
ПОЛИТИЧЕСКАТА 
ДЕМАГОГИЯ    В   ПРЕХОДА



 1

ЦЕНТЪР ЗА ИСТОРИЧЕСКИ И  
 

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
 

ФОНДАЦИЯ „СОЛИДАРНО ОБЩЕСТВО” 
 

КАТЕДРА „ПОЛИТОЛОГИЯ” – УНСС 
 
 

 
Политическата  
демагогия  
в прехода  

 
 
 

С О  Ф И Я 
 

2 0 1 7 
 
 



 2

Всички права на български език запазени. Нито книгата като цяло, 
нито отделни части от нея могат да бъдат публикувани под каквато и да 
било форма без съгласието на съставителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Съставител и научен редактор:  
Проф., д.с.н. Максим Мизов 
 
 
Дизайн корици: д-р Александър Димитров 

 
 
ISBN: 978-954-2982-10-4 
 
София, 2017. 
 



 3

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 
 

Максим Мизов: Уводни думи……………………………………………………………4 
Васил Проданов:  Демагогията като същностна характеристика на прехода към 
кризисен неолиберален капитализъм…………………………………………………13 
Александър Димитров:  Лицата на демагогията и кризата на европейското 
политическо лидерство…………………………………………………………………..44 
Елена Алекова: Колко струва една паница свобода?..........................................55 
Орлин Загоров: Политическата демагогия и рисковете за демокрацията…….76 
Янаки Стоилов: Политиката – между популизма и демагогията………………...88 
Галин Дурев: Демагогия и митологизация на политиката………………………...98  
Хараламби Паницидис: Несвършващата демагогия около българския преход 
към капитализъм…………………………………………………………………………108 
Толя Стоицова: Политическа демагогия на прехода – социално психологичен 
щрих..………………………………………………………………………………………122 
Ивка Цакова:  Неолибералната демагогия, чрез която се прикри олигархиза-
цията на България……………………………………………………………………….133 
Донка Александрова:  Демагогията – отровната сол в политиката…………..146 
Вихрен Бузов: Моделът на театрализираните „демократични” революции – 
случаите на Румъния и България…………………………………………………….170 
Силвия Минева:  Демагогията  - между харизматичната власт и унизеното  
слово……………………………………………………………………………………....180 
Анна Иванова-Лозева:  Обликът на политическата демагогия – 2004-2007 г. 
………………………………………………………………………………………………195 
Надя Велчева: Политика и демагогия във всекидневния живот……………….207 
Николай Кръстев: Делиберативната и реторическата демокрации…………..236 
Ивайла Стоева:  Демагогски измерения на патриотичния/националистическия 
дискурс в европейска България……………………………………………………….239 
Николай Михайлов:  Либералният индивидуализъм като форма на морална 
демагогия………………………………………………………………………………….249 
Мария Димова: Демагогия и социални мрежи….…………………………………260 
Иван Винаров: Последиците от политическата демагогия в Република Македо-
ния………………………………………………………………………………………….282 
Максим Мизов: Кой не споменава директно политическата демагогия?……..302 
Станул Грозев: Ницшевата теория за езика в контекста на съвременните тео-
рии за манипулацията…………………………………………………………………. 379 
Нашите автори:……………………………..…………………………………………..389



 4

У В О Д Н И   Д У М И 
Максим Мизов 

Годините на злополучния преход към демокрация и пазарна икономика 

се оказаха изключително тежко, но и продължително изпитание за българската 

държава, за нейното гражданско общество, а и за целокупния български народ. 

Този период реално се оказа дори не драматично, а трагично преобразуване на 

едно, съвсем нормално функциониращо (индустриално и модерно аграрно раз-

вито) „реално” или „зряло” социалистическо общество1, което заради своите не-

съмнени всестранни постижения беше класирано (и то според най-авторитетни 

международни институции и критерии) в първата тридесетица по своето разви-

тие в света, в един крайно див, изостанал с десетилетия от съвременните тен-

денции и изблъскан в долната част на подобни класации, периферен и компра-

дорски капитализъм, в който по съвършено арогантен, брутален или перфиден 

начин изкуствено и задкулисно създадените и натрапените елити и преди всич-

ко олигархичните прослойки съумяха – с всички „законни” и незаконови средст-

ва и прийоми – аморално да си присвоят огромни държавни и обществени бо-

гатства, умишлено, целенасочено напълно да отслабят или разрушат държав-

ността, да обезсилят и тотално, в продължително време да манипулират граж-

данското общество и пр., като по такъв начин си осигурят спокойно, дълготрай-

но, волунтаристично и безнаказано господство, безсрамни придобивки, потре-

саващи привилегии, охолство и разкош; естествено, за сметка на многострадал-

ния българския народ, който – точно обратно, – беше безпощадно захвърлен от 

собствените си политици и управници в исторически невиждана, нечувана и 

непозната от много десетилетия крайна нищета, ескалираща безработица, ми-

зерия, неграмотност, невиждан вакуум на ценности и идеали, заплашителна 

безкултурност, крайно влошен здравословен статус, тотален срив в психичния 

му тонус, беззаконие, аморализъм, социални неравенства и несправедливости, 

потресаваща маргинализация, пауперизъм и лумпенство на огромни социални 

групи, изолиране и капсулиране на цели общности, историческа и екзистенци-

                                                 
1 Изобщо не страдаме нито от илюзии за безпроблемността и безпогрешността на предишното „реално и 
развито социалистическо общество”, както то беше номинирано и идеологически квалифицирано някога. 
Картината, която обрисуваме, не е плод на неудържима, а и мелодраматична носталгия по „доброто ста-
ро време” на безвреме отишлия си социалистически етап от историята на българската държава и общест-
во, а е достоверно отразяване и оценяване на всичко, който реално и трагично споходи българския народ, 
неговата национална и социална държава през тези мъчителни години, през които – според някогашното 
указание на Ралф Дарендорф, – трябваше да преминем пред Долината на плача и пустинята на живота. 
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ална безперспективност, поколенческо отчаяние, невиждана демографска кри-

за, пък и териториални диспропорции, в резултат на които цели региони замря-

ха, опустяха, превърнаха се в призрачни населени места, които заради изгубе-

ния поминък на населението провокираха няколко извънредни, но и невероятно 

мощни емигрантски вълни, в резултат на които почти деветмилионното населе-

ние на България се стопи само за четвърт век с два милиона; т.е. в мирни усло-

вия Отечеството ни даде повече жертви, отколкото във всички войни в своята 

национална история до началото на този одиозен и напълно кошмарен преход.  

Генералната отговорност и историческата вина за подобен катастрофа-

лен срив, тотален погром или разгром над българската държавност, за предна-

мереното разграбване или пълно унищожение на цели отрасли в икономиката и 

селското стопанство, за корумпирането, а и криминализирането на властовите 

институции и немалка част от техните служители, за изличаването и дори оск-

верняването на историческата памет и културната съкровищница на богатства-

та и традициите на българския народ, естествено, носят преди всичко полити-

ците и идеолозите, огромна част от които се проявиха (в този исторически пе-

риод, на публичната сцена) като откровени демагози и безсрамни популисти. 

Превръщането на знаменитата италианска сентенция, че „другаде дър-

жавата си има мафия, а у нас мафията си има държава” в горчива и всекиднев-

на реалност за българските граждани през годините на злополучния преход, е, 

може би, най-недвусмисленото доказателство за ужасните вини на политиците. 

И това наистина е така, понеже октоподът на криминалитета без особени зат-

руднения се промъкна и обгърна голяма част от институциите в държавата ни. 

А там и тогава, където и когато властват корупцията и криминалитетът, няма 

никакви сериозни или слънчеви шансове демагогията да бъде ограничена, или,  

още по-малко, напълно и навеки прокудена от социалното време-пространство. 

В такива държави/общества езикът на властта придобива особена власт на 

езика, който (освен всичко останало) притежава и специфична лексика, семан-

тика, семиотика, фонетика, морфология, а и мотивация за неговото използване. 

И когато властта се измерва, оценява най-вече по това, което нейни представи-

тели изразяват пред съответни публики, няма как демагогското говорене и пи-

сане да не се превърнат в масово разпространени, значими властови фактори. 

Ако бъдем искрени, обективни и честни, няма как и да не отбележим, че 

отрицанието и разрухата са единствените фактори, постигнали огромни успехи. 
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Единственото качествено и ефективно работещо нещо през годините на 

злополучния преход към демокрация се оказа демагогското говорене/писане, 

спекулацията и манипулацията чрез всевъзможни вербални средства, прийоми. 

Само неговите „манифактурни работилнички”, „фабрики” и „заводи” не преста-

наха да работят, да се обновяват и усъвършенстват, да бълват всекидневно, а 

и в огромни емисии долнокачествената си продукция, която все по-мащабно и 

все по-опасно насищаше, застрашаваше битието на хората в различни сфери 

на техния публичен и частен живот, просмукваше съзнанията им, проникваше, 

но и преформатираше психиката им, деформираше техните чувства и деяния. 

Разбира се, за да се случи или получи такъв (забележителен, или неви-

дим, а заедно с това опасен, или гибелен) обрат в живота на държавата, граж-

данското общество и отделния човек, винаги е крайно потребно да има налице 

и някакъв доста специфичен арсенал и репертоар, които да обслужват, а и, не-

що повече, да гарантират феноменологията на такива одиозни трансформации. 

А историята на човечеството, както и хилядолетната биография на политиката 

са показали недвусмислено, че в качеството на такъв – крайно нужен, а същев-

ременно и солидно гарантиращ – фактор може да бъде единствено Езикът. 

Политическата демагогия открай време разчита и на едно изключително 

важно, а пък и съдбовно за нейното функциониране обстоятелство – наличие-

то, употребата на или злоупотребата с определени типове политически език, 

които да са фундаменти, оръдия и твърди гаранции за нейни мощни триумфи. 

В известен смисъл, за подобна трагикомедия със съдбата на политичес-

кия език, на политическото и политизираното говорене/писане свой несъмнен и 

огромен дял имат процесите или трайните тенденции на изключително рязко и 

дълготрайно спадане на нивото на интелекта, на критериите към манталитета и 

маниерите на тези, които са решили да се посветят на политическото поприще. 

Посредствени, слабообразовани и нискокултурни индивиди и дори цели групи 

ентусиазирано и непоколебимо се устремиха и, най-лошото, превзеха доста от 

троновете на властта в държавата и в институциите на гражданското общество. 

От висше призвание политиката се превърна за мнозина в единствен начин за 

препитание, в публична халтура и занаят на посредствени същества, които не 

могат „да си изкарат хляба” никъде другаде, освен за сметка на спекулациите и 

манипулациите на психиките, умовете, душите и сърцата на съгражданите си. И 

вече за никого не е тайна, че авторитетът, публичният рейтинг, моралното ре-
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номе, социалната репутация или символното равнище на политическия живот в 

Родината ни неудържимо, устойчиво спадат; че всяко следващо поколение във 

властта, т.е. в обществено-политическия живот (като цяло) отстъпва (по своите 

качества) на предшествениците си. Това няма и защо да се доказва, понеже е 

очевадно дистанцирането, отчуждението, отвращението, погнусяването на ог-

ромна част от българското гражданство от всичко, което е свързано с политика-

та, с нейните конюнктурни и преходни институции, а най-вече с нейните кадри. 

В преходния обществено-политически живот сякаш напълно безпрепятс-

твено се промъкна, прекалено уютно се настани и властно, безцеремонно за-

почна да се разпорежда една крайно одиозна, пък и зловредна, смъртоносна за 

държавата, обществото и нацията тенденция – тази на живот не за политика-

та, а от политиката и чрез политиката. Този модел се превърна и в масов, 

олимпийски спорт за непрестанно излюпващи се (от инкубаторите на прехода) 

безбройни, безсрамни, безчувствени, некадърни „претенденти за славата”, т.е. 

за властта във всичките нейни разновидности, степени или равнища на проява. 

И подобна тенденция нямаше как да не се отрази най-напред, а и най-цялостно 

в органиката, статуса и патоса на политическия/политизирания език в социума. 

Затова и арогантността, бруталността, нахалството, цинизмът най-лесно и най-

бързо си пробиват път и постигат успехи там и тогава, където и когато конюнк-

турата услужливо, в големи количества сервира шансове и безконтролна власт. 

Субектите на подобен мимолетен или по-дълготраен успех си въобразяват, че 

щом са се докопали до някакъв властови статус, то е заради техните качества, 

или че придобиването на такъв статус гарантира нужните за него добродетели. 

За повечето от тях, щом си седнал на началническо бюро, можеш да говориш 

каквото, когато и срещу когото си щеш, стига да не вреди на личния ти статус. 

Нежеланието на такива властови персони/групи да се обучават и усъвършенст-

ват, да придобиват истинско и необходимо за такива времена или нрави благо-

родство в мисленето, чувстването и поведението, да доказват с думи истински 

достойнства и добродетели, които предполагат, че притежават, но и които искат 

и другите да забележат, а и чрез което да отговарят на народните упования, 

въжделения и надежди, превръща такива субекти във или на Властта в крайно 

самонадеяни, тщеславни, горделиви, самодоволни, арогантни, нахални, нагли, 

цинични, брутални, или перфидни и безпощадни типове, които изобщо не виж-

дат, а пък и не ценят нищо друго освен собствените си интереси, капризи, ста-
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туси, облаги, привилегии и печалби, заради които, обаче, те са винаги готови и 

способни да преминат всички граници, или да потъпчат всички рамки и норми 

на благоприличие, всички морални норми и ценности, но и да поругаят (по най-

безсрамен и публичен начин) всички типове светини на нравствеността. За та-

кива персони или групи съществува един-единствен Закон, а той е само онзи, 

който устройва и гарантира техните интереси и печалби, независимо, или въп-

реки че те са в пълен разрез с Конституцията, със законите на нашата държава.  

