачват на 

престола (на разговорния език) термини, унизяващи и обиждащи човешкото. Това „ва-

вилонско стълпотворение” на подобни слова не е свидна рожба единствено на творчес-

ките изблици на менталността и въображението на хората, а и на тяхното подражание. 

Затова и в публичните експресии, в масовите мероприятия, в площадните екзалтации и 

френетизми на антикомунистическия етос може толкова отчетливо и категорично да се 

забележат и усетят колосалното присъствие и неимоверната, тотална власт на психич-

ното заразяване, на подражанието или конформизма, които не са на „ти” с разума, но и 

които разчитат на емотивността, на примитивните чувства и психиката на тълпата. 

Емоциите имат и добра страна – възможността им да подкрепят репутацията на 

мислите, също и много по-често проявяващата им се лоша страна – способността им да 

подкопават реномето, престижа, авторитета, смисъла на заложеното в конкретни думи. 

Те не са винаги оригинални, неповторими, първозданни, а често имат вид на стереотип, 

на някаква униформеност на психичното проявление на субекта им в дадени ситуации. 

Догматичността, клиширането и тавтологията са прекалено често, но и твърде ярко 

различими щрихи в портретите на антикомунистическата поетика и нейните експресии. 

Впрочем, ако човешките емоции винаги биха били нещо изцяло неповторимо, те едва 

ли биха могли да послужат и като ориентири за разгадаване на скритото в поведението.  

Естествено или очаквано е антикомунистическата поетика да създава и пласира непрес-

танно, в огромни количества такава психична конфекция за участващи в тях индивиди. 
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Не случайно тази поетика държи и дължи много на отприщените и безконтролни емо-

ции, на манипулациите с масовата психика, или на промивките на човешките съзнания. 

В нейните върхови шедьоври или предназначените за масова консумация полуфабрика-

ти ценността на емоциите почти винаги превишава неимоверно стойността, значимост-

та на рационалността, на съвсем разумните доводи, тези, аргументи, а и интерпретации.  

В нашата смутна, непредвидима и преломна обществено-историческа съвремен-

ност както за политиката, така също и за гражданската комуникация става все по-важно 

не какво точно се казва, а онова, което се и чува от хората в дадения момент (Лунц), 

което на практика значи, че по-съществени в този план са не смисълът и съдържанието, 

колкото формата и начинът, по които биват изказвани, а и възприемани дадените неща.  

В този смисъл антикомунистическата поетика, както и нейните публични екс-

пресии могат твърде често да наподобяват на екзорсистки сеанси или призовавания, 

при които (чрез магията на определени словесно „изстреляни” послания) трябва да се 

обезвредят, или прогонят злите духове, призраци и таласъми на вражеските сили, или 

злокобни предначертания за вярващите хора (Мизов, 2009а, с. 15-39, и 2009б, с. 104-

115). 

Внушението или убеждението, че думите, а и съответните гласове, които ги из-

ричат, са способни да формират и променят реалности, събития, връзки и отношения не 

са нещо съвсем ново и непознато в историята на човечество, но в нашата епоха те вече 

притежават изключително висок статус и се налагат очевидно в политическата дейност. 

За безграничния фидеизъм в магичността и всесилието на определен тип език и 

глас огромна роля и значение днес притежава и специфичната прехласнатост на пост-

модерната рационалност, а пък и прагматика към езиковите игри и манипулативни чу-

дотворства във всички сфери на публичния, или частния живот на съвременните хора. 

Днес постоянно, а и отвсякъде се стремят и опитват да ни внушат, или убедят, че всич-

ко около нас – в реалността, историята и всекидневието – е ако не рожба единствено на 

езикови алхимии, поне е скрито, превърнато сътворение на тайни вербални намерения. 

Това особено послание или тази натрапчива закономерност имат своите разновидности, 

които могат да са както положителни и вдъхновяващи, така отрицателни, или плашещи. 

Затова френетизмът и истеричността на могъщия глас на Фюрера могат толкова често и 

така отчетливо да се причуят и днес в политическите и политизираните публични арти-

кулации на инак чужди по своите партийни фамилии властници, популисти и демагози. 

Неговите метални нотки, кресливи апели и послания могат сякаш твърде лесно и бързо 

да бъдат разпознати в езиковите напъни на съвременни и (уж) демократични политици. 
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А през годините на прехода съгражданите ни ги виждат и чуват и от парламентарните 

трибуни, и от площадните политически митинги, и от медийните изцепки на властници. 

Тези притеснителни, тревожни, опасни и гибелни подобия на великия Фюрер с 

днешните му подражатели и имитатори, с възкресените от пепелта на историята вечер-

ни (и позволени от властите) маршове на профашистки сили, организации и движения, 

не минават без експресивните проявления на антикомунистическа реторика и поетика. 

Впрочем, бихме ли могли да си представим изобщо преходно реанимираните сборища 

и публични мероприятия на ратници, легионери и други неофашистки елементи, пар-

тии и организации, лишени от такава ярка и агресивна поетика, а и страстна реторика?! 

Формалните правила, фалшивите представи за съвременната демокрация и политичес-

ки плурализъм доста способстват за разпространението на подобни идеи, а и практики. 

За всички тях, чудесата на политическия и политизирания език са от огромно значение. 

Вярата, че посредством силата или магията на Езика нещата в живота и душите а 

хората могат не само да се променят (Остин), като се творят едни, а пък се елиминират 

други обществени реалности, нрави, или човешки съдби, е толкова органично присъща, 

колкото и солидно изглеждаща като съвършено неизтребима от духовната визия, или от 

битийността на този вид поетика. Затова никак не е случайна, а – обратното, – напълно 

закономерна е пристрастността на демиурзите/адептите на тази поетика към темата за 

харизматичността на лидерите, базираща се донякъде преди всичко на талантите и 

предопределеността техният език да бъде Дамоклев меч, разсичащ Гордиевия възел на 

всички (минали, настоящи и бъдещи) проблеми или дилеми в публичното, а и в частно-

то битие, в живота на днешните хора. Затова първото нещо, което трябва да научи все-

ки, който желае страстно да властва, е, че следва да притежава и усъвършенства такъв 

политически/политизиран език, който да умее да прокарва и обезпечава неговите наме-

рения, мотиви, желания и страсти и то за сметка на другите хора. Ето защо е тази неп-

рестанна, простираща се от самото начало на прехода до наши дни, и най-безпощадна 

баталия за домогване до или постоянно присъствие в медиите, или в онези хронотопо-

си, даващи възможност Гласът да се изяви и да контролира събитията. Така всъщ-

ност, но и реално, практически се оказва, че медиите и медиумните полета са вероятно 

и най-добрата сцена, върху която може да гастролира, както и твърде впечатляващо да 

се доказва антикомунистическата поетика, в т.ч. и чрез нейните експресии. А това има 

своите дискретни тайни и дълбоки исторически причини, защото хората подсъзнателно 

усещат (още от далечни времена или от изчезнали вече общества), че който говори, той 

и упражнява определена власт, а който слуша, се подчинява на нейните заповеди. Това 
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смътно усещане неволно принуждава хората, особено в публичните им отношения и 

събития, да се подвеждат и мамят от езиковия или гласовия статус в дадени ситуации. 

Като всеки друг – властово фокусиран и ангажиран, – антикомунизъм и преход-

ният му вариант е фундаменталистки и тоталитаристки настроен, готов и решен на 

всичко, за да осъществи напълно и завинаги своите велики тайни и коварни сценарии. 

Странно е как всички днешни родни политолози и политически анализатори се 

оказват като поразени от сериозна амнезия и пълно безпаметство за някои велики идеи, 

които предшестващата история и съкровищницата на културата са ни оставили в завет. 

Иде реч например за тотално премълчаваната и упорито заобикаляната фундаментална 

идея на Хана Аренд, че всяка идея е тоталитарна, стремяща и опитваща се да наложи 

своята власт над колкото може по-големи пространства, времена и човешки множества, 

или за релефно очертаната и недвусмислена мисъл на Ролан Барт, че всеки език е фа-

шист по своята функционална ориентация и ангажираност, тъй като иска да разпростре 

максимално своята власт над всичко, до което може да се докосне или да господства, 

както и че по самата си природа и по особеното си призвание всеки език е истинско 

бойно поле, на което си дават среща, а и бой острите противоречия, или непоносимите 

конфликти, разкриващи доведени до крайни предели социални различия (Барт, с. 204). 

Затова и всяка поетика, но и нейната експресия са междуезикови войни на социолекти. 

В този дезавуиран и заинатено, но вечно присъстващ контекст политическите и 

политизираните езици се оказват винаги фундаменталисти, тоталитаристки от чист вид. 

Те жадуват и дават всичко от себе си, за да превземат напълно и подчинят безостатъчно 

на своите волунтаризми и капризи цялата държава, да покорят и опитомят гражданско-

то общество, което да ги следва смирено по петите, да проникнат във и изкупят всички 

медийни източници и, ако е възможно, цялото ефирно време и пространство в социума. 

Не е и случайно, че техните бойни хоругви или войнствени възгласи се разнасят от най-

различни медийни студия и папагалски се повтарят от различни поколения журналисти, 

нито че антикомунистическите – явни, или прикрити, десни, центристки, дори и леви – 

елити целенасочено и последователно си градят, а и умножават инкубатори за удобни и 

полезни за тях, за техните интереси, привилегии и облаги псевдо-учени, анализатори и 

всевъзможни експерти, готови на всичко, което, разбира се, се възмездява достатъчно. 