На пръв поглед изглежда странно, но е реално и закономерно положени-

ето, че такива особи приемат на въоръжение най-примитивните тълкувания на 

дефинирането на политиката чрез сравнението й с изкуството. За тях сякаш да 

бъдеш политик е достатъчно да умееш да схванеш, а и да експлоатираш най-

банални и семпли тарикатлъци на публична преструвка, на имитация и симула-

ция на нещо, което изобщо не смяташ да отстояваш и практически да вършиш. 

Нещо повече, знаменитата сентенция, че политиката е изкуство на възможното, 

за такъв сорт политикани се употребява в съвсем определен смисъл и контекст, 

а именно, че тя е изкуство на всевъзможното или дори на невъзможното, т.е. на 

онова, което никой нормален и морален човешки разум не би могъл да допусне, 

или което никой нравствен, или човечен език не би посмял да изрече публично.  

А колкото и да се преструват, или прикриват с помощта на нескопосания, или 

на изобретателния си политически език, такива особи все някога и някъде, пред 

някого лъсват и се разкриват, разобличават в техния истински, а и одиозен вид. 

Колкото и да е феноменална, политическата демагогия, също като всяка друга, 

винаги има определен „гаранционен срок”, в (или след) който нейните дефекти 

проличават твърде ясно, недвусмислено и трябва да търпят съответни критики.   

Когато в ума, душата или в сърцето на захваналите се с политика субекти 

няма достатъчно, или никакви реални, високи качества, достойнства и доброде-

тели, тогава неизбежно (на тяхно място) изплуват и отчаяно, безскрупулно, аро-

гантно и брутално се развихрят Лъжата и Фалша, изопачаването, а и игнорира-

нето на Истината, подмяната й с всевъзможните модалности на Правдата и т.н.  

Видяна и анализирана в този контекст, политическата демагогия в усло-

вията на одиозния и злополучен български преход към демокрация на практика 

символизира и разнолико, но и многопосочно въплъщава реализацията поне на 

два основни и много интересни синдрома. Първият от тях се отнася до стран-

ната и със сигурност закономерна, т.е. неизбежната историческа „смърт” на 
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действително смисления, автентично демократичния, а пък и на хуманистично 

обагрения политически език във всичките негови най-разнотипни модификации. 

С „изгрева” на демокрацията, с „избухването на демократичната револю-

ция” се очакваше да прозвучи и се приведе (явно, публично, пред очите на ця-

лото общество) в изпълнение смъртната присъда за т.нар. дървен идеологи-

чески, политически език, който бе емблематичен атрибут на старото общество, 

а на негово място да се възкачат и засияят в цялото им великолепие и мощ но-

вите, но и демократични (по дух, същност и ефективност) политически езици. 

Наистина се получи известно и дори прекалено разнообразие в този контекст, 

което, обаче, по никакъв начин не се оказа предпоставка, условие, фактор или 

гаранция за повишаването и на качеството на използваните политически езици. 

Дори когато по едно време в преходна България имаше близо 500 партии, ре-

ално обществеността се занимаваше и консумираше най-много няколко основ-

ни типа на политическо говорене и писане, което пък не беше особено приятно. 

Затова и родните ни демагози изглеждаха като облечени в еднакви униформи! 

И въпреки че обществеността смирено, или яростно се надяваше все някога и 

заради някого тази униформеност/конфекция в политическата езиковост да се 

ограничи доста сериозно, или напълно да изчезне от хоризонта на историята и 

публичния живот, нейните силуети продължават да бродят, а и да господстват. 

Вместо едно дълго жадувано и трепетно очаквано възкресение, обновле-

ние и усъвършенстване на политическата езиковост, Преходът сервира неочак-

вани и непредвиждани от всезнаещите политици и идеолози пиршества от все-

възможни сурогати, деривати, полуфабрикати, импортни, пък и дефектни, исто-

рически амортизирани и напълно зловредни по ефектите си „екстри” и „мостри” 

на политическа вербалност и артикулация, които още повече влошиха статуса и 

патоса на политическото говорене/писане, както и техните вредоносни ефекти.  

Цялата „Менделеева таблица” на всички възможни, но и реални дефекти, 

слабости, недостатъци и пороци в политическото мислене, чувстване и поведе-

ние се прояви в триумфалните публични дефилирания на този вид демагогия. 

Политическата демагогия като че ли се и превърна в годините на прехода 

едва ли не в своеобразна „конституционно” повелявана и гарантирана свобода, 

в изконно право или в трудно преодолима, желязна необходимост за доморас-

лите ни политици, а, още по-точно, политикани, които си въобразяват, че при-

личат на истинските и големите политици, а още повече и държавници, които 
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обаче са на светлинни години от недораслите ни, пигмеоподобни политически 

хомонкулоси, които драмата на прехода наплоди и то в безбройни количества. 

Словото на непрестанното противопоставяне и стигматизиране, омразата 

и ненавистта към чуждото мнение или постижение, нетърпимостта и непоноси-

мостта към другостта и, най-вече, към чуждостта се превърнаха – в полето на 

политическата, или политизираната езиковост – в арени на безмилостно съпер-

ничество и безпощадни баталии, в които Човечността бе забравена, прокудена. 

А когато и където Човещината бива забравяна, пренебрегвана, дискредитира-

на, дискриминирана, репресирана, явно или маскирано унищожавана, там и то-

гава Демокрацията, Хуманизмът и Прогресът се оказват в застрашено, много 

опасно положение, а историческият и моралният им статус вече е под въпрос.  

В този именно смисъл, демократичният преход изобщо не донесе толко-

ва желаното обновление и очакваното усъвършенстване на политическия език, 

а даде необятни простори, ведри хоризонти, слънчеви шансове за демагогията. 

Затова можем без притеснения или угризения да твърдим, че с пришествието 

на псевдо-демокрацията настъпи времето и за публичното „траурно шествие” и 

за историческото „погребение” на истински демократичния политически език, 

именно защото от него беше ампутиран напълно реалният хуманистичен патос. 

За гражданството, в такъв случай, остават единствено упованието и надеждата, 

вярата и съучастието във възкресението на истинския демократичен полити-

чески език, което да се осъществи също както в митологичните сценарии, т.е. 

този език да се възроди като Феникс от пепелта на опустошенията на прехода, 

а това може да стане единствено когато всичко в социума коренно се промени. 

Подобно реанимиране и пришествие, такова възкачване в живота и възцарява-

не по троновете на Властта в държавата или обществото, обаче, е възможно и 

реално постижимо само ако демагогията бъде наистина осъдена и премахната, 

а не само палиативно, формално на думи отречена и развенчана, но иначе, де 

факто и практически да продължава да господства в политическите реалности.  

Вторият синдром е – тъкмо противоположно – свързан с необикновеното, 

изумителното възкресение, прераждането или възраждането на политическия 

език, който, въпреки своите дефекти, недостатъци и пороци, се превърна в не-

вероятна (по мощта и ефектите на въздействията си) власт в публичния живот. 

Би било наивно, глупаво, а и съвсем некоректно упорито да се твърди, че 

нищо в политическата вербалност на българското общество изобщо не се е 
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променило или пък не се изменя с хода на историята и с развоя на политиката, 

защото трансформациите са доста очевидни, макар и да не са обнадеждаващи. 

Все пак, въпреки преобладаващите одиозни манталитети и маниери на родните 

политици и управници, има немалко симптоми и доказателства, че част (макар 

и доста малка засега) от политическите елити все повече, а и по-старателно се 

отнасят към промени и усъвършенстване на вербалните си доспехи и прийоми. 

В крайна сметка, в историята и политиката често се получава така, както 

и в природата – след бурно, мътно и кално време идват ведри, бистри и прият-

ни на мирис и други качества времена, реалности, нрави, значи и езици за тях. 

Това ни най-малко не означава, че гражданството трябва със „скръстени ръце” 

да очаква наготово прочистването на авгиевите обори на политическите езици, 

а че трябва само, активно и последователно да участва в подобно саниране и 

озониране на обществената среда, а и на социалната и моралната атмосфера. 

Преди да се прочисти вербалният „ландшафт” в обществото, всеки трябва да 

започне от самия себе си, да селектира, а и преформатира собствения си език. 

Обезсмислянето, деформирането, извращаването или покваряването на 

смислово-ценностните „тайнства” на демократично ориентирания и ангажиран 

политически език в един много тежък, драматичен, дори трагичен, продължите-

лен исторически период, в който е очевадно наличието и опасното влияние на 

„високоволтажно напрежение” в обществено-политическия живот, на свой ред 

отразяващо се „по веригата” и на всички други жизнени сфери на обществото, 

на различните социални общности и отделни граждани, са съвсем неоспорими,   

Ако подобна оценка не предизвиква днес и у никого в нашето общество 

каквито и да са съмнения, подозрения, критики или отрицания, можем с твърда 

убеденост, дори с категоричност да заявим, че годините на прехода реално се 

превърнаха в исторически невиждан, нечуван, или непознат за огромни части 

на многострадалния ни народ апогей на политическата демагогия, която на-

мери превъзходна и дори свръх-благодатна почва, а пък и разцъфна в общест-

вено-политическия ни живот с всичките си свои разновидности, форми, нюанси. 

Имайки предвид огромната историческа и обществена напаст, в каквато 

реално политическата демагогия се превърна и в годините на „демократичните” 

преобразувания, представители на Центъра за исторически и политологически 

изследвания и на катедра „Политология” към УНСС решиха да осъществят общ 

изследователски проект, който да завърши и с научно-теоретическа конферен-
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ция, на която да бъдат поставени и интердисциплинарно анализирани различни 

аспекти, страни или измерения на феноменологията на политическата демаго-

гия през годините на злополучния преход към демокрация и пазарна икономика. 

На този форум трябваше да бъдат представени гласовете, вижданията, дово-

дите и аргументите на изследователи от трите поколения, освен това и на хора, 

които притежават различни идейно-политически ориентации и симпатии. Зато-

ва и в нашия сборник участват личности с леви, десни и с центристки позиции. 

За нас е важно, полезно да чуем всякакви гласове на хора от различни генера-

ции, с нееднакъв изследователски опит, с несъвпадащи методологични призми, 

с отличаващ се пиетет към научно анализиране, интерпретиране на феномена.   

Радостен е фактът, че към тези изследователи се присъединиха и учени 

от други научни звена: във форума участваха с доклади представители на пет 

от най-авторитетните български университети – СУ „Свети Климент Охридски”, 

УНСС, Техническия университет, Великотърновския университет „Св.св Кирил и 

Методий”, УниБИТ, както и представител от Китай – докторант на Пекинския 

университет, а в сборника се включиха и учени от БАН и Нов български универ-

ситет, както и много известна поетеса и писателка. А това доказва, че интерес 

към тази взривоопасна проблематика има, въпреки че темата за политическата 

демагогия е сякаш изтъркана от страна на доста сервилната ни журналистика 

Разбира се, участниците във форума изобщо не се заблуждават, че със 

своите (интересни, но и задълбочени) доклади са разкрили всички потайности 

или секрети на твърде богатата история, съвременност, а и феноменология на 

този вид демагогия, нито че са разгадали, или предопределили историческите й 

перспективи и мутации в едно непрозрачно, смутно историческо време и дина-

мично, крайно противоречиво трансформиращо се битие, каквито са днешните. 

Въпреки това те са твърдо убедени, че тази първоначална стъпка (в комплекс-

ното опознаване, изследване, анализиране и интерпретиране на политическата 

демагогия) несъмнено притежава своята важност, но и значимост както в чисто 

теоретически, така и в практико-приложен аспект. Те, обаче, са и напълно на-

ясно, че за сериозните ограничения на ролята или влиянието на такъв одиозен 

феномен, какъвто е политическата демагогия, ще са потребни още много науч-

ни изследвания, научни форуми, персонални и колективни монографии, чиито 

анализи, обобщения, препоръки следва да се приложат в социалната практика. 

Да се надяваме, че такива изследвания и солидни трудове ще има и занапред!  
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ДЕМАГОГИЯТА КАТО СЪЩНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА  ПРЕХОДА КЪМ 
КРИЗИСЕН НЕОЛИБЕРАЛЕН КАПИТАЛИЗЪМ 

Васил Проданов 

DEMAGOGY AS AN AN ESSENTIAL FEATURE 
OF THE TRANSITION TO CRISIS NEOLIBERAL CAPITALISM 

Vassil Prodanov 
Abstract: The idea for increasing role of the demagogy in conditions of crisis of the political 

systems and first of all crisis of different forms of democracy is developed in this study. Its 

different objective and subjective forms are taken into account. Neoliberal capitalism creates 

an increasingly crisis society, leading to the rise of demagogy on a global scale. It becomes 

also characteristic for the political forces during the transition from state socialism to neolib-

eral globalized capitalism.  

Key terms: demagogy, neoliberal capitalism, liberal democracy, populism, ideology, rhetoric, 

freedom, violence, solidarity, justice  

През последните години думата „демагогия” е най-употребявана в цялата 

история от времето, когато възниква в античността. Фактор за рязкото увелича-

ване на нейното използване стана предизборната кампания и победата на До-

налд Тръмп в президентската надпревара в САЩ. След Хитлер и Мусолини ве-

роятно няма друг политик, освен Тръмп, който толкова много да е бил характе-

ризиран именно с този термин. В хиляди статии той е наричан демагог и срав-

няван с Хитлер и Мусолини. Един от редакторите на „Файнаншъл таймс” излезе 

на 15 декември 2016 г., след края на президентската кампания в САЩ, със ста-

тия озаглавена „Годината на демагогията: 2016 г. промени демокрацията”, с 

подзаглавие „От „Брекзит" до „Доналд Тръмп" през тази година се наблю-
дава гръмко отхвърляне на статуквото”. Там се казва, че „това бе година-

та, когато немислимото стана възможно, маргиналът стана водеща фигу-

ра, а Доналд Тръмп, мажоритарен собственик и телевизионен гост, бе из-

дигнат до главнокомандващ на САЩ…Брекзит и Тръмп са израз на революци-

онна промяна. Не както през 1789 или 1989 г., но със сигурност са гръмоте-

вично отхвърляне на статуквото. Някои откриват в това ехо от 1930-те 

години…В политическо отношение Брекзит и Тръмп са връхна точка на упа-

дъка на партийната система и краят на разделението между старите леви 

и старите десни. Лявоцентристките сили са в терминален упадък…Добре 

дошли в света на политиката на пост-истините, подсилвана от техноло-
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гии като смартфоните…При американските избори журналистите, някога 

ползващи се с високо доверие като филтър на истината на най-високо рав-

нище, бяха охулени и отречени по Туитър като „противни” и „куци”. ” (Barber) 

И това има основание като се знае, че на власт, начело на държавата – свето-

вен хегемон, – дойде човек, който хиляди журналисти, политици, анализатори 

описват с думата „демагог” – повече от всеки друг политик досега в историята. 

Както и в античността по времето на Платон става дума за политически преход 

от форма на демокрация към нещо различно. Неслучайно Тръмп е най-богатият 

президент в историята на САЩ, а вероятно и на света, а неговото правителство 

е най-богатото правителство в историята, т.е. от либерална демокрация, за коя-

то изследователите казват, че действа като олигархия, се върви директно към 

олигархическо управление. Ако според „Файнаншъл Таймс” 2016 г. е станала 

годината на демагогията и е променила света, това означава, че нещо става и 

демагогията изглежда като най-лесната характеристика, с която да се опише то. 

 От тук и основната ми теза е, че възходът на демагогията става по 

време на кризи, когато:  

(1) големи маси от хора се чувстват заплашени, губещи, пострадали, 

търпящи неудачи, стресирани, трудно ориентиращи се в това, което ста-

ва; 

 (2) започва делегитимация на доминиращата идеология, институции, 

политици; това, което е изглеждало очевидно до тогава, започва да се раз-

пада, губи своите позитивни значения и хората са отворени за алтернатив-

ни обяснения;  

(3) в тези условия представители на доминиращото хегемонно идео-

логическо мислене обявяват антисистемните политически играчи, които го 

атакуват, за популисти и демагози, но самите те не могат да се справят с 

нарастващата кризисна ситуация и обещават неща, които не могат да реа-

лизират, т.е. демагогията става повсевместна;  

(4) обясненията и целите, които преследват обвиняваните в демаго-

гия може да се интерпретират алтернативно от различни социални групи и 

да водят обществото в противоположни посоки – към тирания, както смя-

та още Платон и както става при Хитлер и Мусолини, или към някаква раз-

лична форма на политическо устройство, но във всеки случай в такива кри-

зисни ситуации се проявява много по-силно Хегеловата ирония на история-
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та, при която  политиците обещават едни неща, а се получава нещо съвсем 

различно.  

Всичко това обаче, предопределя, в крайна сметка, и позитивните или 

негативните значения, които ще се приписват на тези, които използват прийо-

ми, за които са наричани демагози. 

Неолибералният капитализъм от 1970-те години насам създава (в нарас-

тваща степен) предпоставки имено за това. Той води до кризисност в различни 

региони и сред различни социални групи, макар и по различен начин, което ста-

ва плодородна почва за демагогия. Преходът към капитализъм в Източна Евро-

па и страни като България, свързан с радикални промени в политическата и 

икономическата сфера, със загуба на работа, социално-икономически позиции, 

статус, престиж и нарастване на стреса и бедността за милиони хора бе благо-

приятна почва за възхода на популизма. Такава почва, обаче, през последните 

години в най-висока степен се създава и в развитите западни страни, като се 

почне от САЩ, което обяснява заглавието във „Файнаншъл таймс”, дефинира-

що 2016 г. като „година на демагогията”. Ето защо демагогията е политически 

израз на глобалната криза в момента на либералната демокрация в условията 

на нарастващи противоречия на стоящия в нейните основи неолиберален капи-

тализъм. Тази криза намери специфични форми и у нас, но тук те бяха свърза-

ни и с катастрофалния разпад на държавния социализъм. 

1. Що е демагогия? 

Дефинирането на понятието „демагогия” е трудна работа, тъй като то има 

история от повече от две хилядолетия. Освен това преминава различни етапи с 

извеждане на преден план на различни значения. Употребява се в определени 

периоди и с конкретни значения позитивно, в други периоди изцяло негативно и 

е част от стигматизиращите дискурси. То носи със себе си множество значения 

в различни контексти и употреби, които са вътрешно противоречиви, както са и 

различни, а и противоречиви значенията, носени от всеки политически дискурс. 

То може да се интерпретира различно от леви и десни, от консерватори, либе-

рали и социалисти в зависимост от това коя е в момента доминиращата идео-

логия и по каква линия тя е атакувана. Платон, който е класически консерватор, 

се отнася много негативно към реториката на така нар. „народни лидери”, която 

води до тирания, и смята, че това е едно от закономерните силно негативни 

следствия от демокрацията. Либерали и социалисти днес, обаче, биха могли да 
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дават други интерпретации. Освен това сред различните значения, които вли-

зат в демагогията, една част са елементи на съдържанието на такива понятия, 

които не са демагогия. Такива случаи, например, са тези с харизмата, с различ-

ните техники за привличане на вниманието на масите, с различните реторични 

обрати и прийоми, със способите на таргетиране на аудиторията и пр. 

 Самото понятие за демагогия възниква в античния свят като обяснение 

на поведението на политиците в условия на криза на пряката демокрация. Кол-

кото по-голяма и по-тежка е кризата, в която са изпаднали голямо количество 

хора, толкова по-успешна е демагогията. Кризисният човек в кризисна ситуация 

е податлив на манипулиране и емоции, които са необходим елемент, за да има 

демагогия. Самата дума „демагогия” е съчетание на две гръцки думи – dema, 

означаваща „народ” и gogue, означаваща „водач”. Терминът „демагогия” въз-

никва в условията на криза на античната пряка демокрация, когато се появяват 

хора, които казват „дайте ми властта и аз ще оправя нещата”, което по думите 

на Платон неминуемо води до тирания, а след това пък и до олигархия. Той 

възниква първоначално като термин, който е свързан с политическата ретори-

ка, обърната към емоциите и предразсъдъците, неказваща истината, прикрива-

ща реалните намерения и действия на този, който я използва, а пък и разделя-

ща света на черно и бяло, на приятели и врагове, и освен това и даваща лесни 

обяснения на сложни проблеми. Още Платон в „Държавата” описва хаоса, до 

който води тя и как се появяват демагози, които много пламенно успяват да 

убедят тълпата да им даде власт, за да оправят нещата, и така се появява ти-

ранията.  

Този термин изчезва с края на пряката демокрация и се появява отново в 

преходен период, какъвто са буржоазните революции, когато започват да рух-

ват абсолютните монархии и се появяват водачи на масите под лозунги, обе-

щаващи едно, но в резултат се получава нещо съвсем различно. Обещават ра-

венство, но на мястото на феодалното неравенство се появява нарастващо ка-

питалистическо неравенство. Обещават братство, а патриархалното братство 

от добуржоазната епоха изчезва за сметка на капиталистическата печалба. 

Обещават свобода, но това се оказва свобода на експлоатацията и при социал-

но-икономическото неравенство означава свобода на имащите собственост, но 

не и на тези, които нямат нищо. Употребата на понятието и термина „демагогия” 

ще нарасне с развитието на представителната многопартийна либерална де-
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мокрация през ХIХ и ХХ век, особено в преходни периоди на нейната криза, как-

вито се наблюдават циклично. Така вече демагогията се оказва феномен, който 

е особено типичен за времето на либералната демокрация, но и който рязко 

увеличава своята роля в преходни периоди на разпад или на преход от една 

към друга социално-политическа и икономическа система.  

Нека да направим съпоставки с някои сходни понятия, за да видим слож-

ността и много трудната отличимост на демагогията от много други неща. 

Първо. Каква е връзката между демагогията и истината?  

В огромната част от значенията, които носи със себе си дискурса за демаго-

гия, той предполага известна неистина или полуистина, някакво лицемерие, 

говорене на това, което ще се хареса на хората, а не откровено показване на 

нещата, такива каквито реално те са. Самото понятие за истина, обаче, има в 

епистемологията поне три измерения – кореспондентно, семантично и прагма-

тично. Но внимателният прочит може ясно да покаже, че по същество при всич-

ки тези измерения имаме разминавания в онова, което чуваме от политиците. 

(а) От гледна точка на кореспондентната теория за истината, демагогията 

е разминаване между казаното и реалността. Проблемът обаче е, че социална-

та реалност е винаги интерпретирана, а привържениците на противоположни 

интерпретации воюват помежду си и наричат различни неща истина и демаго-

тия. Кой е демагог – който казва, че е имало османско присъствие по нашите 

земи, или този, който говори за османско робство? Ще открием, че различните 

автори си служат с противоположни аргументи. Когато например Петър Младе-

нов на пленума през есента на 1989 г., за да обоснове атаките, а след това и 

арестуването на Тодор Живков, говори, че България е доведена до икономиче-

ска катастрофа, а няколко месеца преди това на 10 ноември 1989 г. е благода-

рил на същия този Живков за стореното от него, кога е казвал истината и кога 

не? Не е ли демагот във всеки един от двата случая, каквито обикновено са 

твърде характерни именно за преходни периоди? Има ли изобщо готова, неин-

терпретирана социална реалност, при което либерали, консерватори, социа-

листи и прочие може да я виждат по коренно различен начин, а пък и всеки да 

обвинява другите, че именно те са демагози, т.е. че говорят неистината? 

 (б) От гледна точка на семантичната теория истината е свързана с пос-

ледователност и логичност на умозаключенията, при което от определени из-

ходни предпоставки с необходимост следват определени изводи. Да, но в поли-
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тиката много често се сблъскваме и с непрекъснато разминаване между това, 

което казва един политик в дадена ситуация, и онова, което изрича след това. 

Бойко Борисов е ярък пример на човек, който непрекъснато прави това, а и кой-

то стана пословичен с това, че казваното от него в момента може да бъде съв-

сем различно от казаното по същия въпрос няколко часа по-късно. Но това не е 

характерно само за него. Ако при управлението на БСП Живков е арестуван без 

да има събрани доказателства за виновност, след това е приета Декларация за 

отговорността и вината и го изключват от партията, а след няколко години го ка-

нят да се върне в нея, и след смъртта му нейните ръководители ходят да сла-

гат цветя на паметника му, кое е вярното от гледна точка на истината, разбрана 

като последователност в поведението? Но същото правят и много обикновени 

хора във времето, когато се срива една историческа и социална реалност и се 

появява нова - през септември 1989 г., например, са говорили едно, през януа-

ри 1990 г. – второ, през 1995 г. – трето, а пък днес, в 2017 г. – вече и четвърто.  

(в) От гледна точка на прагматичната теория за истината също срещаме 

немалко затруднения при коректното дефиниране на феномена демагогия.  

От една страна, популярна концепция в политиката, особено в така нар. „ре-

ал политика”, е, че целта оправдава средствата, т.е. ако една лъжа дава въз-

можност да се постигнат определени цели, тя обикновено лесно става и истина.  

 От друга страна, възможно е политиците наистина, но и твърде искрено да 

преследват определени цели, обаче да става обратното, т.е. да няма  съвпаде-

ние между обещания и резултати. При политиците у нас през последните 27 

години реалността се движи в посока противоположна на обещанията на всички 

тях. Не се ли получава, обаче, така, че това преломно, „преходно време” всъщ-

ност се оказва и най-демагогският период в нашата история?!.  

От трета страна, в определени ситуации на тежка криза е възможен е и фе-

номенът рефлексивност, при което демагогията работи успешно, т.е. този, кой-

то обикновено се държи демагогски, може реално да се окаже и печелившият 

политик и така непрекъснато става в ситуациите на достатъчно тежки кризи. 

Тоест, да говориш неистини и да в момента да спечелиш. Като например Хит-

лер, обвиняващ евреите за кризата в Германия, но така получава и властта. 

Второ. Каква е връзката между демагогията и популизма?  

Смята се, че популизмът е тясно свързан с демагогията, защото означава да 

говориш това, което хората биха искали да чуят, или което ще им се хареса, а 
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не да казваш истината. Но при това положение всеки маркетинг, брандинг, рек-

лама изглеждат популизъм, особено днес, когато основните партии са се отка-

зали от идеята да бъдат представители на специфична социално-икономическа 

група. Ако погледнем България, ще видим, че основните партии от ляво и дясно 

шумно обявяват, че са „народни”, т.е. служат на целия народ, предполагайки че 

няма антагонистични интереси на различни социални групи и можеш да служиш 

на народа изобщо. В този смисъл обаче, популизмът се оказва не само неотде-

лим от демаготията, но и едното, а и другото характеризират не само антисис-

темните, но и системните партии в условията на неолиберален капитализъм. 