Предишната комунистическа (идеологическа, партийно-политическа и социал-

но-практическа) поетика сега вече е радикално, но и тотално символно развенчана, или 

систематично унижавана, публично опозорявана, практически дезавуирана, стигмати-

зирана, дори ултимативно забранявана за разпространение или консумиране от масите. 
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Всичко про/комунистическо е публично осъдено и перманентно наказвано с принуди-

телно (временно или вечно) изгнание от време-пространството на историята и социума. 

Осъждано от въображаеми и конюнктурно рекрутирани съдебни трибунали, чиито оби-

талища се намират в моментно събрали се публични множества, партийни централи и 

държавни институции, то е низвергнато, захвърлено във вехтошарските кошове на по-

литическата динамика и събитийност, и на историческите бунища за паметови реликви. 

Ако постмодерността докарва в живота на милиарди хора Новото средновековие, тя не 

може да ги лиши и от присъствието и зловещите прояви на Новата Света инквизиция, 

която не се лишава от нищо, което може да свърши добре нейните задължения, успехи, 

но и която също се нуждае от поетика, която да я възпее, дори оправдае, и то публично. 

В този смисъл днешната антикомунистическа поетика и нейните публични експресии 

твърде напомнят на средновековните процесии и зрелищни аутодафета на грешниците, 

които и тогава, както и в нашето смутно, а и безпътно настояще са обвинени в неверие, 

еретизъм, сатанински предизвикателства, изкушения, злотворства спрямо правата вяра. 

Не случайно в тях толкова често, а пък и така натрапчиво се говори/пише за нуждата и 

ползата от чистилището и ада, през които трябва да мине всичко про/комунистическо. 

Оттук идват и призивите за, легитимациите, а и маршировките на блоковете и редиците 

от всевъзможни метафори, аналогии и алюзии с нещо болезнено, страдално, мъчително, 

или дори с нещо, което да символизира отнемането на живота, възмездието на смъртта. 

В тази поетика винаги има място и роля за болката, страданието, мъката и гибелта, по-

неже те са задължителни символи и оръдия за изкуплението на реалните/мнимите вини. 

Следователно, антикомунистическата поетика е била, е и няма как да не бъде ду-

хоносна и духоборческа се по своята генеалогия, природа, специфика, функция и мисия, 

обречена на конфликт и смъртна битка с всичко прогресивно, демократично и хуманно. 

Тя неизбежно, закономерно, несъмнено и очевадно е неимоверно ярък публичен образ 

на определен тип политическа или политизирана духовност, на очевадно и докрай, или 

на дискретно и иносказателно депозирани мирогледни позиции, на идеологически визии. 

Като органично несъвместима с и изконно противоречаща на всичко прогресив-

но, хуманистично и автентично демократично, тази поетика и нейните публични екс-

пресии реално, практически се оказват особени изрази, въплъщения на анти-

духовност, защото ценностите, нормите, принципите, които те отстояват и рекламират, 

са в пълен разрез с императивите на общочовешката нравственост, прогреса и истинс-

кото право. Кантовият вечен морален императив никога няма, но и не може да прите-

жава запазено място и първостепенна роля в органиката, реториката или поетиката на 
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антикомунизма. Ригоризмът, че човек не бива да бъде средство за намеренията и инте-

ресите на другия индивид, на дадена социална общност, на обществото или държавата, 

а че трябва да се възприема като висша ценност, в тях винаги се оказва във вечно неп-

роменимо, крайно драматично или пък даже трагично положение на persona non grata в 

публичната сфера. Кантовият нравствен апел човешките същества да се отнасят към 

себеподобните си както към самите себе си очевидно няма никакви шансове да преби-

вава в тази поетика. Неговите ценностно-нормативни еталони, критерии са ненужни, 

вредни за последната. Те не могат да намерят общ език и съвместен начин на живот с 

антикомунистическите ценности, норми и принципи, които имат нужда единствено от 

всевъзможни имитации, формални и витринни изгледи на някаква реално липсваща  

демократичност, която да е инструментално ангажирана с тяхната интимна и истинска 

телеология, но същевременно и да е изцяло скарана с принципите на демокрацията, но 

пък и с тези на хуманизма. Оттук се обуславят закономерностите, неизбежността и ло-

гиката „продуктите” на антикомунистическата поетика и нейните публични дефилира-

ния чрез експресиите й да представят (на публичното внимание, в общественото време, 

пространство, битие) ерзаци, псевдо-, квази-, сурогати и полуфабрикати на инструмен-

тално префасонирани и експлоатирани истини, на подръчно, а и несръчно изработени, 

и грубо шлифовани всевъзможни „правди или правдоподобия” за историята, политика-

та и гражданския живот, които рицарите, оръженосците, трубадурите и адептите на 

днешния антикомунизъм се стремят и опитват да представят като единствени, или дори 

като автентични истини, пред които всички други – алтернативни, или противополо-

жни – визии за истинност би следвало да сведат покорно глава, а и безропотно да пона-

сят бремето на тяхната власт. Ето защо не е случайно обстоятелство, но е закономерно 

следствие, че „лабораториите” и „фабриките” за всевъзможни антикомунистически 

митове, идеологеми, фалшификации, спекулации, манипулации, лъжи, измами и заблу-

ди „работят с пълен капацитет” в годините на този драматичен, а пък още по-точно и 

трагичен преход за нашия народ. Не е чудно, че проблемът с пост-истината стана до-

ри в „номер1” за цяла една година и то не само за нашите твърде усърдни, винаги закъ-

сняващи политически и идеологически плагиати, а и за света като цяло, защото неоли-

бералната хегемония и перверзният постмодернизъм не могат без техните натрапчиви 

одиозни присъствия и опасни услуги. 

Ако някога известният български философ Бернард Мунтян твърдеше, че лъжата 

е най-масовото творчество в историята на човечеството, днес може би трябва да се бла-

годари на новите или на псевдо-демократите, че позволяват, или насърчават подобна 
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„творческа самодейност”, при това не само в собствените си среди, а в цялото общест-

во. Затова лъжата, измамата се превръщат за някои слоеве в начин на живот и препита-

ние, които имат своята солидна подкрепа и закрила от висши политически институции. 

Изглежда още, че само в този аспект родните политици и властници са изключително 

продуктивни и ефективни, тъй като онова, което остава най-вече от техните пребивава-

ния в държавните и властовите институции, са преди всичко техните лъжи или измами. 

Вацлав Хавеловите „живот в истина” и „живот в лъжа” бяха тотално взривени не 

от комунистите в последните десетилетия, а от новите демократи, които идват на власт. 

Животът не за политиката, не за благото на народа, обществото и държавата, а животът 

от и чрез политиката, чрез нейните екстри, мостри, привилегии и облаги за почти всич-

ки елити в годините на прехода се превърна едва ли не в желязно правило, супер-канон. 

Така често битката за или във върховете на политическата сфера се превръща в безпо-

щадна баталия срещу общочовешките правила, ценности, или норми на нравствеността. 

Да се живее в лъжа, грях и престъпление, за много обитатели по високите етажи на вла-

стта в държавата и обществото се превърна в единствен и безалтернативен начин на 

съществуване, в естествено, закономерно проявление в свят, където всички са „вълци”. 

Във вълчата глутница всички трябва да вият и да се зъбят, макар че това виене и зъбене 

съвсем не е еднакво за всичко участници в нея, заемащи различни йерархични позиции. 

В нея най-силен е воят, най-свирепо е зъбенето на самците, които са най-високо в тях. 

Тази метафора не е митическа или филологическа, а историческа и политическа, защо-

то още назад във вековете един от бащите на либерализма подчертава, че естественото 

състояние за обществото е онова, в което всеки за всеки е вълк, съперник и противник, 

поради което е нужен обществен договор, който да ограничи вероятните опасности, а 

както е известно най-силните във властови контекст са тези, които пишат или поне ре-

дактират окончателните варианти на подобни обществени договори, а пък и ги налагат. 

Затова и не е изненадващо, че антикомунистическата поетика дава шансове, гласност и 

простор за развихряне на стадната психика и нагона на глутницата в публичния живот, 

както и прокламира такива „обществени/граждански договори”, в които всеки трябва да 

си знае мястото в конкретно дадената социална пирамида и във властовите й йерархии. 

Защото воят на единаците, на силните мъжкари в подобна дива среда и свирепи нрави е 

единственото, което може да гарантира оцеляване в свят на атомизъм или отчуждение. 

Не е чудно, че в годините на прехода ярко изгрява и трайно се задържа на небосвода на 

политическите реалии фигурата именно на такъв мъжкар, единак в своята екзистенция, 

който се сравнява (по своите възможности и правомощия) с „онзи отгоре”, т.е. с Бога, а 
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и от когото единствено вече като че ли зависи всичко в държавата или в обществото. 

Трябва ли тогава да се изненадваме, че тази величайша особа е привързана към, а и чес-

то прибягваща до всевъзможни употреби на антикомунистическата поетика, експресия.  

Социалният дарвинизъм и малтусианските инстинкти за безскрупулна борба за 

жизнено време, пространство и битие се оказват не само метафизически предпочитани, 

и толерирани, а дори практически фаворизирани, доминиращи във въпросната поетика, 

която непрестанно, а и цинично натрапва възгледи за живота като борба за оцеляване. 

Няма как да бъде иначе, след като Аз-ът е или трябва да стои над всичко останало. А 

обладаните от подобен безграничен и безскрупулен индивидуализъм, но и ужасяващ за 

околните им егоизъм обичат трелите, идилиите или визионерствата на такава поетика. 

Съвсем не е необичайно или случайно, че в много такива поетически повество-

вания и послания се лансират мотиви/рефрени, които описват или предписват на онези, 

които желаят да се включат във властовите баталии, да си формират качества и да се 

представят публично с такива харизматични образи, които ги правят явни или прикри-

ти варвари (Каплан), или пък в публично изявяващи се „герои”, или „бунтари”, чийто 

политически брендове са инструментално сътворени и твърде добре акордирани според 

тайните и повелите на знайни/незнайни за масовото съзнание архетипи (Марк, Пирсон).  

Странно е, че хуманист и в младостта си комунист като Жан-Пол Сартр стига до 

умозаключението, че Другият е моят Ад, защото това съждение далеч повече приляга 

на мракобесни умове и фанатизирани воли, за които човещината не значи съвсем нищо. 

А е безспорен исторически факт, че тъкмо антикомунизмът ражда и сервира в изобилие 

подобни тягостни нагласи, и че ги възвеличава като супер-канони на човешкото битие. 

Тези визионерства или идилии описват другия човек като несъмнена, но и вечна 

заплаха за Аз-а, като затвор и явно препятствие за нечии потребности, или намерения. 

Затова техният дискретен повик изисква на другите човешки същества да се гледа като 

на реални/потенциални съперници и врагове, като на мишени или жертви, които не зас-

лужават никаква милост и пощада, когато Азът има възможности да се разправи с тях. 

Ето защо не е безпочвен паралелът, налагащ се при сравнение на робското битие и об-

речеността на пленниците в нацистките концлагери с днешното скотско животуване на 

хора, лишени от всякакви права, законни свободи и възможности, които са и съвремен-

ни роби, неистово трудещи се за нищо в „лагерите-фабрики” на неолибералния ни свят. 

Не случайно вече има доста изследвания за съвременното постмодерно робство в света, 

а някои теоретици предпочитат и да говорят/пишат за днешното време като за постмо-

дерна античност, а не за постмодерно средновековие, вероятно базирайки се на робите. 
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В крайна сметка, всяка поетика е израз на нещо външно, но тотално пречупено 

през смисловата оптика или ценностно-нормативната призма на вътрешното за субекта. 

А в антикомунистическия поетичен унес, захлас за подобно толериране и безгранично 

фаворизиране на субекта, субективността и субективизма изобщо няма ограничения. 

То не може да бъде другояче, след като Супер-човекът и Волята за власт са над всичко!  

Затова в и чрез тази поетика светът битува единствено и само доколкото е способен да 

удовлетвори Субекта, да го възнагради, или мобилизира да докаже още повече себе си, 

разбира се, на по-слабите, пък и за сметка на другите, преди всичко на моралните и по-

рядъчните човешки същества, които не са безскрупулни в своите жизнени проявления. 

Трябва ли след това пояснение да се чудим защо насилието прониква, а и доминира във 

всички сфери на публичния и частния живот; защо скинхеди или хулиганстващи агитки 

са готови и склонни за нищо да нападат и пребиват невинни, а и безпомощни същества? 

Следва ли подир толкова много гняв, омраза, ненавист и насилие към „другостта” да се 

чудим защо и сред децата, юношите и младежите бруталността, цинизмът се разпро-

страняват със светлинна скорост, а и се превръщат в еталон за жизнените им прояви! 

Или защо именно такива одиозни типажи носят върху себе си символи, татуси, обожа-

ват и практикуват идеи на фашизма и расизма, на човеконенавистта и антихуманизма! 

Както и защо политически функционери, дори и елити се възползват от техните услуги, 

въпреки че публично се дистанцират от, формално, гласовито порицават такива деяния! 

А подобен стил на мислене или начин на живот винаги, в крайна сметка, се оказва гре-

шен и греховен, дори престъпен откъм правата и свободите на другите хора в социума. 

С други думи казано, той винаги е илюзорен за онези, които го изповядват и изживяват, 

колкото и те да са убедени, че е напълно реалистичен или единствено възможен за тях. 

Но той е и химеричен от гледна точка на неговата фанатична вяра, че е правилен, а пък 

и вечен, че може да се справи с всичко, което съкровищницата на историята притежава. 

Бъркотията в главите, в умовете и душите на младите хора се настанява и пуб-

лично дефилира и в тяхната соматика, чрез впечатляващите и потресаващи татуировки. 

Съвсем наскоро водеща телевизия показа телесния шедьовър на един млад „патриот”, в 

чиито татуировки бяха намерили едновременно и съвсем близко място ликът на В. Лев-

ски и фашистката свастика, без обаче тази странна „компания” изобщо да го смущава. 

Така причудливата или озадачаващата поетика по тялото може/трябва да се превърне в 

символ и въплъщение на мирното съжителство на абсолютно противоположни идеали, 

на несъвместими ценности, норми и принципи за обществено-полезен начин на живот. 
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Антикомунистическата поетика и експресия търсят, а и намират уютни места (за 

своята публична експонираност) в различни типове социални и антисоциални фигури. 

Сред тези фигури в нашата бурна съвременност доста благоприятна обител за такава 

поетика или експресия твърде често се оказва и политизираното човешко тяло (Мизов, 

2016б), с всичките негови атрибути. Това специфично и инструментализирано тяло 

може да притежава органичен или неограничен произход, или естество. Става дума и за 

това, че различни публични сгради или съоръжения – улици, сгради, подлези, стени, 

мостове, надлези, витрини и пр. – могат да се превърнат в особено политизирано мак-

ро-тяло, на което да се нанасят символи и емблеми на „нашата кауза”. Ако толкова се 

говори/пише за геноцид на народа или на отделни социални групи, не е ли потребно да 

се запитаме, дали изнемощялото и изтънялото туловище на държавата, или измъченото 

и отслабващо тяло на многострадалния ни народ не са продукти от безнаказания разгул 

на антикомунистическата поетика в политиката и на нейните експресии в публичния и 

частния живот на хора от различни етажи на социалната пирамида?! Не при стигмати-

зирания или дамгосван сега комунизъм, а при антикомунистически изградената квази-

демокрация българската държава и нация преживяват демографска колапс, който от все 

повече хора се възприема или оценява като умишлено извършван геноцид, за който ан-

тикомунистическата поетика мълчи, или му дава изопачени интерпретации. Ставащото 

все по-анемично, хилаво тяло на народа и влошаващият се негов здравословен, образо-

вателен и културен статус са ярки показатели за „триумфа” на този геноцид. А и кул-

турното тяло на нацията е дамгосано от подобни „татуси” – пошлата субкултура, еска-

лиращата неграмотност, чалгаджийските еталони или трафарети в жизнения свят. В 

публичното време-пространство, в символните полета, а и съперничества, това особено 

тяло се оказва единствения организъм, механизъм или инструмент, чрез които власто-

вите интенции и инвенции могат да се лансират постоянно или регулярно за другите. В 

това отношение свой дискретен, или понякога даже направо страшен ефект, или изглед 

могат да имат определени видове негови татуировки, пледиращи за „великите каузи”. 

По тази причина днес можем да видим толкова много политизирано „татуирани” чове-

шки или пък даже и веществени тела – всевъзможни сгради, подлези, витрини, надлези 

и т.н., – със свастики и нацистки призиви, или пък с предупреждения, заплахи и публи-

чно произнесени смъртни присъди към реалните, или потенциалните им „врагове”.  

В смутно историческо време и всекидневно битие, които са непрестанно атаку-

вани и похищавани от напора на възраждащия се неофашизъм, от безнаказаното прояв-

ление на откровено фашистки патетики и деяния на бивши фашисти или на потомците 
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им, сега устроили се в различни партии, или дори влезли в държавните институции, 

няма как антикомунистическата поетика, експресия да не заемат солидни места и роли. 

Още повече, че в днешното (постмодерно) време на фаворизация на индивидуализма и 

алиенацията профашистките или откровено фашистките емблематики в татуировъчните 

фабули и послания могат натрапчиво да сюрпризират или отегчително и банално да се 

разполагат в публичното време-пространство чрез пребиваването и на това тяло в него. 

Пластиката, „хореографията” на антикомунистическата поетика или експресия в 

редица масови публични мероприятия, като, например, демонстрации, граждански ве-

риги, хепънинги, флаш-мобове, символични „градове и лагери на истината”, протестни 

окупации на държавни/обществени сгради и пр., нагледно демонстрират определен тип 

– моментно-ситуативна, или регулярно използвана – символна дисциплина, идеологе-

мен порядък, митологическа йерархизация и партийна реклама, които следва да бъдат и 

достатъчно очевидни, или поне подразбиращи се, или пък дискретно подсказващи ги.  