В същото време терминът „популизъм” се използва за такова широко разно-

образие от политически феномени, че губи съдържанието си. За популизъм са 

обвинявани и лидерите на Подемос и Сириза, и Герт Вилдел, Ярослав Качин-

ски, Ево Моралез, Хуго Чавес, Джеръми Корбин и Марин Льо Пен, независимо, 

че са в много отношения те са политически антагонисти. Същественото за 

всички тях обаче е, че изобщо не приемат неолибералните идеологеми, които 

днес обикновено са представяни или натрапвани като универсални истини. 

Трето. Каква е връзката между демагогията и идеологията?  

Известна е марксистката концепция за идеологията, според която тя е  пред-

ставяне на интересите на господстващата социална класа като интереси на ця-

лото общество. Идеологията функционира, независимо от това дали идеолози-

те съзнават или не осъзнават това. В повечето случаи те може да са жертва на 

превърнатите форми, които обаче възприемат като истинни. Адам Смит или 

Дейвид Рикардо искрено може и да смятат, че тяхната политикономия предлага 

икономическа политика, която помага на хората да постигнат някакво общо бла-

го, но която реално, фактически служи преди всичко на определена социална 

група. Тоест, която субективно може да не е демагогия, но обективно е такава. 

(а) На практика обаче това, което наблюдаваме днес е, че представителите 

на хегемонната идеология обвиняват останалите в демагогия. Всъщност причи-

ната за това е ситуацията на криза на хегемонната глобалистка неолиберална 

идеология. Масите губят доверие към нея, поради което нейните представите-

ли създават истерията, че някой създава фалшиви новини, говори пост-истини 

и че Русия, например, се намесва във вътрешните работи на други страни или 

пречи да се види истината, т.е. да проработи „демокрацията”. При това в раз-

лични периоди на преден план като хегемонни сили може да излязат либерали, 
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консерватори, социалисти, а останалите да ги обвиняват в демагогия, както и 

обратното, те да бъдат обвинявани в такава. Сега в нарастваща степен в гло-

бален план се появява тенденция на възход на консервативните сили и партии, 

които либерали или неолиберали отчаяно обвиняват в демагогия и популизъм, 

а успехът им обясняват с хибридна, информационна, кибервойна на В. Путин. 

(б) Доминиращата капиталистическа идеология започва да изглежда разми-

наваща се с реалностите в условията на сериозна и дълготрайна криза и деле-

гитимация на съществуващата система. В такива случаи нейното спасение  мо-

же да стане и чрез на обяснение за нереализацията на обещанията чрез враг. 

Това наблюдаваме и у нас през последните 28 години, когато провалът на 

обещанията на така нар. „демократи” за светлото бъдеще на либералната де-

мокрация води до истеричен антикомунизъм, при което основното обяснение 

винаги се оказват вините, груховете и престъпленията на „комунистите“ и „чен-

гетата“, а през последните години - „Путин” и „Русия”. В страни като нашата то-

зи тип идеологическа демагогия може доста активно да се финансира и чрез 

съответни НПО-та, които са добре платени от външни сили на глобалния капи-

тализъм и неговите основни представители в капиталистическия център, силно 

заинтересовани от поддържането на (съответстващата на техните интереси) 

хегемонна неолиберална идеологическа мъгла. 

     Демагозите винаги претендират, че говорят с езика на обективността, не 

на идеологията, и обещават дискурсно едни неща, а водят към нещо друго и 

това може да бъде просто лъжа, но може да бъде и ирония на историята. Във 

всеки случай демагогът в подобни случаи винаги ще намира виновния за нере-

ализираните обещания. В този смисъл демагогията е неотделима от стигма-

тизиращия дискурс, от умението да изграждаш образ на врага, който трябва да 

се приема от масите, от публиката като виновен за нереализираните обещания. 

Това великолепно се вижда и в поведението на днешната българска антикому-

нистическа десница, пееща екзалтирано някога „времето е наше” и истерично 

обвиняваща днес „комунистите”, „сгрешения чип на българина”, „наследството 

от комунизма”, „Путин”, „нереформираната съдебна система” и какво ли още не 

за това, че се е получило точно обратното на всичко онова, което е обещавала. 

 По принцип демагозите са и добри оратори, а често и харизматични лидери, 

което им дава възможности да въздействат върху хората. Те могат да ползват, 

а и използват екипи от политически маркетолози. Говорят за „преход” изобщо 
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или за „преход към демокрация”, който ще направи всички нас по демократич-

ному равни и свободни. Всъщност, тази идеологическа формула е лъжовна де-

могогия, която трябва да прикрие, защото става дума за преход към неолибе-

рален глобализиран капитализъм, в който ставаме небивало в българската ис-

тория неравни, робски подчинени на гигантската мощ на глобализирания и оли-

гархизиран пазар, на структурите, които той създава, поддържа и фаворизира. 

Така вече вкарват хората или дори човечеството в система, в която осем души 

в света днес могат и реално имат толкова богатство, колкото половината чове-

чество, и демагогски наричат това „демокрация”, т.е. управление на всички нас. 

В този смисъл демагогията в политиката неизбежно има идеологически ха-

рактер. Тя предлага дискурс, който се представя за обслужващ всички, но ре-

ално е в интерес на определена група или на съответния политик. Доминира-

щата идеологически демагогия в България през последните 28 години е на сис-

темните партии, налагащи език, дискурс и обещания, свързани с неолиберал-

ния капитализъм. Вместо за класи, експлоатация и капитализъм, те говорят за 

права на човека и бедност, която щели да премахнат когато им се даде власт. 

Вместо за национални интереси – за евроатлантически и европейски ценности. 

Такива политически особи или партийни котерии обещават на гражданството и  

светло евроатлантическо бъдеще, „демокрация”, „нормална държава“, а реално 

те обслужват глобалната олигархия, в чиято геополитическа орбита влязохме.  

Четвърто. Каква е връзката между демагогията и реториката?  

Демагогията се опира много активно на такъв инструмент като реториката. 

От античността насам тя включва различни реторични техники. Характерно за 

нея е персонализираното и насочено към емоции, ирационални страхове и инс-

тинкти обръщение. Демагогът казва „вие сте прости и аз прост”, представя се 

като „своя човек”, „нашия човек”; всеки може да се усети част от него, но в съ-

щото време той е повече от всеки нас, затова може да разреши проблемите ни. 

Той свръхопростява сложните процеси, а и предлага прости решения на сложни 

проблеми, използва емоционални и образни обръщения. Той реторично върши 

атаки аd hominem и предлага аргументи аd hominem, при което се игнорират 

аргументите на противника и той се атакува личностно. За него е характерен и 

антиинтелектуализмът, използването на техники на въздействие върху масова-

та психика на тълпата, елементи на шоу в поведението (както при Хитлер), ди-

ректно участие и в шоу продукции, както е при немалко съвременни политици. 
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2. Видове демаготия 

Какви видове демагогия можем да разграничим? 

Първо. Субективна инструментална демагогия, проявяваща се в размина-

ване между думи, обeщания, програми и реални действия, които са правени 

съзнателно от съответни хора и политически сили. Тя е говорене на това, което 

може да се хареса на повече хора и да постигнат определени резултати, неза-

висимо дали го смятат за истинно или не. Съвременният политически марке-

тинг и реклама са насочени именно към това – как и какво да кажеш, за да мо-

жеш да привлечеш вниманието и поддръжници. СДС обещаваше съвсем бе-

зочливо и нагло, например през 1990 г., при изборите за Велико народно съб-

рание, как като вземел властта щял да дава такива високи заплати на мъжете, 

че жените нямало нужда да работят, а да си стоят в къщи и да гледат децата.  

Същото това нещо можем да го открием при масовата смяна на политически 

и идеологически идентичности по време на реставрацията на капитализма, из-

вършена както на колективно ниво от партии, приемащи нови програми и дейс-

твия, така и на индивидуално ниво от страна на отделни хора. Най-бързо и най-

често това правят предходните нагаждачи и подмазвачи, често пъти добрали се 

именно така до много високи постове, но след това (в новата ситуация) и рязко 

сменящи ориентацията си, партията или позицията си. Така в различни перио-

ди в Народното събрание след 1989 г. се оказва, че има стотици хора, които са 

преминали инструментално през няколко партии, а и говорейки различни неща 

според ситуацията, за да могат и да останат колкото може по-задълго в полити-

ката. И в момента в Народното събрание също най-пещерните антикомунисти 

са били в други партии преди това или дори са заклеймявали прекалено ярост-

но тъкмо политическата сила, към която, обаче, те принадлежат днес. 

Второ. Субективна психоаналитично прикриваща демагогия на човека, 

който иска сам да забрави или да се забрави определено минало, възприемано 

от него и себеподобните му като срамно, което той сега прикрива с реторика, 

чрез която обвинява другите за това, което някога е правил самия той. По този 

начин се извършва добре познатият в психоанализата процес на проекцията, 

при който човек се опитва да скрие нещо, изглеждащо срамно днес и за самия 

него от миналото, проецирайки го обаче (при това и доста агресивно) у някой 

друг. Завършил е например в СССР и преподавал научен комунизъм във ВУЗ, 

но сега вече прикрива това днес с демонстрации на краен антикомунизъм. Бил 
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е комсомолски секретар на гимназията, в която и ти си учил, а става президент 

и разказва как  бил „репресиран от комунистите”. Работил е преди 1989 г. в ЦК 

на ДКМС, а сега обаче се изявява като пещерен антикомунист по телевизиите. 

Трето. Обективна демагогия, свързана с разминавания между намерения и 

резултати, характерна за Хегеловата ирония на историята, и това че реализа-

цията на едни или други идеи зависи от обстоятелствата, а не просто от наме-

ренията на индивидите и групите. Тъй като обществото в условия на криза ста-

ва силно неравновесна система, зависеща от малки и често случайни фактори, 

от така нар. „черни лебеди”, то и особено в началните периоди на разпадни 

процеси на тази система се появяват голямо количество такива демагози, опит-

ващи се да спечелят много от очакваната промяна. От тази гледна точка, най-

големият демагог на ХХ век е Михаил Горбачов, който обещаваше „повече де-

мокрация, повече социализъм”, а резултатът бе олигархичен и бандитски капи-

тализъм. Обещаваше „свят без войни и насилие”, а се получи свят с войни и 

ескалиращо насилие. Обещаваше „отказ от образа на врага”, а влязохме в свят, 

в който „образът на врага” е основен инструмент в битката за власт, независи-

мо дали става дума за ислямски джихадисти или за пещерния комунизъм на 

представителите на така нар. „демократични сили”. Обещаваше „отказ от кла-

сови в полза на общочовешки ценности”, а така нар. „общочовешки ценности”, 

обявени от един български „демократичен президент” за „нов цивилизационен 

избор”, се оказаха идеологията на Вашингтонския консенсус, скрита зад фрази 

като „европейски ценности”, „евроатлантически ценности”, „нормална държава”. 

 Четвърто. Виктимизираща и стигматизираща демагогия, търсеща жертви 

и врагове, чрез които да обясни защо обещаваното от политиците не се реали-

зира. Такава е и тенденцията, която се налага от днешното хегемонно неолибе-

рално идеологическо съзнание. За неговите представители всеки, който говори 

неща, несъответстващи на неолибералните му идеологически догми, е попу-

лист, бълващ неистини, фалшиви новини, участник е в информационна и хиб-

ридна война, оръдие е и на Путин, а и прави „антидемократична пропаганда”. 

Така пропагандно-идеологически „еничари”, вземащи стотици хиляди левове от 

чужди фондации, финансиращи структури, които можем да наречем с обобще-

ното наименование „Неолиберална пропаганда и агитация”, правят маккартист-

ки стигматизиращи списъци на медии и хора, които говорят неща, разминаващи 

се с ортодоксията и догмите на хегемонното неолиберално идеологическо съз-
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нание. Щом човек иска да излезе от системата, независимо как го прави, оти-

вайки надясно или наляво, той бива наречен „популист”, „антидемократ”, „кому-

нист”. В неолибералните глави на политиците и идеолозите – „експерти на пре-

хода” има само една неолиберална истина, една посока на светлото неолибе-

рално капиталистическо бъдеще, всички останали възможности са заклеймени.  

В същото време в глобален план кризата на неолибералния капитализъм 

води до това, че неолибералните „истини” и техните политически и пропагандни 

глашатаи се ползват с все по-малко доверие.  Очевидно и неизбежно нарастват 

и конфликтите от всякакъв род, а в политиката релефно се засилва поляриза-

цията на отношенията между политическите сили, а пък и взаимните обвинения 

в лъжи, демагогия, корупция, заговори на всякакви вътрешни и външни врагове. 

Това ясно се вижда от политическите противопоставяния на най-различни мес-

та или политически фигури – между Доналд Тръмп и Хилъри Клинтън, между 

Еманюел Макрон и Марин Льо Пен, между Бойко Борисов и Корнелия Нинова,  

и пр. 

3. Неолибералният капитализъм и нарастващата демагогия в ре-

зултат на това, че политиците все по-малко могат да реализи-

рат програмите и обещанията си 

        Стагфлацията през 70-те години на ХХ век в държавите от капиталисти-

ческия център бе индикатор за загуба на възможностите за решаване на проб-

лемите в тях с предходните политики на кейнсианско стимулиране на икономи-

ката. Затова и леви партии, които управляват по онова време, каквато е Лейбъ-

ристката, начело с Джеймс Калахан, във Великобритания, се сблъскват с масо-

ви стачки на работниците срещу управлението им и независимо, че наричат 

себе си „работническа”, техните избиратели започват да гласуват за Маргарет 

Тачър през 1979 г.. Същото става и в САЩ, където Линдън Джонсън обещава 

„Велико общество”, а Ричард Никсън е готов да въведе дори безусловен базов 

доход, но икономиката затъва в тежка рецесия. Това прави възможни от 1981 г. 

Роналд Рейгън и неолибералните политики, а и води до глобализация на капи-

тала, намаляване на данъчното облагане и излизане на нарастваща част от ка-

питала от контрола на държавата по посока на глобални производствени вери-

ги, дестинации с по-ниска цена на работната сила и офшорки. Във Франция на 

власт идва коалиция на Социалистическата и Комунистическа партия начело с 

Франсоа Митеран, който предизборно обещава допълнителни социални поли-
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тики, но обстоятелствата го карат да прави точно обратното. Така в условията 

на кризата тогава системните политици обещават едни или други неща, но на-

маляващите им възможности да влияят върху икономическите процеси правят 

обещанията практически неизпълними и това сериозно или напълно срива до-

верието към тях, а пък и намалява твърде осезаемо броя на членуващите в 

техните партии. Така, на преден план излизат неолиберални глобализатори от 

десните партии, но след това се неолиберализират и системните леви партии. 

 Важна особеност на съществуващата реалност става и ускоряването на 

всички процеси и засилващата се неравновесност на обществените или поли-

тическите системи, при които дори съвсем малки въздействия може да предиз-

викат големи последствия. Неслучайно още в началото на 70-те години се го-

вори за „шок от бъдещето”. Този процес придобива експоненциални измерения 

и в нарастваща степен води и до разминаване между намерения, обещания и 

резултати, реализирайки Хегеловата ирония на историята. Там, където се пра-

вят бързи и радикални промени, тези, които ги извършват, са безпомощни жер-

тви на ситуацията и по принцип едно обещават, а се случва нещо съвсем друго. 

 В резултат на всичко това, глобалният капитализъм (по своята същност) 

направи политиката много по-лицемерна и демагогска. Това доведе до нараст-

ващо разминаване между обещания, намерения и резултати, твърде много 

обезсили държавата и политиката, за сметка на капиталистите и пазара, а пък и 

олигархизира обществата. То доведе до ситуация, при която дори Франсис Фу-

куяма, обещаващ достигане на светлото бъдеще на либералната демокрация 

като „край на историята” и когато това не стана, да започне да говори, че в САЩ 

Републиканската пратия служила на олигархията, а Обама на 1 % най-богати. 

    За да компенсира срива на доверие към политиците, неолибералният ка-

питализъм превърна политиката в шоу и маркетинг. Печели този, който прави 

по-голямо шоу и по-добър маркетинг, който въздейства ефективно и атрактивно 

върху емоциите и страстите на повече хора. Политическият маркетинг, праве-

нето на позитивен имидж, опитите да се харесаш на колкото се може повече 

хора и демагогията стават все повече ключове за успехите в политиката. Поли-

тикът вече говори така, че да привлече повече и разнородни избиратели при 

наличието на „кетч ол партии”, които и от ляво, но и от дясно вече са се отказа-

ли от представителството на конкретни социални групи, както е било някога. 

Той непрекъснато прави имидж, както например Бойко Борисов у нас, със смя-
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ната на съвършено противоположни изказвания, целейки се обаче в напълно 

противоположни групи избиратели, и правейки всичко съвсем инструментално.  

    Свръхмощните идеологически апарати създадоха гигантски илюзии, които 

се споделяха и разпространяват от доста световно известни фигури през 90-те 

години на ХХ век, но след като кризата през 2008 релефно показа, че те съвсем 

не се реализират, те дадоха заден ход, а и започнаха да говорят съвсем други 

неща – типичен пример в това отношение са фигурите на Франсис Фукуяма, 

Пол Кругман, Джозеф Стиглиц, Робърт Райх, а и промените в техните позиции. 

     Проблемът пред политиците днес е, че все по-трудно става да се напра-

ви позитивен имидж в условията на прекалено атомизирано, силно разпаднало 

се общество, при явна делегитимация на съществуващата система. Точно това 

става и през последните години. Затова почти всички партии изграждат все по-

умело образите на врагове, от които можеш да спасиш стресираните и уплаше-

ни хора. Това навсякъде води до политическа поляризация и станалото в стра-

ни като САЩ на последните президентски избори е типично в това отношение. 

    Възходът на неолибералния капитализъм и неговите противоречия увели-

чават обективните предпоставки за демагогия на политиците, тъй като държа-

вите имат все по-малко суверенитет, а и политиците все по-малко и по-рядко 

реализират обещанията си. Типичен пример са Ципрас и Сириза в Гърция – 

една периферна страна, смачкана от логиката на глобализирания капитализъм. 

Но това се оказва проблем дори и за политиците, които може да имат искрени 

намерения в най-развитите и мощните страни от капиталистическия център. Ти-

пичен пример е Франсоа Оланд. Същото наблюдаваме и при Тръмп след като 

влезе в структурите на властта в САЩ. Кризата на неолибералния капитализъм 

води и до нарастващо недоверие в думите на политиците – навсякъде социоло-

гическите проучвания показват срив на доверие към парламенти, държавни ин-

ституции, медии. Политиците са онази социална група, към която има най-голя-

мо недоверие навсякъде по света, където доминира неолибералният капитали-

зъм, съчетан с либерална демокрация. Нарастващото недоверие към тях е 

един от индикаторите за кризисност на либералната демокрация при този нео-

либерален капитализъм. Затова към тях, т.е към политиците, мнозинството хо-

ра гледат като на изпечени демагози, неудържими лъжци, неотвратими инстру-

менти на лобистки или лични интереси, които и не заслужават никакво доверие. 
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    Демагогията се увеличава и в контекста на взаимни обвинения на различ-

ните типове партии в популизъм, т.е. постоянно се стига до обещаване на неиз-

пълними неща, като по принцип неизпълнимото винаги се свързва с различните 

антисистемни версии на партии, политици и политики, които все се обвиняват в 

разминаване с реалността, в съзнателна заблуда, в неистинност, в нещо, което 

не може да се реализира и служи само за властови цели. Но в момента подоб-

ни взаимни обвинения си отправят и системни партии, което виждаме в отно-

шенията между републиканци и демократи в САЩ или ГЕРБ и БСП в България. 

   Обвиненията в демагогия, популизъм, комунизъм и фашизъм стават стиг-

матизиращи дискурси, елемент от инструментариума на пропагандните битки. В 

условията на криза на капитализма обаче, те вече се оказват обвинения не 

просто на системни срещу несистемни политически сили или партии, а стават 

характерни и за всички, защото системните партии вече също не могат да из-

пълнят обещанията, а това е и в условия, при които капиталът и глобализира-

ните корпорации са излезли изпод контрола на държавите. При това положение 

възниква неминуемо и въпросът дали обвиняваните в популизъм несистемни 

партии са по-големи демагози от системните неолиберални леви и десни пар-

тии. Дали Марин Льо Пен е по-голям демагог от Франсоа Оланд, който се оказа 

най-непопулярният президент в историята на Франция, ползващ се през ноемв-

ри 2016 г. с нищожните 4 % одобрение от страна на френските граждани, а е и 

запомнен с неизпълнените си обещания? По същия начин можем да се запита-

ме дясна партия ли е френският Национален фронт, така както ни го описват 

медиите и системните политици, след като неговата социална програма е доста 

по-малко либерална от онази, която реализираше ФСП, докато беше на власт. 

4. Социални структури на неолибералния капитализъм и проблемна-

та ситуация с обективната демагогия и „хитростта на разума”, 

пред която са изправени социалдемократическите партии от 70-

те години на ХХ век насам 

Много по-силни, обаче, са препятствията, създадени от прехвърлянето на 

преразпределителни функции от държавата към пазара и от възхода на глоба-

лизирания неолиберален капитализъм, за социалдемократическите, отколкото 

за десните партии. Социалдемократите и социалистите, опиращи се на етичес-

кият социализъм, който поставя в центъра на политиката си ценности от рода 

на свобода, справедливост, солидарност, се изправиха пред нарастващи огра-
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ничения за реализацията на тези ценности. Ценностният им подход се сблъска 

с глобализирания капитал и пазара на неолибералния капитализъм, които отс-

лабваха възможностите за лява социална политика чрез преразпределение на 

доходите в рамките на държавата. Основна закономерност на този капитали-

зъм от 70-те години на ХХ век става, както и при марксовия капитализъм през 

ХIХ век, нарастващата експлоатация, намираща израз в това, че все по-голяма 

част от новосъздаденият БВП отива у собствениците на капитала, а делът на 

труда намалява и неравенството нараства. В развитите капиталистически стра-

ни започва деиндустриализация, а и се променя социалната структура на об-

ществото, намалява традиционната работническа класа, поради което социал-

демократическите и социалистически партии се отказват от традиционната си 

социална база, която е свързана с индустриалния пролетариат. Глобализира-

ният капитал започна рязко да сваля цената на труда чрез отварянето на гра-

ниците за емигрантските потоци от работна сила или чрез износ на производст-

вото в страни с по-ниска цена на труда. Това реално ускори възхода и на нова 

социлна група, станала известна като прекариат – нарастваща маса от хора с 

ниски доходи, временна заетост, несигурно работно място. Една немалка част 

от предходната средна класа започна осезаемо, а и скоростно да губи позиции. 

Всичко това породи ред кризисни процеси в лявото политическо пространство 

Най-напред кризата засегна комунистическите партии на Запад, които и 

без това претърпяха през 1956 г. тежък удар и бяха напуснати от стотици хиля-

ди свои членове, както поради обругаването на предходния период на съветс-

кия социализъм и антисталинисткия доклад на Хрушчов на ХХ конгрес на 

КПСС, така и под въздействието на събитията в Унгария по онова време. След 

това обаче тази криза се засили ще повече, заради ставащото през 1968 г. в 

Чехословакия, през 80-те години в Полша, също както и от противопоставянето 

между СССР и Китай. Членската маса на тези (преди това много мощни) партии 

започна да намалява ускорено, а те и да се маргинализират. Това неизбежно 

доведе и до разграничаването на основните западни комунистически партии от 

източноевропейските си събратя през 80-те години, особено и с появата на ев-

рокомунизма. Той, обаче, се оказа крайно неуспешен опит за тяхното спасение.  

Същият процес обаче засегна и системните социалдемократически и со-

циалистически партии с кризата на социалната държава през 70-те години и 

възходът на тачъристката от 1979 г. и рейгънистката от 1981 г. версия на нео-
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либерален капитализъм. Част от предходните леви избиратели, силно разоча-

ровани от своите партии, тогава подкрепиха новия неолиберален курс. Това се 

видя особено добре във Великобритания, където Маргарет Тачър получи силна 

подкрепа от традиционните „сини якички”, разочаровани от лейбъристите. 

Разпадът на източноевропейския социализъм, довел до изтичане на ог-

ромен човешки и финансов капитал от Източна към Западна Европа и САЩ, 

както и до включването в глобалния капиталистически пазар на една гигантска 

територия от Берлин до Владивосток, обаче бързо създаде и илюзии за перс-

пективи на ново ляво, опиращо се на глобализирания неолиберален пазар. То-

ва ляво се отказа от следвоенните си програми на силната преразпределител-

на държава и подкрепата за държавната собственост. То стана известно с тер-

мини като „Трети път” между предходната социалдемокрация и тачъризма във 

Великобритания, както и като „Новия център” в Германия. А началото му беше 

поставено с програмата на Бил Клинтън през 90-те години, по-късно то беше и 

развито чрез „Третия път” на Тони Блеър, който се отказва от национализация-

та в лейбъристката партийна програма. Първото десетилетие на ХХI век това, 

приело неолибералната глобализация и свободния пазар, ляво достигна и до 

България чрез „Новия център” на Герхард Шрьодер. На определен етап, благо-

дарение на огромните ресурси, изтекли и разграбени от капиталистическия 

център, това неолиберализирало се ляво имаше успех за около едно десетиле-

тие и след това, особено с началото на кризата през 2007-2008 г., също се про-

вали.  

Проблемът е, че и тези, които искаха да бъдат по-радикални, като се от-

делиха от неолиберализиращите се социалдемократическите партии, също се 

сблъскваха със системни ограничения и се провалиха. Типичен пример са пар-

тиите от типа на германската Лява партия и особено Сириза в Гърция, която от 

радикално лява се превърна в системна, като и двете се оказаха, в крайна 

сметка, зависими и силно подчинени на системата, която искаха да променят. В 

България и тогава, и досега наляво от БСП се създадоха и продължават да се 

появяват множество БКП-та или други радикални, а и уж нови леви партии, кои-

то обаче системата своевремено маргинализира. Във Франция Френската со-

циалистическа партия отказа да приеме „Третия път” на Блеър и „Новия цен-

тър“ на Шрьодер. Тогава нейният лидер Лионел Жоспен публично и гръмоглас-

но обяви „Да, на пазарната икономика и не, на пазарното общество”. Тази пар-
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тия спечели изборите под ръководството на Франсоа Оланд с големи обещания 

за мащабни социални промени, но като дойде на власт не реализира почти ни-

то едно от тях. Като неизбежно следствие от това се получи разгромът на пре-

зидентските и парламентарните избори във Франция през 2017 г., което реално 

маргинализира изцяло традиционната френска левица. Така обективната реал-

ност на глобализирания капитализъм, излязъл изпод контрола на националните 

държави, доведе и до това, че демагогията на опитващите се да бъдат анти-

системни леви партии след 70-те години на ХХ век се оказва като че ли доста 

по-голяма от онази на десните, защото системата нагледно и болезнено прави 

нереализуеми техните обещания дори и когато дойдат на власт. Това ясно се 

вижда от зрелищния провал на Френската социалистическа партия и на Сириза. 