Друг тип фигуралност, която в нашата съвременност се превръща в обител, а и в 

пиедестал за рекламиране и налагане на антикомунистически идеологеми и митове, се 

оказват разнородните и многоликите неформални малцинства или множества. Сега те 

вече се превръщат в извънредно удобни и полезни (за определени властови фактори и 

сценарии) социални структури, неформални сдружения или неправителствени органи-

зации, които безскрупулно вегетират върху принципите на демократизма и плурализма. 

Сдобили се с твърде гръмки, а и привлекателни „демократични” названия, те реално не 

вършат нищо полезно нито за демокрацията, нито за хуманизма или пък за плурализма, 

защото дискретната им мисия и непрозрачните им ефекти са в противоположна насока. 

Не случайно в обществото все повече набират скорост и мащаб представите и оценките 

за такива НПО-та, щедро финансирани отвън фондации и граждански структури като за 

своеобразни пети колони, меркантилно и безмилостно подриващи нашата държавност. 

Впрочем, твърде много от тези – спонсорирани и дирижирани отвън – фондации 

и граждански структури са основните дистрибутори и рекламни агенти на всевъзмож-

ни екстри и оферти на антикомунистическата поетика или на публичните й експресии, 

тъй като те са основни транслиращи и пласиращи механизми на антикомунистическите 

идеологеми, митове, илюзии и химери в публичното време или пространство на народа. 

Най-лошото и най-непочтеното е, че днес съвършено безскрупулно се експлоа-

тират социални и неформални човешки групи, общности, които по презумпция следва 

да се много далеч от политиката, но реално се използват за тясно политически проекти. 

Очеваден и дори кошмарен образ за подобна възможност или реалност са футболните 
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агитки на някои клубове, които предизвикват системно безредици, насилия или вреди. 

Тези безименни или именити групови субекти нерядко са декорирани – телесно или 

инструментално, чрез съответни вещи, които използват – с несъмнени фашистки знаци. 

Немалка част от българските скинхеди също ментално, вербално, соматично или 

поведенчески изповядват, отстояват антикомунистически, дори профашистки възгледи. 

Тяхното навлизане и използване от някои политически централи и елити води само до 

едно – охулиганяване на политиката, а и на всичко, свързано с нея в публичния живот. 

Арогантността, бруталността и цинизмът в обществения живот се дължат не толкова на 

свободните територии, отстъпени на хулиганите, а на политиците-хулигани, които съз-

дават подобни възможности и реалности за примитивизация на нравите в държавата ни, 

като палмата на първенството заслужено се полага тъкмо на антикомунистите сред тях.  

Хулиганският манталитет и маниер, обаче, днес огромна част от родните поли-

тически елити заимстват не от хулиганските групировки, а, по-скоро, тези формации си 

намират оправдания и възможности да се проявяват одиозно тъкмо заради политиците. 

А където вирее или безнаказано цъфти хулиганството, там вече е свободна територия за 

всички типове социални заблуди, лъжи, фалшификации, спекулации и неистини. Не е и  

чудно, че се вдигат бариерите за феномените на расизма, ксенофобията и сегрегацията, 

които отварят шлюзовете на подозрителността, неприязънта и омразата към „другите”, 

които пък следва да бъдат ограничавани и лишавани от всевъзможни права и свободи.    

Разбира се, щемпелите на произведената и пласираната на политическия пазар, в 

общественото време-пространство антикомунистическа продукция не носят автентич-

ните знаци на лъжата и измамата, а се прикриват под формата на бързо изветряващи и 

лесно разгадаващи се от народа всевъзможни политически илюзии и социални химери, 

които, обаче за съжаление, често имат прекалено дълъг „гаранционен срок” на влияние.  

Като всяка друга и антикомунистическата поетика разчита прекалено много и на 

всичките пет човешки сетива, за да изгради с тяхна помощ своите невероятни истории. 

Ако вече стана дума за езика и гласът, няма как да подминем и слуха, както и за 

ролята и значението му в историята и политиката, в социалните практики на хората. 

Тук не става въпрос за слуха като комуникативно средство от типа на клюките, мълвите 

и сплетните, а за слуха като орган на анатомичното човешко същество, но и като орган 

на човека като политическо същество, и, още по-точно, като „политическо животно”. 

Защото всяка политика се нуждае от свои типове слух и прави всичко, за да ги създаде, 

понеже от тяхното наличие и действие зависят сигурността, но и трайността на властта. 

Само формиран, но и форматиран по определен начин, човешкият/гражданският слух 
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(Мизов, 2017в) е в състояние избирателно и инструментално да слуша и чува звуците 

на историята и шумовете на събитията, а също и посланията на политиците, и иноска-

занията на идеолозите, да дочува или да причува в тях дори онова, което реално не съ-

ществува, но за тях е и много важно в дадения момент, или пък в конкретния контекст. 

Именно от тези дарби на човешкия, политическия, гражданския и политизирания слух 

имат особено голяма потребност и към него насочват старанията си винаги политиците, 

които обикновено, а и по презумпция са свързани с манипулации на масовото съзнание. 

Затова дисциплинирането, тренирането на човешкия/гражданския слух към дадени ме-

лодии е първостепенна цел на всички идеолози и политици, властници и опозиционери, 

при което „нашите” визии/дела трябва да са симфонични, а „чуждите” – какофонични. 

Мощно звучащите смисли на антикомунистическия патос и етос, обаче, публично реп-

резентират и определени типове музика на гражданското мислене и музика на полити-

зираната реч, огласяваща, а и доминираща в конкретни масови мероприятия и събития. 

 Подобно на други модалности на такава музика (на гражданското мислене или 

на политизираната реч), тази на антикомунизма в преходните реалности, събития и 

нрави също не се отличава с брилянтна стилистика, с оригинални хрумвания и шедьов-

ри. В огромната си част тя е (буквално!) произведена „по конфекция” от предишни или 

паралелно съществуващи в съвременността, по-близки или по-далечни в географско и 

политико-идеологическо пространствено-времево отношение „мостри”, а и технологии. 

 Това донякъде е и закономерно, естествено, логично, а и разбираемо като се има 

предвид, че антикомунизмът притежава доста протяжна в световната, европейската и в 

родната история биография, в която е натрупал огромни съкровища, а пък и наследства, 

от които във всеки последващ момент, при нужда може да се възползва и то в изобилие. 

 Музиката на гражданското мислене или на политизираната реч на антикомунис-

тите се отличава контрастно и доминантно с непретенциозността и елементарността си 

от гледна точка на високите естетико-художествени критерии за тяхната органичност. 

В нея определено доминират обертоновете на негативните емоции, на освободения и 

безконтролно шестващ ирационализъм, на пренебрежението и елиминацията на морал-

но-етическите начала, които изискват уважение към и зачитане правата на „другостта”. 

 Фалцетите, кресчендото, заглушителните висоти или оглушителните талази на 

антикомунистическата менталност, сензитивност и вербалност нямат нищо общо с бон 

тона, който следва да е общоприет и спазван в едни нормални междучовешки обноски. 

Надвикването, крясъците, инвективите и цинизмът в посланията и повествованията на 
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символната или конвейерната продукция, насочена към масовата публика, са отлича-

ващо качество на почти целия пласмент на екстри, мостри и услуги на антикомунизма. 

За своето нормално житие-битие, антикомунистическата поетика/експресия има 

органична нужда от определени видове политически или социален слух на хората. Този 

особен слух трябва да бъде „настроен на вълните” на антикомунизма, а освен това да 

изпитва истинско удовлетворение, радост, щастие и даже възторг от неговите изяви. 

Той следва „правилно да слуша” и безпогрешно да отличава антикомунизма от всичко 

останало, но и да позволява да се причуват неговите гласове и послания даже когато те 

реално не присъстват в дадено повествование, в някое обръщение на новите демократи. 

Антикомунистическата поетика и нейните публични експликации и експресии са 

ярки символи, а и осезаеми въплъщения на определена социална глухота към нуждите, 

интересите и ценностите на човека и народа, но и на прекалено изострени и перверзно 

изтънчен политически/политизиран слух към конюнктурните оферти/екстри на властта. 

Те са олицетворение на рязко вдигане на праговете на чувствителност към човещината, 

на нежелание и неспособност да се слуша, но и чува онова, което хуманизмът повелява, 

а и на непрестанно ескалиращите възмущения и негодувания на народа, че управниците 

и властниците му не могат или не искат да чуят, видят и кажат истините за ставащато. 

Неслучайно съвременното ни общество изглежда като социум на слепоглухонеми, въп-

реки че в него постоянно сякаш има твърде много хора, които „провиждат” истинските 

посоки, говорят високо, непрестанно и дават вид, че чуват всички шумове на историята. 

Затова не е изненадващо обстоятелството, че въпреки логореята на политиците масите 

не правят впечатление, че са внимателни към, добре чуващи техните „велики призиви”, 

или че ако са причули нещо от властниците, много скоро се разочароват или ядосват от 

това, че не са чули правилно какво „тези горе” им казват и са се подвели по лъжите им. 

Подобно на всяка друга поетика и антикомунистическата също разчита на силни 

внушения или твърди убеждения (адресирани към масовата публика), че в нейните 

иконографии, повествования и послания може да се открият, а и възприемат с пълни 

гърди както ароматите на „вечните истини”, жадуваните реалии или човешките нрави, 

така и вонята, или смрадта на онези обществено-исторически, политически, културни и 

други условия и порядки, срещу които тя величествено и непрестанно издига протестен 

глас. 