 Системните ограничения на неолибералния капитализъм правят левите 

системни партии, които влизат в управлението, прекалено неспособни да задо-

волят потребностите на губещите от свободния пазар социални групи, поради 

което те са обвинявани във все по-нарастваща степен, че не са „автентични 

леви”, нито „истински леви“, че прикриват зад леви думи своята дясна същност. 

5. Насилственият характер на българския преход и необходимост-

та от демагогия, за да се скрие геополитическото и структурно 

насилие, чрез което той беше реализиран. 

  Каква е адекватната теоретически концептуална позиция, от която можем 

да си обясним демагогията на прехода към неолиберален капитализъм в Бъл-

гария? За да заема тази позиция, ще предложа едно нелиберално и несистем-

но разбиране за демагогията, различаващо се от хегемонните идеологеми в то-

ва отношение, наблюдавани у нас, в Европа и САЩ. Тази нелиберална позиция 

противопоставя на неолибералните идеологеми за свобода, солидарност, спра-

ведливост, „европейски ценности”, „евроатлантически ценности”, които станаха 

хегемонни и за десните, и за левите системни партии в България, тезата за не-

виждано структурно насилие, което се прикрива от тях. Структурното насилие 

се реализира чрез механизмите не директно на държавата, а на глобализира-

ните икономически отношения и пазарната логика на функциониране на капита-

лизма, която става доминираща в процеса на глобализация. Това налага съот-

ветното поведение на милиарди хора, включително и на политически сили или 

държавни институции, следствията от които може да бъдат по-голяма, а и по-

мащабна несвобода и насилие, отколкото са несвободата и насилието при хит-
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леровия нацизъм. Ако обективната логика на този капитализъм води до разпад 

на социални системи, до разрушаване на българското здравеопазване, до 

стрес, безработица, самоубийства, увеличаване на болестите и пр., в резултат 

на което с приватизацията и социалните промени в Източна Европа са умрели 

преждевременно повече хора отколкото по времето на сталиновия „голодомор“, 

дали това е „преход към демокрация”, както ни обясняват и от ляво, и от дясно? 

Не се ли оказва, че идеологемите на партиите за „демокрация” прикриват така 

ужасяващо и антидемократично насилие, реализирано, обаче, чрез логиката на 

функционирането на създадения от тях капитализъм? Филип Димитров в Бъл-

гария може да не е убил лично нито един човек, дори и партията му като е уп-

равлявала да не е направила това, но с ликвидацията на селското стопанство и 

с милионите изхвърлени на улицата, загубили статус, материално осигуряване, 

работа и в крайна сметка разболели се, скъсили своя живот, умрели от стрес, 

болести, престъпност, безработица, отчаяние и дрога, не се ли оказва един от 

големите убийци в българската история, маскиран безочливо зад идеологичес-

кото словоблудство с фразата „първо демократично правителство в България“? 

   Структурното насилие на неолибералния капитализъм по принцип изглеж-

да като обективна характеристика; то не се реализира директно от политически 

субекти, но убива милиони пъти повече хора от субектното политическото на-

силие. Броят на преждевременно умрелите от глад, стрес, безработица, лошо 

здравеопазване по време на прехода към капитализъм е десетки пъти по-голям 

отколкото онези, които са пострадали непосредствено след 9 септември 1944 г. 

при прехода към социализъм в България, но това изобщо вече не се забелязва, 

а демагогски се обяснява как сме извършили, правим „преход към демокрация”. 

    За да се прикрие това обаче, своевременно са създадени и свръхмощни 

алтернативни пропагандно-идеологически апарати, които трябва да представят 

ставащото като „свобода” и „демокрация”, като нещо, което е подкрепяно и от 

мнозинството от българите. Дадените от външни неолиберални сили 2 милиар-

да долара за финансирани НПО-та и медии, които непрекъснато следва да ни 

обясняват и обещават как вървим към най-доброто и възможно „демократично 

общество”, а не към бедствен, периферизиращ, неолиберален капитализъм за 

изминалите 27 години, са повече отколкото реално е дала БКП за своите пропа-

гандни структури за всичките 45 години преди „знаменателната” 1989 г. Така 

идеологически, на пропагандната медийна повърхност на българското общест-
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воу се оказва, че човек може да умира от глад, стрес, несигурност, безработи-

ца, агресия, престъпност, отчаяние, както умират хиляди  у нас през изминатите 

28 години, но това сега е наречено „преход към демокрация”, за разлика от 

онова, което някога са правили лошите комунисти, дето са убили добрия дядо 

на Бойко Борисов и са си позволили да направят атентат в църквата „Света 

Неделя”. Функционирането на неолибералния капитализъм се опира именно на 

тази гигантска идеологическа демагогия, при която 1 % от човечеството налага 

своя интерес, представяйки го като интерес и на останалите 99 %. В България 

тази демагогия фактически достигна и до своите върхови крайности, защото 

мащабите на унищоженото и разграбеното богатство, принадлежащо на всички 

нас, са буквално невиждани в нейната 1300 годишна история, а официално то-

ва се обяснява идеологически като „преход към демокрация” и „свобода”, към 

ново и щастливо светло бъдеще, оставящо назад в историята страшния „кому-

низъм”. 

   Тоталната хегемония на неолибералния идеологически език, на неговите 

интерпретации, обяснения и оправдания за ставащото, прикриващо бедствения 

грабеж и унищожаването на всичко, създадено при социализма, се проявяват и 

във възхода на демагогията дори и във всекидневните отношения при прехода 

към капитализъм. Затова имаме и доста бърза смяна на обяснения, езици, био-

графии, на идентичности на голямо количество хора, които се тупаха по гърди-

те като социалистически човеци до 10 ноември 1989 г., а след това се събудиха 

като „демократи”, самоназовавайки се такива, но и заклеймяващи останалите. 

    В България имаше индустриални мощности и собственост на ТКЗС и АПК-

та за над 100 милиарда долара, които трябваше да бъдат разграбени и да оти-

дат в ръцете на едно малцинство, като това обаче бъде представено не като 

най-големия грабеж в 1300 годишната ни история, а като неизбежен „преход 

към демокрация и пазарна икономика”. А когато Жан Виденов се поколеба и за-

почна явно да подкрепя държавните предприятия, да се опитва да ги запази, му 

беше спретнат преврат, който в устата на десни демагози, а и бивши сътрудни-

ци на Института по история на БКП, беше обявено за „народно въстание”, дока-

то в последната книга на останалия интелектуално честен до края на живота си 

голям български интелектуалец Илчо Димитров бе наречено просто „преврат”. 

    Така през изминалите 27 години преходът към капитализъм в България се 

превърна в една гигантска демагогия на непрекъснато радикално разминаване 



 33

между това, което говорят, обясняват или обещават политиците, и онова, което 

реално става, като практически и обективен резултат в живота на обществото. 

Политиците обещават едно, а се получава точно обратното. Много хора довче-

ра са говорили и подкрепяли едно, а сега започват да говорят или да подкрепят 

друго, т.е. бивайки днес нещо различно от вчера, адаптирайки се към новата 

ситуация, като някои от тях са особено агресивни в опита да докажат, че не са 

вече стари „социалистически”, а са съвършено нови „демократически” човеци. 

     Част от интелигенцията в социалните и хуманитарни науки се превърна в 

„ударен отряд” на демагогията за прехода към капитализъм. Довчерашни пре-

подаватели по научен комунизъм, галени и фаворизирани от ЦК на БКП сцена-

ристи, режисьори, писатели и артисти започнаха публично и неудържимо да 

говорят отвратителни неща срещу „страшния комунизъм”. Бивши специалисти 

по история на БКП станаха първи „демократи” или пропагандни остриета на не-

олибералната идеология. Колкото е по-креслив,заклеймяваш миналото и „бив-

шите”, обещаваш светло либерално или социалдемократическо бъдеще, тол-

кова повече шансове за успех има такъв индивид. Това съвсем закономерно 

доведе и до своеобразен негативен подбор в политиката по време на реставра-

цията на капитализма, при който бившите нагаждачи, подмазвачи, използвачи 

на всякакви привилегии или морални негодници от времето на социализма сега 

вече станаха и политици, извършващи „незабавна смяна на системата”.  

6. Демагогията на десните  партии и лидери в прехода  

    към неолиберален капитализъм 
Българските десни политици, идеолози и партии използваха, а и все още 

продължават да използват четири основни инструмента в своята демагогия.  

Първият е поляризиране на аудиторията, като тя се разделя на две не-

премирими групи, т.е. на два полюса – тези, които са на тяхна страна, и онези, 

т.е. враговете. Така обаче се обединяват много хора край субектите на този вид 

демагогия, чрез изграждането образа на врага, на изкупителната жертва, ви-
новна за всички проблеми или трагедии край, или с нас. Това е класическо 

средство за политическа демагогия в кризисни ситуации, което е характерно за 

Германия още през 30-те години, а и за редица западни държави в последните 

години. То се възприема като един от индикаторите за възхода на демагогията 

в американското общество, понеже там републиканци и демократи са поляри-

зирани и страхуващи се едни от други повече от когато и да е било от граждан-



 34

ската война насам. Същото направиха и българските десни с разделението на 

„демократи” срещу „комунисти” и „ченгета”. Десните започнаха да снемат обви-

ненията в демагогия за това, че не са реализирали обещанията си чрез съот-

ветния образ на врага. Причината за това, че са обещавали едно, а пък е ста-

нало нещо съвсем друго, се оказаха комунистите, държавна сигурност, а през 

последните години вече и Путин. В продължение на 28 години ни обясняват как 

за всичките ни проблеми при това, което наричат „комунизъм”, са виновни само  

„комунистите” и „държавна сигурност”, както и за всички проблеми на днешния 

капитализъм, наричан от тях „демокрация”, са виновни пак „комунистите” и „чен-

гетата”. Виновни са и за станалото преди 1989 г., пък и за станалото след това. 

          Вторият инструмент, използван от десните демагози, е реториката на 
омразата. Този тип политически демагози всячески се мъчат да създадат от-

ношение на ненавист към противника, подобно на Хитлер, който винаги насоч-

ваше стреса, страха, отчаянието от кризата и безработицата на милиони хора в 

посока на ненавист и омраза към евреите, като виновни за голямата депресия и 

бедите на страната. В „Моята борба“ той казва, че „ораторът, който иска да 

повлияе на тълпата, трябва да преувеличава и да повтаря едно и също нещо 

отново и отново”. Той смята, че по-ефектна е голямата лъжа, отколкото малки-

те. Това правеха и правят българските десни от прословутата карта с черепите 

до днешните измислици за фалитите на социализма, с изсмуканите от пръстите 

числа на броя на пострадалите след 1944 г., за уж унищожената интелигенция.  

       Третият инструмент, използван от старите, а и от новите десни демагози, 

е умението да накарат аудиторията да се идентифицира с тях, да я манипули-

рат като се опрат на предразсъдъците и ограничеността на хората. Карл 

Клаус неслучайно говори, че „тайната на демагогията е да изкараш себе си тол-

кова тъп, колкото и аудиторията, при което тя да повярва, че е умна като тебе”. 

(An Analysis Of How Demagogues Work In Politics Politics Essay). Точно това 

всъщност, а и постоянно демонстрира Бойко Борисов, например, с прословута-

та си, а и „мелодраматична” публична реплика „Аз съм прост и вие сте прости”. 

 Четвъртият инструмент, използван винаги от страна на десните де-

магози, е страхът, както и образът на спасителя – нещо, което великолепно 

владее и експлоатира Бойко Борисов,  като публично си изгражда образа на 

човек, който създава стабилност, а и спасява българите от всякакви опасности.  
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     Българските десни са оказаха най-големите демагози в Източна Европа, 

тъй като, за разлика от другите източноевропейски държави, у нас почти няма 

дисиденти и антикомунисти преди 1989 г. Почти всички стават такива след 1989 

г. и затова трябва да пренапишат биографията си, да се представят като такива 

каквито не са били или не са, и да прикрият факта, че преди са били мижитурки, 

нагаждачи и певци на системата. Става дума за страха и срама на бивши сът-

рудници на Института по история на БКП, преподаватели по научен комунизъм, 

периферна интелигенция с неадекватно его, нищожества и мръсници, на които 

геополитическата ситуация им дава шансове и те се представят за онова, което 

не са, демонстрирайки същевременно и крайни форми на варварство, отрица-

ние и антикомунизъм. Затова и българската десница изглежда като, а и реално 

е най-лицемерната, най-пещерно антикомунистическата, и заедно с това е из-

вършила най-компрадорската и най-варварската реставрация на капитализма в 

Източна Европа, несравнима с това, което направиха в останалите страни. Ще 

дам няколко примера за това разминаване на нейните обещания с описанието 

на това, което е, и на онова, което стори в угода на чужди интереси или просто, 

за да докаже, че са баш антикомунисти, криещи предходното си нищожество: 

- Закриването по външни указания за чужди интереси четири блока на АЕЦ 

„Козлодуй”, на проектите „Южен Поток” и „Белене”. 

- Приемането единствено в България на лустрационен закон срещу дейци 

на науката – прословутият „Закон Панев”. 

- Ликвидацията на селското стопанство в „реални граници”, което не е нап-

равила в нашето съвремие нито една страна не само в Източна Европа, 

но дори и френският крал от династията на Бурбоните след реставраци-

ята през 1915 г., когато аристократите искат да им се върнат земите, но 

той им отказва, защото вижда, че това ще е бедствено за земеделието. 

- Извършване на реституцията преди приватизацията с намерение така да 

се осигурят ресурси за приватизацията на социалистическата собстве-

ност от наследниците на старата буржоазия. 

    Мисля, че е време да се направи психопатологичен и психоаналитичен 

профил на 100-те най-пещерни антикомунисти на българския преход към капи-

тализъм, а и на 100-те най-компрадорски политици, обслужили най-сервилно 

чуждите интереси с варварското разрушаване на създаденото от социализма. 

При тях демагогията се проявява в това какво са били, какво са вършили и го-
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ворили по времето на социализма и как прикриват всичко това с крайни форми 

на деструктивно поведение и патологичен антикомунизъм в новата геополити-

ческа ситуация. Става дума за различни типове демагози. За демагога, напри-

мер, сменящ много партии или идентичности в живота си, а и обясняващ това с 

логиката и законите на „развитието”. За демагога, говорещ пред всеки, с когото 

контактува, нещата, които очаква, че другата страна ще хареса, и в зависимост 

от хората може много пъти на ден да говори съвършено противоположни неща. 

    Специално трябва да се отбележи и демагогията на етническите партии в 

България, представящи се за либерални и евроатлантически. А тя се крепи на 

два основни стълба - мултикултурализма и така нар. „майчин език”. Мултикул-

турализмът е демагогски идеологически и политически инструмент за етническо 

сепариране на населението и създаване на собствен електорат. Така нар. 

„майчин език” се оказва доста удобно прикритие за законово позволено обуче-

ние на официален турски език, в който 75 % от думите всъщност са доста по-

различни от онези в реалния език, на който е говорила, например, майката на 

Лютви Местан, опаковал неоосманизма в евроатлантизъм, а пък боба и леща-

та, раздавани регулярно на избирателите – в „борба за демокрация” и за „чест-

ни избори”. 

 7. Демагогията на БСП и левите партии 

    Реставрацията на капитализма в България е резултат на геополитическия 

разпад на бившия социалистически лагер, довел до победа на САЩ и неолибе-

рализирания капитализъм на Рейгън и Тачър. Този исторически и скоротечен 

разпад обаче беше свързан и с гигантско насилие, представяно като естествен 

„преход към демокрация”. Затова и първите крачки в реставрацията на капита-

лизма бяха резултат на такова геополитическо насилие над България, завоали-

рано и демагогски представяно като „преход към демокрация”. Тодор Живков бе 

свален чрез коварен преврат с помощта на перестроечните горбачовисти, а и с 

външна намеса. Ако не беше си подал оставката, сигурно щеше да бъде убит 

като Чаушеску в Румъния. Или срещу България щеше да  бъде осъществено 

военно нападение, както стана в Югославия срещу Милошевич, когото не успя-

ха да свалят чрез организирана отвън „цветна революция”. Може да се предпо-

ложи, че у нас Жан Виденов също щеше да бъде ликвидиран, като Милошевич 

или Чаушеску, ако не беше си подал сам оставката. От самото начало на про-

мените, започнали под демагогския лозунг за „демокрация”, бяха целенасочено 
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и тотално разрушени структурите за сигурност и отбрана, за да бъде страната 

безсилна пред външна инвазия. Десетки български разузнавачи бяха предаде-

ни и избити в чужбина. Под силен натиск Андрей Луканов бе накаран да обяви, 

че не можем да си плащаме външния дълг, за да бъде поставена България под 

контрола на Международния валутен фонд и принудена да следва политиката 

на Вашингтонския консенсус. В Българската национална телевизияя започнаха 

да командват посоката на промени на съдържанието на телевизията предста-

вители на чужди посолства.  

    В резултат на  перестройката и делегитимацията на идеологията на соци-

ализма от Михаил Горбачов, Александър Яковлев и Борис Елцин в бившите 

социалистически страни се получи колосален системен разпад, при който пред-

ходните комунистически партии бързо се опитаха да се спасят, отказвайки се от 

предходните си програми и прегръщайки програмите на западноевропейските 

социалистически и социалдемократически партии, чрез които потърсиха и нова 

легитимация, а и оцеляване. Проблемът беше, обаче, че техните държави и  

общества трябваше да извършат преход не към социализъм или социалдемок-

рация, а към неолиберален капитализъм. Затова и на практика тези партийни 

елити участваха в разрушаването на социализма и то при висока външна ком-

прадорска зависимост, каквато сега се формира в резултат на глобалната аме-

риканска хегемония, наложила се от 90-те години на ХХ век до ден днешен. Па-

ралелно с това обаче, вътре в тези партии, както и във всички останали в усло-

вията на преход към неолиберален капитализъм, се реализира един твърде 

негативен или вреден кадрови подбор в политиката, защото в ситуации на раз-

пад напред обикновено излизат най-агресивните, кресливите или обещаващите 

от пиле мляко хора, които не могат и да реализират нищо от обещаното от тях. 
         БСП издигна в началото на промените лозунга за „мирен преход”. На 

практика обаче, преходът бе, а и си остава в най-висока степен тотално насил-

ствен. При това и необичайно насилствен, защото се сменяше радикално ико-

номическата и политическа система, отнемаше се собственост, създавана от 

милиони хора в продължение на столетия. Следваха се политики, налагани от 

чужди посолства и външни сили, свързани с налагането на хегемонията на 

американизирания неолиберален капитализъм на българска територия. Затова 

и на практика станалото беше свързано с неоспоримо и гигантско насилие. Ми-

лиони хора загубиха работните си места в резултат на ликвидацията на селско-
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то стопанство, разрушаването и заграбването на индустриалните предприятия. 

Българският народ беше ограбен с десетки милиарди, които принадлежаха на 

всички като колективна собственост. Бяха извършени масови политически чист-

ки в размери по-големи отколкото след 1944 г. Броят на закритите институти и 

катедри в сферата на науката и образованието, с изхвърлените хиляди хора от 

тяхната месторабота, бе неизмеримо по-голям отколкото след 1944 г. Броят на 

изхвърлените от МВР, Министерството на външните работи, медиите бе десет-

ки хиляди хора. Това е гигантско насилие, скрито зад думите за „мирен преход”. 

БСП бе стигматизирана като виновник за всичко и преди, а и след това в 

продължение на 28 години. Приписано й бе колективно чувство за вина. В нача-

лото нейното ново ръководство се опита да се спаси от обвиненията срещу се-

бе си, стигматизирайки група от хора – „Живков и неговото обкръжение”. Такава 

роля трябваше да изиграят поредица от действия, като се почне от прослову-

тия доклад на Петър Младенов в края на 1989 г., в който се представяше преси-

лена картина за икономическото състояние на страната, за да се удари Тодор 

Живков, и се стигне до така нар. „Декларация за отговорността и вината”. След 

това тази функция по стигматизацията на всеки, който е бил свързан с БКП, бе-

ше подета от десните и антикомунистически сили, както чрез тяхната реторика, 

Декларация за обявяване на „комунистическия режим за престъпен”, така и 

чрез множество други законодателни и политически мерки. Поради това и мно-

го голямата част от активните дейци на БСП отчаяно се опитваха да докажат, 

че са се „променили” и налагаха дискурси и политика, които са по-либерални от 

онези, които използват социалдемократическите партии в Западна Европа.  

За да оцелее, БСП трябваше и да покаже, че е по-социалдемократическа 

от тях и два пъти беше принудена да си „купи фабрика на 8 септември”. Първи-

ят път, като се социалдемократизира в края на 80-те години при това във вре-

ме, когато съществуващата на Запад социалдемокрация беше в криза и се чу-

деше как да излезе от нея. Тогава Александър Лилов беше достатъчно умен, за 

да отвори вратичка за нещо различно, обявявайки в първата програма БСП за 

„модерна лява партия”, отчитайки спецификата на условията, при които тя се 

появи и действа. Вторият път беше, когато БСП прие глобализирания неолибе-

рален вариант на социалдемокрацията във версията на „Третия път” и „ Новия 

център” чрез своята втора програма през 2008 г.  
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Социалдемокрацията на Запад се появява с Октомврийската революция 

като алтернатива на съветския социализъм, но тя започва да умира с Рейгън и 

Тачър. За малко живна при разпада на СССР, но сега отново е на най-ниското 

си равнище от времето на Втората световна война насам. Исторически и поли-

тически социалдемократическите партии на Запад създават и развиват социал-

ната държава, у нас беше тъкмо обратното – БСП трябваше да води ариергар-

дни боеве при нейното оспорване, дискредитиране или пълното й разрушаване. 

Българската социалдемокрация, при това не само в лицето на БСП,  а и на дру-

ги такива партии непрестанно говореше за солидарност, но примането на идео-

логемите и налагането на неолибералния капитализъм атомизира обществото 

и неслучайно мнозинството от младите днес са завършени индивидуалисти, 

идентифициращи се и с дясното. Говореше за развитие, но при Живков, в 1988 

г., за наука се даваше 2.4 % от Националния доход, а сега едва 0.2 % от БВП. 

Подобна бе ситуацията със социалдемократическите партии и в другите социа-

листически страни; на много места те умряха, или съвсем се маргинализираха.  

Както страната, така и левицата бяха изправени пред ситуации на огром-

на външна зависимост на българската политика и поставянето под контрол на 

немалко политици, особено на тези от идеологическите апарати в страната от 

външни и неолиберални сили. Неолибералната идеологическа, икономическа и 

политическа доминация на големи външни сили в света, в който влезе Бълга-

рия, направиха зависими от технологиите за компромати или от подчинението 

на външни сили всички партии. Така политикът можеше да обещава определе-

ни неща на избирателите си, а в същото време, за да се задържи на мястото 

си, трябваше и да се съобразява с големи посолства, или с техните указания. 

Иначе щяха незабавно да му извадят убийствен компромат, да му организират 

кампания, да му спретнат кървав преврат или пък някаква „цветна революция”. 

    Проблемът бяха и все още остават системните зависимости и ограниче-

ния. Затова и в такива условия по-радикална лява политика не би могла да се 

реализира, както се вижда не само от това, че десетките отцепили се по-леви 

образования не успяха, а и от това, че на Запад те също нямаха никакъв успех. 

Системата, в която бяха вкарани политиците, изискваше да бъдат демагози, 

или пък, ако не са такива, да бъдат свалени с преврат или „цветна революция”. 

Към това след 2007 г. се добави и влизането на България в ЕС, което допълни-

телно минимизира възможността за автономна политика. Така можем да обяс-
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ним защо след 1989 г. БСП прие някои от най-несоциалистическите, десни сис-

темни решения, довели до рязко увеличаване на неравенството, а не до нама-

ляването му, до свобода, справедливост и солидарност, както проповядваше. 

  Първо. Прие се конституция, в която основната идея нямаше нищо общо 

със социалистическа и лявата партия, защото провъзгласи частната собстве-

ност за свещена и неприкосновена, а държавната, кооперативната, смесената, 

които са били винаги свързани със социализма нямаха този статус. В тази конс-

титуцията липсваше и тезата, развивана преди това от партията и нейния елит 

за „равенство на всички форми на собственост”, а и се оказа основа или пред-

поставката за извършените впоследствие гигантски приватизационни грабежи. 

    Второ. Прие си най-изкривеното по посока на косвенити данъци данъчно 

облагане, което преразпределяше резултатите от труда изцяло в полза на ка-

питала, т.е данъчно се подсигури ситуация, при която българинът се оказа най-

експлоатираният в Европа – най-голяма част от труда отиваше направо в ръце-

те на капитала. Партия, която в предходната си история е била против експлоа-

тацията, създаде система, предполагаща и максимизация на експлоатацията. 

   Трето. Левицата, в т.ч. преди всичко БСП стана част от група партии, които 

подкрепяха глобализирания и уж свободен пазар на ТНК, като се започне от 

влизането в СТО и се стигне чак до подкрепата от ПЕС на Трансатлантическото 

споразумение и СЕТА, увеличаващи неимоверно или със сигурност степента на 

подчинение на страната ни от глобализирания капиталистически пазар, а и пре-

връщащ я в опоскана периферия, т.е. в територия, експлоатирана от капита-

листическия център чрез износ на човешки и финансов капитал, изсмукване на 

ресурси чрез концесии на монополи, или чрез нелоялна конкуренция на голе-

мите капиталистически компании от Запад спрямо българските производители. 

   Четвърто. Ликвидацията на армията, разузнаването и контраразузнаване-

то бяха извършени и със съучастието или дори с активната дейност и на БСП – 

ударът по разузнаване и контраразузнаване чрез Закона за досиетата през но-

ември 2006 г.; гласуването за ликвидирането на ракетите СС-23 на 19.12.2001 

г., когато почти цялата й парламентарна група подкрепи това; както и решение-

то от 31.12.2007 г. за премахване на военната служба; също така и относно ре-

шението за предоставяне на безплатни американски военни бази в страната. 

    Пето. Най-голямата лява партия обяви себе си за народна партия, т.е. за 

партия на целия народ, а реално участваше в създаването на исторически не-
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виждани класови неравенства. Ако по Индекса на човешко развитие България 

през 1988 г. е била на 27 място в света, а през 2016 г. – на 56 място, ако делът 

на населението под равнището на бедност у нас е нараснал от 1989 г. досега 

11 пъти, ако са разграбени десетки милиарди собственост, принадлежащи на 

всички нас, а сега са в ръцете само на около стотина души, ако неравенството, 

измервано чрез Индекса на Джини е скочило от 21.7 през 1989 г. на 32.1 през 

2006 преди влизането в ЕС и на 37 през 2015 г., т.е. след 8 години консумация 

на „европейски ценности”, ако е изграден периферен компрадорски капитали-

зъм, всичко, което са обещавали не само не се е реализирало, а е станало точ-

но обратното – България е станала по обективна реалност най-дясната страна 

в ЕС с най-голяма бедност, неравенство и срив в индекса за човешко развитие.  

     Прие се програма, в която се говори за солидарност, но неолиберални-

ят капитализъм навсякъде прави хората все по-самотни и все по несолидарни. 