Въпросът, обаче, е защо, какво и как тази поетика възприема или представя било 

като благоуханен аромат, било като отвратителна воня на духовността и битийността. В 

това отношение релативността, пронизваща органиката на антикомунистическата пое-
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тика и пулсираща в нейните експресии, няма равна на себе си, тъй като тя винаги инс-

трументално се ангажира с изобразяване и тълкувание на „своите” или „чуждите” не-

ща. 

На практика, това означава, че антикомунистическата поетика и публичните й 

експресии се ангажират в пресътворение и разпространение на инструментални визии 

за определени одорични консистенции, присъщи да дадени епохи, общества. Светът на 

всяка поетика, в т.ч. антикомунистическата, е свят на разнородни миризми и аромати, 

а и на нетърпими, непоносими за човешкото – анатомично, социално – обоняние вони, 

смръдни, излъчвани от одиозни свърталища и вражески лагери на противникови – иде-

ологически, партийно-политически – идентичности, визии и практики (Мизов, 2016в). 

Той винаги е прогизнал от всевъзможни, неистови пристрастия, антипатии и симпатии 

към определен тип идейно-политически, но е ангажиран с пулверизацията и ароматиза-

цията на едни, или с умирисването и осъждането на обонятелната природа и ефектив-

ност на други, неприятни, противни или пък дори считани за вражески (на тях) реалии. 

Така се оказва, че монархо-фашисткият период мирише благоуханно, а социалистичес-

кият смърди отвратително, непоносимо за префинените обоняния на антикомунистите.  

Антикомунистическата поетика и експресия, обаче, упорито премълчава или се 

прави, че изобщо не вижда, че злополучният преход към демокрация превърна нашата 

държава и българското общество в историческо и смрадливо бунище на руини, които са 

следствия от безумия, грабителства, опустошения и престъпления към целия ни народ. 

От дълги години и навсякъде се носи смъртоносният мирис на разлагащи се социални 

тъкани, на разпад на човешки, социални и морални организми по всички нива на соци-

ума, на превръщащата се в пихтиеста, воняща маса култура, нравственост в държавата. 

Все по-влошаващите се екологична среда и атмосфера също не ухаят на приятни ми-

ризми, а, напротив, продължават да се насищат с поредни стари вони и нови смрадни. 

Те доста сериозно застрашават душевното спокойствие и живота на хората като човеш-

ки, а и като политически същества. Затова и все по-често, и все по-настойчиво се гово-

ри или пише за нуждата от екология на политиката, още повече че екологическите 

политики са далеч от нужното, или дължимото за хората (Мизов, 2013, с. 149-184). Да 

не говорим, че все повече населени (столични или провинциални) места, а и квартали, 

обитавани от маргинализиращи се слоеве, се превръщат в отвратително миришещи. Но 

това не означава, че по-върховете на социалната пирамида „ухае” на приятни аромати, 

защото там вече пороците на техните обитатели ги насищат също с неприятни мириси, 

ала за тези отвратителни миризми антикомунистическата поетика не казва/пише нищо.  
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От екологически пречиствания обаче се нуждаят и политическите езици, защото 

са се превърнали във вонящи производства, територии на ненавист, омраза към другия, 

а тази одиозна и гибелна тенденция няма как да не триумфира в политическата поетика. 

Естествено, тази поетика не се занимава единствено с летливото, а и незримото 

царство на ароматите и миризмите, но разчита също толкова много и на човешкия вкус. 

Затова и епопеите, или одите за сравняващи, а и съперничещи си политически и други 

социални вкусове са толкова многобройни, така изобретателни, но пък и настъпателни. 

Тази поетика е символ и въплъщение както на извратените социално-политически вку-

сове, така и на безмерното чревоугодничество, неутолимия вълчи апетит или болезнен 

вкус на нейните субекти и поддръжници към пиршествата на някои социални ситуации, 

в които лакомията за власт и облаги нямат скрупули, нито каквито и да са ограничения. 

След като е плътно ангажирана с и безпощадно експлоатираща човешките сети-

ва, антикомунистическата поетика е обречена да пресъздава и алхимично, въображаемо 

да сътворява разнородни и атрактивни, полярно влияещи на човешката душа, вкусови 

образи, възприятия и усещания, вкусови внушения и дори моментни, или хронифици-

рани, болестни халюциногенни образувания, или преживявания в конкретни ситуации. 

Затова няма как да не усетим пъстротата и натрапчивостта на различни вкусови състав-

ки и прояви в нейната органиката, както и разнообразните вкусови ефекти, които тя е в 

състояние да поражда или поддържа за определено време (Мизов, 2017а/б). Тя е онази, 

която публично оповестява защо, как, къде и кога определени социални (или политиче-

ски) вкусове трябва да се изкачват или сгромолясват по вертикалите на властта. При-

видно рекламирани като стимуланти за човешкия имунитет, тези вкусови конфликти и 

разстройства влияят болестотворно, дори гибелно на човешки или морални организми, 

поради което и поетиката, която ги рекламира и натрапва, се оказва силно вредоносна.  

Антикомунистическата поетика, а и нейните публични експресии без всякакво 

притеснение демонстрират твърде особени пристрастия/антипатии към определени ти-

пове социално осезание, към конкретни видове (позволено или забранено) докосване и 

усещане на реалната/мнимата „плът” на „азовостта”/”чуждостта”. Те публично и разпа-

лено разказват всевъзможни истории за желания блажен допир до нещо скъпоценно, а и 

за непотребната или гибелната тактилност до соматиката на непоносимите „другости”. 

Защото „другият”/”чуждият” се оказва неимоверно по-опасен и гибелен от прокажения, 

а подобни сравнения, аналогии и метафори буйстват и царуват във въпросната поетика.  
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Антикомунистическата поетика и нейните публични експресии се оказват също 

и извънредно плодовити за създаване и разпространение на разнообразни модалности и 

всевъзможни хибриди, клонинги, кентаврични или абсурдни фигури на антикомунизма. 

В известен смисъл антикомунистическата поетика, пък и експресивност прилича 

доста на митичната Хидра, която имала чудотворните способности щом някой герой 

отсече някоя от главите й, тутакси да изобрети или замести липсващите с нови глави. В 

този смисъл борбата с тази поетика и нейните многолики експресии е извънредно труд-

на и сложна, много продължителна и нерядко с твърде неясен изход за нейните врагове. 

 Тъй като няма публично приемлива, пък и социално вдъхновяваща историческа 

биография в предишните две исторически епохи – до средата, а и до края на ХХ-ия век, 

– антикомунизмът днес особено разчита на съвременно фабрикуване и на мащабно раз-

пространение на инструментално, а и на бриколажно изобретени митологии за себе си. 

Тези митологии обикновено безогледно и спекулативно, манипулативно, но и цинично 

прередактират или съвсем по новому пренаписват страниците на отминалата история. 

Тези процеси вървят както на обществено, така на персонално равнище. На първото, те 

фалшифицират истината за събитията и фигурите в нея, а на второто – преобръщат и 

пресътворяват съвършено нови, пък и възкресяват стари, прикривани лични биографии. 

Погледнато дори с просто око, лесно, а и контрастно се забелязва, че лицата и групите, 

които се оказват най-страстно увлечени и отдадени на „новия олимпийски масов спорт” 

– пренаписване, сътворяване съвсем наново на персонални биографии, са от тези среди.  

Затова не е чудно, че днес такива „поети”/„декламатори”, произлезли от средите на фа-

милии на върли антикомунисти, спотайвали или престорвали на нещо друго по времето 

на социализма, сега се изявяват най-агресивно, пък и вадейки на показ съвършено нови 

биографии, освен това искат да получат и съответни индулгенции от новите властници. 

За подобни особи предишните им биографии са неприятен прякор, псевдоним, от кого-

то сега се отричат изцяло и съвсем преднамерено го прикриват от другите. Това особе-

но релефно проличава в комплексите на малоценност, провокирани от липса на истинс-

ки дисидентски движения през социалистическата епоха или на стремежите, и компен-

саторните им днешни опити да бъдат възмездени чрез съвременно конструирани и бе-

зогледно, но и безнаказано пласирани в публичното време-пространство съвършено 

измислени наративи, персонажи, фабули и постижения на тогавашния антикомунизъм.  

 В самите среди на днешните родни антикомунисти няма взаимно уважение, нито  

признаване и зачитане на приносите и заслугите на едни от други. Затова и с всяка нова 

кохорта на антикомунисти в коридорите на държавното управление или в политическия 
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живот неизменно се пораждат спорове, прередактирани и съвсем наново написани ис-

тории за „великата борба” срещу комунизма, които отделни лица/групи са извършвали. 

Така се стига до комични случаи, при които развинтеното въображение на „жертвите на 

комунизма” ги прави да изглеждат смешни или отвратителни за нормалните граждани. 

Когато са по високите етажи на властта в политиката и държавата, такива персони само 

губят от предишния си (конюнктурно създаден) имидж и се превръщат в ненужни дори 

и за онези, които преди това са ги боготворели, както стана и с един наш екс-президент, 

чийто „номер” беше, че бил репресиран само заради разправяне на вицове и слушане на 

западна музика, още повече, че именно по времето на неговото властване у нас имаше 

„ледников период” за политическите вицове и най-тежки репресии за инакомислещите. 

Днес се оказва, че в периода на социалистическото строителство, а и общество в 

България са се подвизавали, атакували държавата няколко огромни дисидентски вълни, 

за които историята кой знае защо мълчи и нищо не казва, но техните, сега изфабрику-

вани, новоизлюпени представители, чрез свои трогателно-потресаващи спомени, доста 

услужливо и охотно разказват на вече достатъчно отегчената от историите им публика, 

без да се притесняват или срамуват от флагрантните несъответствия и противоречия, в 

описанието, тълкуванието на миналите реалности, подвизи и заслуги на „дисидентите”. 

Тези пунически войни между различни дисидентски вълни водят само до едно – бърза 

загуба на публичен интерес, взаимна дискредитация и елиминация на техните „герои”. 

Антикомунистическата поетика на българското дисидентство се излива в скучни 

и смешни истории за премеждия на „творби в чекмедже”, които са очевадно съшити с 

бели конци, а и обикновено са рожби на посредствени творци, или пълни некадърници, 

които със задна дата, поръчково, в унисон с конюнктурата неистово пишат „шедьоври”.  

 В този контекст поетиката на съвременния преходен антикомунизъм е рожба на 

развинтено въображение и развилняла се политическа/политизирана фантазия, които не 

се съобразяват с нищо и никого, не затичат историческите факти и социалните истини.  

 Антикомунистическата поетика и символните експресии на преходния антико-

мунизъм поемат своя исторически кръст, а и вършат своята „велика освободителна ми-

сия” в дадено обществено-историческо време-пространство, което трябва радикално да 

изменят, за да докажат, че те са фактори, определящи неговите главни характеристики. 

Това реално означава, че символично, а и практически те следва да нахлуят, превземат, 

подчинят и тотално преобразят констелациите и конфигурациите на тези хронотопоси. 

В известен смисъл, най-нагледно, а и недвусмислено това проличава в антикомунисти-

ческата истерия и вакханалия спрямо архитектурното, мемориалното пространство, 
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към оскверняването, разрушаването на местата на паметта на вражеската идентичност. 

От началото на прехода до наши дни не е спряло и няма изгледи скоро да се възпре то-

ва непрестанно посегателство и кощунствено отношение към местата на паметта, които 

при изменените реалности и порядки следва да бъдат превърнати или в места на заб-

равата (Мизов, 2016а), или пък в места на наказаната памет (Мизов, 2008б), която 

трябва да служи като публична поука, или като заплаха за солидни граждански слоеве. 

 Плашейки се от още сега осезаемо надвисналата опасност за мимолетността или 

крехкостта на паметта за собствените им персони, а и „заслуги”, антикомунистическите 

„поети” и „експресионисти” всячески се стараят и опитват да разрушат до основи всич-

ко, което техните врагове в миналото са сътворили, или пък което в настоящето градят. 

Разрушителният дух, отрицателният нагон или критикарската истеричност са осезаемо 

видими щрихи в портретите на днешните наши и чужди антикомунистически поетики. 

Параноята от засенчване или подмолно заговорничене срещу тях също е техен признак. 

Това пък, на свой ред, отприщва бентовете и вдига бариерите пред всевъзможни гнусни 

доноси, клевети, сплетни, клюки, слухове и небивалици, които триумфално шестват в 

поетичните територии и в метафизичната логика на антикомунистическия патос и етос. 

Не случайно почти всички антикомунистически поетики имат вид на очевадни публич-

ни клевети, а и предлагат териториите на своите повествования и послания за всевъз-

можни доноси, клюки, непроверени или абсурдни слухове, злепоставящи враговете им. 

Абсурдността на някои от базовите им идеи не подлежи на съмнение, но и на лечение. 

Затова не е и чудно, че псевдо-демократите-антикомунисти с такава страст и ярост се 

опитват да легитимират закони и практики на тотално подслушване, следене и донася-

не за всичко, което реалните или потенциалните им идейни противници са изказали, 

написали или сторили, а и което противоречи на техните интереси и коварни сценарии. 

Развратеният политически или поквареният граждански слух няма как да се откажат от 

услугите, екстрите и мострите на подобни, аморални, но и не винаги законови средства. 

Както има хора, които, въпреки че знаят, че е не е морално да слушат или разказват 

пошли и вулгурни вицове, но го вършат с огромно удоволствие и неизменна натрапчи-

вост, така също има и люде, които са обсебени от неистово желание да слушат и разна-

сят навсякъде, по всяко време, към когото и да е подобни антикомунистически поетики.  

 Ако архивите на паметта трябва непрекъснато да се попълват и обогатяват, а пък  

тяхното комплектуване, ранжиране, сортиране или експлоатиране постоянно да се усъ-

вършенства, за да отговаря на потребностите и проектите на властниците, не е изненад-



 161 

ващо, че историческата, социалната, политическата и културната памет на хората биват 

поставени измежду първите подсъдими и осъждани на най-тежки или гибелни присъди. 

 Изглежда като истински кошмар, но реално се получава така, че в политически 

декларираното и рекламираното „свободно, демократично и отворено общество” един-

ствено властниците са напълно способни свободно, без всякакви скрупули и задръжки, 

без никакви угризения на съвестта, а на всичко отгоре и съвсем безнаказано да послуш-

ват, следят, дискредитират или даже да преследват своите реални/мними „конкуренти”. 

И антикомунистическата поетика, както и нейните публични експресии дават пътна 

карта и свобода на придвижване на такива одиозни и гибелни за социума, морала изяви. 

Затова политическата цензура (Мизов, 2014а) и политическият остракизъм (Мизов, 

2014б) намират толкова радушен подслон, безусловна подкрепа и безгранична възхвала 

в гостоприемните за подобни обноски територии на всевъзможни текстовете или пос-

лания в органиката на тази поетика, а пък и на нейните публични експресии в социума. 

Щом целта е да се ограничи, спре и унищожи другостта, всички средства са позволени! 

 Осезаеми или иносказателни антикомунистически ориентации, но и послания се 

прокарват чрез публичното лансиране, отстояване и рекламиране на определени типове 

носталгични ипостаси и наративи за „доброто, хубавото време” и битие в отшумялото 

(твърде отдавна или съвсем наскоро) минало, което обаче сега вече, при коренно изме-

нените обществено-исторически реалности и политически нрави, се противопоставя на 

и възкачва над лошата и заразна про/комунистическа носталгия, под която се разбират 

и преследват всички паметови конструкти и публични изражения на сравнимост и су-

бординиране на преходното време спрямо социалистическото минало (Мизов, 2011). 

Така, на практика, се въдворява и легитимира двойно морално счетоводство, което поз-

волява амбивалентни отношения, съответни санкции към различните типове носталгия. 

 Перверзията или цинизмът на антикомунистическият патос и етос в този аспект 

проличават във всевъзможните опити за долнопробно обяснение и елементарно оправ-

даване на подобни умишлени, злонамерени актове и морално недопустими провокации.  

 Нещо повече, антикомунистическата арогантност и брутализъм надминаха све-

товните критерий и постижения, а и свещените завети на римското право за давността. 

Оказа се, че за про/комунистически идеи, мотиви и деяния няма давност и прошка, но 

за идеи, мотиви и престъпления срещу държавата, обществото и морала такива липсват, 

особено когато те принадлежат или се извършват от представящи се за демократи лица. 

Единствено у нас, в съвременна Европа се сътвори и легитимира средновековни-

ят по духа си Закон Панев за наказателно преследване на хора по идеологически при-
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чини, за дискредитации, стигматизирания и репресии на хора заради доноси срещу тях. 

Въпреки своята видима и суховата юридическа материалност, той се оказа „шедьовър” 

на антикомунизма, на развихрила се докрай и безнаказано анти-демократична поетика, 

а и на нейните публични законови и незаконни експресии във всички сфери на живота. 

Безгранично сервилна към новите си американски ментори или господари, значителна 

част от нашите политици, или управници не се посвени да възроди кошмарния дух, пък 

и технологиите на позорната за Америка епоха на маккартизма в нашата съвременност. 

Прокарвайки този закон и с опита за борба против корупцията, чрез безнаказано донос-

ничене, те желаеха да си гарантират неподсъдна среда на терор над инокомислещите. 

Въпреки смяната на няколко партийни формации в дясното пространство, никой от 

представителите им не пожела обективно да критикува или да отрече закона на Панев. 

По същество, този закон бе своеобразен връх на безумието и наглостта на тази поетика, 

а и олицетворение на недопустими за нашето съвремие трафарети от далечното минало, 

които в своята (предишна или актуална) битност и битийност могат да се оприличат на 

кръстоносни походи, инквизиторски процеси над, публични екзекуции на „чуждостта”. 

А тези особени „кръстоносни походи” срещу комунизма, като идеология и обществена 

практика, започват още в първите дни след 10.ХІ.1989 г. и продължават до ден днешен 

с неудържимо и безнаказано ескалиращия – моментно или регулярно, най-вече по вре-

ме на изборни кампании, на естествено, или изкуствено „подгряване” на обществено-

политическото време и политическата събитийност чрез системен (персонален/групово 

вършен) – графитен тероризъм (Мизов, 2005а/б и 2008а) в публичното пространство.  

Регулярното кощунство и безнаказаното  светотатство над мемориални комплек-

си, паметници на конюнктурно стигматизираната и репресираната идейно-политическа 

и мнемонична идентичност днес тривиално се обясняват, безцеремонно се оправдават с 

естествено, закономерно, морално „неизбежно” възмездие към виновниците от минало-

то, или с оправданията на извършителите му, че са субекти на исторически новаторски, 

творчески подходи и прийоми към публичното сътворение, възприятие и консумиране 

на интенцията и инвенцията на целево, а и моментно наказани скулптурни фигури. Без 

дори и да знаят нищо за съперничеството, или бриколажа между модерност и постмо-

дерност, извършителите на подобни хулигански, дори варварски актове биват оправда-

вани от политически сили, или даже от държавни институции като последователи на 

нови арт-движения, логики, визии, техники и практики в родни условия, или ситуации. 

Техните брутални покушения и пошли извращения с целостта и духовното излъчване 

на такива – моментно или регулярно наказвани с оцветяване, или разрушаване – мемо-
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риални фигури биват представяни като съвършено ново, оригинално, непознато досега 

визуализиране, префасониране, иронизиране, или окарикатуряване на тяхната битност. 

Такова отношение и поведение също не бива да учудва, защото именно постмодерност-

та роди и легитимира ироничното и циничното префасониране на класическите творби. 

И след като от подобно разкрепостено творческо и художествено мислене и преправяне 

пострадаха дори велики творби на Шекспир, няма как в сферата на политическото въо-

бражение и неговите визуални волунтаризми да не се получат още по-ужасни ефекти. 

 Както показва Пиер Франкастел, макар и за съвсем друга епоха, за друг тип об-

щество и за коренно различни политически нрави, доминиращата или апокрифната, т.е. 

преследваната фигуралност следва да притежава, а и да отстоява по своему определе-

на логика спрямо духа на времето и пейзажите на събитийните консеквентности, про-

цесивните вериги, неочакваните преобразувания в държавата и социума (Франкастель). 

Мястото трябва да бъде достатъчно удобно за фигуралността, а пък тя – да го украсява 

и експлоатира по съответен повод, начин, с явни или завоалирани телеологии, техники, 

които публично да удостоверяват „гениалността”, „прозорливостта” на техните творци. 

Антикомунистическата поетика и символните експресии на преходния антико-

мунизъм са особени проекции и въплъщения на конкретни – ясно забележими или съз-

нателно завоалирани, дегизирани – сетивно уловими и представени смислови образи и 

гласове. Те символно и реално представят звучащите смисли (Звучащие смыслы) на 

определени идейно-политически визии, доводи, аргументи и контрааргументи, истинс-

ките или престорените истини или правдите на антикомунизма в тяхното явно или 

преднамерено прикрито съперничество с тези, които принадлежат на социализма. Ан-

тикомунизмът винаги, а и много разчита на предизвиканата и безконтролно шестваща-

та емоционалност, на взривената и неограничена в проявите си публична афективност, 

на буйстващия ирационализъм, който не се свени и страхува от нищо в даден момент. 

За него логиката съществува единствено в нейните простовати, семпли и понякога даже 

само формални, половинчати форми и прийоми на публично депозиране и проявление, 

които всъщност реално обиждат менталния капацитет на разумните и моралните хора. 

Усещайки собствената си ментална импотентност и логична безпомощност, антикому-

нистическият патос или етос обикновено разчита и на любезните услуги на въображае-

мото чудо, на фикциите и илюзиите, на безцеремонните и цинични алюзии, или даже на 

безскрупулния и флагрантния „натвърд”, не на намек за елементарни, или пошли идеи. 

Затова той може/трябва да се възприема и оценява като поетика на елементарната наг-

ледност и плитката дълбочинност на ментални проекции и послания към аудиторията.  
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 Антикомунистическата поетика и експресивност в публичното житие-битие на 

преходното българско общество се отличават и с още нещо – с неприкривана и осезае-

ма претенциозност поетиката на обикновеното (Манкевич) да се представи и оценъч-

но таксува като поетика на необикновеното, изключителното, оригиналното, стойност-

ното и дори на вечното. В този контекст обаче, тя (реално и практически) е поетика на 

баналното, известното, трафаретното, повтарящото се от много други времена, години, 

общества, нрави, събития и публични мероприятия. В нея няма нищо, което да е ориги-

нално, неповторимо, първопроходческо, недостижимо от или в предишни исторически 

епохи, общества, цивилизации, културни практики. Именно затова съвременните хора 

се оказват принудително свидетели и неволни консуматори на иначе до болка познати, 

но и неимоверно изтъркани от употреба метафори, аналогии, алюзии и илюзии, които 

антикомунистическият патос и етос в годините на прехода щедра сервира на публиката. 

 Това може лесно да се провери и удостовери, стига да си припомним атмосфера-

та и сценария на различни публични мероприятия и събития, моментно и инструмен-

тално „превзети” от антикомунистическия патос. Масовото скандиране на скандални, 

обидни, недопустими, унижаващи достойнството и честа на други хора, общности или 

институции възгласи, дълговременното повтаряне на едни и същи, или на малко изме-

нени политически рими и алегории в публичните стилистики, послания и повествова-

ния на агитките и заразените от тях тълпи, разкриват доминиращата семплост, ниското 

качество на менталния инструментариум и скопеното умотворчество на демиурзите им. 

Антикомунистическата поетика е рожба или продукт на определено символно 

производство, размяна и потребление в конкретни публични ситуации, събития и изяви. 

Тя, обаче, притежава свои интригуващи и невинаги докрай разкрити за човешкото въз-

приятие и мислене образи и проявления. В този ракурс може да се спомене, че в годи-

ните на прехода сме свидетели на непрестанно, но и разнообразно конкуриране между 

производствените, дистрибутиращите и обменните институции, технологии и легити-

мирани консумативни практики на миналото от тези на преходното настояще. И ако в 

условията на предишния авторитарно-партократичен политически режим има ясно и 

строго регламентирани по правомощията и задълженията си институции, които творят, 

рекламират, пласират и задължават със съответни, публично депозирани и валидизира-

ни, консумативни прокомунистически практики, в изменените обществено-исторически 

нрави и условия битуват и си съперничат различни по произход, естество, съдържание, 

специфика, форми и пр. идеологически ориентирани и ангажирани субекти – институ-



 165 

ции, под формата и на граждански съобщества, или на моментно прокарвани държавни 

политики, когато техни представители се оказват в коридорите на властта в държавата. 

 Политическият пазар и живот в годините на прехода радикално променя „днев-

ния ред”, валиден за предишната историческа епоха, при която съществува безусловен 

и неограничен монопол в идеологическото управление на гражданското общество. В 

новите преходни реалности и нрави този пазар и живот се променят до неузнаваемост. 

Вместо предишният, стабилно гарантиран и налаган обществено-политически порядък 

и партийно-идеологически хегемонизъм, в публичното пространство, време и битие се 

настанява динамично променяща се, но и безпощадна конкуренция на (привидно!) сво-

бодни пазарни принципи, начала и форми на гражданско/политическо съревнование и 

съперничество между отделни „играчи” – производители, дистрибутори, публични де-

густатори, рекламни агенти и моментни консуматори – на антикомунистически услуги. 

Най-общо казано, антикомунистите могат да бъдат и реално са два типа – ис-

тински, автентични и изкуствени или престорени. Първите обикновено са наследници 

или родственици на фамилии, или на лица, които са били основателно, или безпричин-

но репресирани в предишната историческа епоха и от предишния политически режим. 

Вторите, обаче, са предимно хора, които днес се стремят и опитват конюнктурно да се 

адаптират и гарантират с публично изповядване и защита на антикомунистически идеи, 

с радикално-противоречива смяна на партийно-политическата си мирогледност и член-

ство – някога били гласовити активни партийци от БКП, сега яростни антикомунисти. 

Те не са изначални или истински антикомунисти, а са моментно, меркантилно и инс-

трументално заемащи и отстояващи антикомунистически пози, заради съответни обла-

ги.  Оттук поетиката на техните гражданско-политически или политизирани изяви мо-

же да се дели също на два основни вида – естествена, извираща от истинските им, не-

прикрити, непресторени чувства на злоба, омраза и ненавист към комунизма и всичко, 

свързано с него, и изкуствена, престорена и инструментално изобретена, която в извес-

тен смисъл може да прилича и на халтура, имитираща автентичната, истинската или 

естествено родената антикомунистическа поетика. Това разграничение не означава, че 

между двата вида антикомунистическа поетика има предопределено или „вечно”, со-

лидно резервирано и йерархизирано съотношение относно качеството на поетическата 

им интенция, инвенция и експликация в различните прояви и форми на публичен жи-

вот. В този смисъл (или контекст) може да се смята, че при някои обстоятелства и кон-

кретни субекти – личности, или групи, – антикомунистическата поетика може да бъде 

сътворена и демонстрирана под формата на (моментна, или дълготрайна) „маска”, за 
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разлика от други, за които тя е естествена мирогледна същност и битийна „природа”, 

неизкуствено сътворена публична „физиономия” на гражданското им отношение, или 

поведение към всичко, номинирано и стигматизирано като про/комунистическо в даден 

момент. Тук фактически става дума за един доста по-особен публичен феномен, отра-

зяващ възможността или реалността въпросната антикомунистическа „маска” да бъде 

репрезентация и на определени смислови проекции, или конфигурации на гражданска-

та/полити-ческата култура на конкретни персонални/групови социални субекти в даде-

ни събития.  

Не бива, обаче, да се счита, че естеството и градацията на произхода и специфи-

ката на антикомунистическото се „абонират” и гарантират безусловно по-високо качес-

тво и приоритетност на едното над другото начало, т.е. че естественият, автентичният 

антикомунизъм винаги и навсякъде е способен и да предлага по-качествена, по-висша, 

по-въздействена по ефектите си поетика от изкуствения, имитативния или престорения.  

В историята и всекидневието има твърде много случаи или ситуации, при които 

изкуствените, престорените, „халтураджиите”-антикомунисти се оказват по-талантливи 

от естествените, автентичните, неподправените антикомунисти, сервирайки на публи-

ката неимоверно по-впечатляващи, по-атрактивни, по-ефектни „мостри, стоки и услу-

ги” спрямо онези, които пък са способни да й предложат „истинските” антикомунисти.  

Антикомунистическата поетика може да си присвоява, „приватизира” неправо-

мерно или без каквото да е естествено право/основание съответни идентичностни фор-

ми, или конфигурации. Така, например, тя може да се възползва от дадени ситуации, в 

които да се стреми и опитва да предлага на публичността образи, които я представят 

като съответна макро-, мезо- или микроидентичностна субектност – човешка или нечо-

вешка, но свързана в определени контексти, или със ситуации с даден тип „човешкост”. 

Става дума, примерно, за възможността и реалността в годините на прехода на сцената 

на историчността и публичността, или на арената на политическото да се представят – 

гастролите, или поредни спектакли – на определен тип субординации, вертикализации, 

или йерархизации на антикомунистическа идентичност на дадени населени пунктове. В 

научната теория отдавна се говори/пише за особената поетика на конкретни градове и 

то през призмата на техните приноси в символното производство, обмен и консумация, 

а подобни дискурси няма как да заобиколят, или пък да се пренебрегнат от политиците. 

В този аспект повече от четвърт век сме свидетели на спорове и измислени мат-

рици за превъзходството на столицата и големите градове спрямо провинцията, селата. 

Така преднамерено или изкуствено може да се създават внушенията, натрапчивити об-
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рази, масовите убеждения, че истинската творческа среда и атмосфера, големите завое-

вания, или постижения в антикомунистическата поетика са присъщи на и родени най-

вече в столицата и най-големите областни градове, откъдето идват и визуализациите за 

техните публични екстернизации при конкретни граждански/политически мероприятия.  

По същество, тук митологичната метафора за Давид и Голиат се преобръща и, 

вместо малкият на ръст Давид – т.е. провинцията или селата, – да ражда огромната сила 

и кошмарната бъдеща участ за великанския по размерите си Голиат – столицата и го-

лемите областни градове, – на подсъзнанието на масите се сервира обратното. Така пу-

блично се представя внушението или убеждението, че гражданските маси и публики са 

несъизмерими по мащаба и ролята си Личности, явяващи се в битността и битийността 

на дадени населени места, съобщества. Затова София, Пловдив, Варна и други големи 

областни градове се представят във визията на завършени, единни, грамадни по разме-

рите си Личности, а по-малките областни, провинциални градчета и селата трябва да се 

визуализират или третират като неугледни, нищожни по осанката си личности, които не 

притежават особено значение, нито важна роля за потоците на събитийността. 

От тази гледна точка, естествено или изкуствено се създава, натрапва внушение-

то, впечатлението и убеждението, че Големите Личности, Исполините, Великаните на 

антикомунистическото настроение и проявление са (хроно- и топологически) разполо-

жени само и единствено в най-големи населени места – столицата, областните градове, 

защото иманентно се предполага или налага визията, пък и иносказанието, че тези ма-

щабни пунктове са единствено достойната публична сцена, на която да се представят 

гастролите, сценариите, политико-театралните фабули на изменящата се събитийност. 

Като всички други продължително комплексирани феномени, антикомунистиче-

ската поетика и експресия днес се опитват всячески да си наваксат пропуснатото и да 

си възвърнат несъразмерно повече от основателно/неправилно отнетото им в миналото. 

Такива неистови стремежи и непрестанни опити създават огромни възможности, нат-

рапчиви реалности и буйстващи нрави, в които нарцистичното начало изобщо няма 

предели или морални угризения за своето публично демонстриране. Със сигурност, за 

подобна тенденция огромно значение и роля притежават и феномените, за които гово-

ри/пише и големият френски историк Пиер Нора, които всъщност засягат както „аксе-

лерацията” на паметта, така и ускоряването на историята, което пък (на свой ред) води 

и до плурализация на мнемоничните реверсии или продукти, още повече, че те са и ня-

какъв отглас, или доста специфична реакция на редукцията, или пък даже на изчезване-

то на паметовите констелации/конфигурации на големи социални групи, каквито е 
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имало в миналото (Нора, Озуф, де Пюимеж, Винок). Днес, в  съвършено изменилия се 

свят, „органиката” на подобни солидни човешки общности се заменя – естествено или 

изкуствено – от всевъзможни неформални и спонтанно, или дискретно, и целенасочено 

формирани и форматирани социални малцинства, или от бързо разпадащи се мнозинс-

тва, чиито паметови структури не са много трайни, а и толкова силно влиятелни над 

хората. 

Нарцисизмът е оберт тон в антикомунистическата поетика и нейните експресии 

в публичното време и пространство; и този феномен не подлежи на никакво съмнение. 

Непрестанно да се вглежда и възхищава на собствените си образи, реални/мними пос-

тижения за тях е задължително условие, категоричен императив на съществуването им.  

В съвременната епоха на селфи-мания, в днешната ерата на колосално, тотално и 

перманентно експлоатиране на най-общодостъпното изкуство – фотографията (Бурди-

йо, Болтански, Кастел, Шамборедон), снимането (с всевъзможни уреди) на всичко от 

или покрай личностния живот и неговите разнообразни публични, или частни измере-

ния и прояви сякаш се превръща едва ли не в масова патология, която не пощадява до-

ри политиката, политизираните мероприятия и събития в наше време. Затова и поети-

ката на образите на антикомунистически вербуваното, или рекламиращото се тяло – на 

отделен индивид, на конкретна група, или на времето, мястото, или битието, – би след-

вало да проличава нагледно, но и категорично чрез моментните експресии на това тяло. 

Очевидно, новите техники за снимане, запаметяване на образите и тяхното кон-

сервиране, от една страна, както пренебрежението на по-младите генерации към всички 

предишни технологии за създаване на мнемонични продукти – от друга, създават както 

огромни възможности, така и сериозни трудности за статута и „вечността” на паметта. 

А политическата поетика на всяко бурно или преломно историческо време и битие, а и 

публичните й експликации винаги искат да оставят свои осезаеми и забележими следи, 

в които по своему историчността и всекидневността влизат в „по-интимни” отношения, 

които понякога, за момента могат да изглеждат комични, или сериозни, а впоследствие 

да предизвикват и развихрят неподозирани драми, или даже трагедии за техния субект. 

Ето защо не бива да изглежда неочаквано, нито странно „взривеното” днес пуб-

лично внимание и медийно коментиране на казусите с профашистки снимки на фигури 

от държавно-политическия живот, заемащи различни позиции във висшите етажи на 

номенклатурата и администрацията на важни властови учреждения. Такива снимки 

илюстрират по своему стремежи и опити за някаква поетизация на дадени фигури, коя-

то в даден момент могат да е драматична или комична, ала накрая – винаги е трагична. 
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Те имат своите дълбоки причини, тайни и прикрити ипостаси от началото на прехода. 

И едва сега, когато ножът опира до кокала, или на народа/гражданството му идва в по-

вече, започват бурни полемики, инструментални обяснения и оправдания за тези казу-

си. Истината обаче е, че такива моментни желания и демонстрации са формирани като 

съзнателни, или неосъзнати мотиви доста назад, тоест по-рано в биографията на човека. 

Проблемите и колизиите, които възникват или постоянно се възпроизвеждат при 

поредни (единични или групови, масови) актове на всевъзможни публични експресии 

на антикомунистическата поетика, обикновено са продукт на, а същевременно и твърде 

значим фактор за формиране, утвърждаване и възпроизводство на особени типове пси-

хоисторически нагласи, ориентации или на прекалено устойчиви социални трафарети, 

които изразяват (по специфичен начин) депозирането и на определени мотивационни 

структури, или „матрици”, които (от своето проявление във вече отминалото историче-

ско време) хвърлят много тежки сенки, като по този начин предпоставят или обуславят 

и в немалко отношения жизнените проявления на следващи поколения (Демоз).   

Всички подобни казуси налагат обективно, научно и комплексно изследване, а и 

анализиране на потайностите и влиянията на поетиката и ефектите на антикомунизма, 

за да се смалят колкото може повече или дори напълно преодолеят техните отрицател-

ни и вредни влияния и въздействия в нашето общество, а и за бъдещето на нацията ни. 

Без да се изпълни това условие, няма изгледи за исторически обнадеждаващи проекции.  
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