Като допълнение към това, ръководството на БСП направи и депутат (от граж-

данската квота на партията) човека, който (с външна помощ) издаваше в десет-

ки хиляди бройки списание „Егоист”, с което трябваше и окончателно да бъде 

унищожена всяка останка от колективизъм сред младото поколение в България.  

    Непрекъснато се говореше за справедливост, а същевременно се про-

меняше данъчната системата и то така, че нарасна експлоатацията, тъй като 

данъчното бреме се премести от капитала, от богатите към бедните като пре-

димство се даде на косвените, а не на преките данъци. През целия преход към 

капитализъм социалното неравенството растеше т.е. вървеше се надясно, и то 

в разрез с обещанията, свързани с и дадени от лявото за по-голямо социално-

икономическо равенство. Вървейки по този път, България стана и една от стра-

ните с най-голяма експлоатация в ЕС, т.е. най-голямо количество от новосъз-

дадения продукт в нея отива при капитала, не в наемния труд,  при това както в 

резултат на въз/приетата от БСП данъчна система, така също и в резултат на 

това, че заплащането у нас в най-висока степен се разминаваше и продължава 

още да се разминава драстично, целенасочено с производителността на труда. 

    Говореше за свобода, но с движението към наши дни обществото ста-

ваше все по-олигархично, а равнището на свобода на словото намаляваше и 

днес е най-ниското в ЕС. ПЕС се представяше за яростен поддръжник на гло-

бализирания свободен пазар, обаче подкрепи ТТИП и СЕТА, което допълни-

телно трябваше да обезсили националните държави и да направи всеки от нас 
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в много по-висока степен същество, което е напълно смачкано и безсилно пред 

произволите на глобалния и олигархизиран капиталистически пазар. 

    Обяснението на всичко това (като цяло) беше тривиално правено чрез 

стигматизация на „бившите лидери” и „старите кадри“. С това се започна и по 

времето на Петър Младенов, който с благодарност изпрати Тодор Живков на 

Пленума на 10 ноември, а след това го арестува и то преди да бъдат събрани 

сериозни улики и доказателства срещу него. След това почти всички лидери на 

БСП бяха изгонени, и вече или не са в БСП, или са я напуснали обидени. Тук 

фактически имаме среща с или реализация на особен психоаналитичен модел 

за обяснение на това защо обещанията са се разминавали с действителността. 

Виновен е бил Живков, после Лилов, после Виденов, после Първанов, после 

Станишев, после Миков и т.н. Срамът и страхът на загубилата (исторически в 

резултат на геополитичския разпад) политическа сила, оказала се в структурно-

то менгеме на глобализирания капитализъм, се оказаха водещи фактори в сне-

мането на противоречието между обещаваното, изказваното или очакваното, от 

една страна, и реалните, практически, обективно видимите и усещаните резул-

тати, от друга страна, чрез своеобразния едипов комплекс на символично, ако 

не убийство, то поне на отрицание на бащата, в случая на онзи, който е заемал 

най-високото място в организационната структура на тази политическа сила.  

    В резултат на тези процеси и тенденции се формира и виновно, а и стра-

хуващо се съзнание, което поне в частни разговори признава определени неща, 

но публично не смее да говори за тях. Не само ръководителите на партията, а и 

при научни обсъждания нейни карди или съмишленици не смеят да кажат, нап-

ример „преход към капитализъм”, а папагалски говорят за „преход” изобщо. 

Всъщност страната ни беше вкарана в такава геополитическа орбита, при която 

всяка една системна и евроатлантическа лява партия неизбежно ставаше и 

демагогска – обещаваше свобода, справедливост, солидарност, но движението 

й бе точно обратното, защото това бе логиката на глобалния капитализъм дори 

в развитите страни, още повече пък в периферните държави в Източна Европа. 

БСП стана жертва на геополитическия разпад, при който тя трябваше да 

направи всичко възможно, за да оцелее в условията на една реално победена 

страна в Студената война. Опитите й да бъде самостоятелна бяха изначало 

обречени или на провал, или на цветна революция, както фактически стана и  

през 1996-1997 г., и през 2013 г. Неслучайно армията на България днес е по-
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малка отколкото след Ньойския договор, а на територията й са настанени воен-

ни бази на победителя във войната, за които той не плаща наем, така, както и 

германските войски не са плащали у нас по време на Втората световна война. 

Неслучайно плащаме по същество като победена страна репарации на външни 

сили чрез американските централи. Просто неолибералната геополитическа по-

беда на страната, без директни военни действия си имаше и продължава да си 

има своите характеристики. Мащабите на санкциите, обаче, в резултат на загу-

бата в Студената война бяха и ще продължават още дълго време да са много 

по-големи, а разрушенията десетки пъти по-големи в сравнение с тези от мина-

лото. Затова и България се възстанови до равнището на своя БВП няколко пъ-

ти по-бързо след националните си катастрофи през Първата и Втората светов-

на война, отколкото това стана в годините след загубата й в Студената война. 
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ЛИЦАТА НА ДЕМАГОГИЯТА И КРИЗАТА НА ЕВРОПЕЙСКОТО 
ПОЛИТИЧЕСКО ЛИДЕРСТВО 

Александър Димитров 

THE FACES OF DEMAGOGY AND THE CRISIS OF THE EUROPEAN POLITICAL 
LEADERSHIP 

Aleksandar Dimitrov 
Abastract: The paper examines the origins of the terms „demagogue”, „demagogy” and „de-
magoguery”. The controversial and pejorative use of the terms in  the  Contemporary politi-
cal science is in open conflict with the original meanings and con-cepts. The author ca-refully 
theorising around the posibility of future vindication of the mentioned terminology. In the pa-
per are given enough argument for rethinking of the „demagogy” in it's use and meaning. The 
author proposes the idea of neutral perception of the „demagogy” (similar to the Weberian 
understanding for „charisma”) that can be bad or good regarding of the person  claimed to be 
a demagogue. 
 
Key words: demagogy, demagogue, demagoguery, leadership, charisma.  
 
 Политическата динамика в съвременна Европа е все по-непредсказуема, 

а политическите взаимоотношения все по-изострени. Заклеймяването, „очерня-

нето” и злепоставянето на идеологическия опонент, или на инакомислещия, от-

давна са се превърнали в ежедневна практика. От това страдат не само поли-

тическата култура и равнището на европейските граждани, но така също и са-

мата политическа наука. Понятия като „популизъм” и „демагогия” вече отдавна 

са извадени от оригиналното им предназначение и са превърнати в заклеймя-

ващ и стигматизационен инструмент. В този аспект историята на популизма ка-

то термин е далеч по-кратка, а и не е в прекия обхват на настоящата статия. За 

сметка на това, системната подмяна на значението при понятието „демагогия” 

има многовековна история и затова политическата наука му дължи известна 

реабилитация, особено пък в контекста на съвременните политически условия.  

Авторът на настоящата статия прави опит да върне неутралното разби-

ране за демагогията, такова, каквото то е било по време на Просвещението, а 

и по-късно. Затова и историографски се проследява трансформацията в съ-

държанието на термина, а и са предложени хипотези относно причините, които 

са предизвикали и наложили съществените промени в перцепциите за демаго-

зите. Освен това се анализира ситуационния характер на демагогията, включи-

телно и спрямо някои други съпътстващи я явления (терминологично обособе-

ни) като харизмата, ораторското майсторство, популизма и др. Когато се говори 
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за „лице на демагогията”, всъщност, в настоящата статия, се разбира неговата 

двойственост, по-точно, негативно, но и позитивно проявление на демагогията. 

Доста често обаче се пропуска, че още от самото си историческо възник-

ване, демагогията се родее с още едно понятие и с друг един феномен – педа-

гогиката. Автентичната етимология на първото е свързана с водачеството (де-

монстрацията чрез пример) на възрастните, тъй като произтича от гръцкото де-

мос (народ) и аго (водя), докато за второто тя е свързана с направляване (обу-

чение) на деца. Интересно е, че единият термин исторически се оказва изцяло 

остракиран в символните полета на политиката, а пък дори и през ХХ век педа-

гогиката и демагогията по никакъв начин не се свързват, напротив за обучение 

на възрастните е въведен изцяло нов термин „андрагогика”. Това обстоятелст-

во само идва да потвърди за пореден път, че терминът „демагогия” е напълно 

изпразнен от положително съдържание. За съжаление, обаче, науката не може 

да си позволи една толкова повърхностна подмяна на съдържанието и смисъ-

ла. Именно поради това е необходимо да се изясни как се трансформира зна-

чението на термина, което ще е от голямо значение и за тезата на автора, и за 

представите на читателя за този феномен. Какви са причините за тази транс-

формация и дали те са оправдани, ще даде поле за един академичен дебат, 

който да реабилитира демагогията, демагозите, а и производните им понятия.  

За демагогията се говори най-вече през античността (основно от V век 

пр. н.е. и чак до възцаряването на римската хегемония върху Европа). Ще из-

минат обаче повече от 13 века преди понятието отново да се появи във френс-

ки речник, като едва през XVII век го откриваме и на английски. Налице е една 

специфична трансфузия, която деформира смисъла, без да се обяснява защо. 

Тя се приема дефинитивно, а след това и под маската на академично доказан 

факт се използва като политически инструмент срещу идеологическия опонент.    

За щастие, задълбоченият поглед върху фактите, утвърждаващи пейора-

тивния характер на демагогията, ни кара сериозно да се замислим и за тяхната 

категоричност. Знаем, че първите исторически свидетелства за демагогията 

черпим от Тукидид и Аристофан, но отправки към термина получаваме от Арис-

тотел, Изократ и др. За мнозина изследователи образецът за достатъчно прос-

ветен и напълно посветен на развитието на общността демагог е великият Пе-

рикъл. Като човек на принципите той е един от най-ярките оратори на демокра-

тична Атина. Неговите „наследници” и съвременници също остават ярки следи 
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в исторически последващите времена със съответнитекстове, но за съжаление 

не толкова пряко, колкото индиретно и в произведенията на своите политически 

опоненти. Известно е, че Тукидид и Аристофан произлизат от среди, които са 

далеч от ниските съсловия, от които произлиза Клеон. Последният е самосъз-

дал се, а съвсем не потомствен аристократ. Той няма истинска, автентична 

фамилия или родова история, които стабилно да павират пътя му в политиката. 

В хода на неговия успех (и този на наследниците му Клеофон и Каликрат) става 

ясно, че Клеон притежава доста уникален, макар и агресивен стил на дебати-

ране. От историческите свидетелства се знае, че неговите политически спорове 

са били много живи, богати на емоции, интонации и силно въздействащи израз-

ни средства (от ирония и ласкателство, до цветущи обиди и обвинения). Поня-

кога Клеон давал истинско шоу на редовия свободен гражданин. Неговите ре-

торически конструкции са твърде пробивни и стигат много бързо до съзнанието 

и психиката на обикновения човек. Това всъщност е нещо, което пък самият 

Тукидид никога не приема и дори публично сурово осъжда (Mader, G., pp 1-3). 

Анти-аристократизмът и грубото нехарактерно поведение са били жесто-

ко осмивани и от Аристофан. Безспорен факт е така също, че и отношението му 

към Клеон е било изцяло преднамерено, а и почиващо върху лично отношение. 

По-сериозните аргументи против Клеон обаче са възможностите, които се очер-

тават в ситуации, при които човек с известно публично влияние се опитва да 

завоюва пълната власт и доверието на народа чрез подобни реторични похвати 

и антисистемно поведение (Colaiaco, James, p. 83). Тъкмо подобно е било от-

ношението и на Изократ, който определено смятал, че демагозите, които нас-

ледяват личности като Перикъл, не могат изобщо да достигнат високата култу-

ра, духа и качествата на своите предшественици (Fernandez-Santillan, pp 8-9). 

Тук обаче, сме длъжни да направим и едно много съществено уточнение, а то 

е, че реално съществува голяма разликата между демагогстването на Клеон и 

неговите наследници. За съжаление обаче, „пробивът” като техника и похвати, 

който върши Клеон, показва пътя към успеха на неговите наследници. Те пък на 

свой ред изобщо не се свенят да злоупотребяват с властта и положението си, 

което впоследствие неминуемо превръща и самия Клеон в главния „виновник” 

за всичко, което се мисли или представя като упадък на атинската демокрация.  

Друг тип доста сериозно споменаване на демагозите в политиката сре-

щаме при римските историци Апий и Дионисий Халикарнаски. Това всъщност се 
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случва при тяхното описание на Римско-Тарентския конфликт. Гръцкият полис 

Таренто (Тарентум) е бил на пътя на римската експанзия през 3 век. пр. н.е. По 

тази причина Римската дипломация усилено работи за осъществяването на 

сценарий за мирно присъединяване (практика, която вече добре е сработила на 

няколко пъти) главно с тарентската аристокрация. „Народната” партия на Та-

рентум обаче в дадения исторически момент не е съгласна, при което двама от 

нейните главни водачи – Филохарис и Ейнезий, са публично заклеймени като 

подбудители на войната с Рим, а и като напълно безотговорни демагози. Те са 

обвинявани в подбудителство и в игра със страховете на гражданите. В крайна 

сметка конфликтът се разраства дотолкова, че с подкрепата на Епир, Тарентум 

е готов за пълномащабен конфликт. Но той обаче практически се извършва, 

при това и с такъв размах и ожесточение, че победите на крал Пир остават в 

последвалата историята с наименованието „пирови победи” (Barnes, pp. 84-90). 

Както добре се вижда или разбира, за демагозите обикновено историчес-

ки черпим някаква информация преди всичко от техните вътрешни политически 

противници, или пък от външните им врагове. Това е първото обстоятелство, 

което трябва да буди съмнение, когато говорим и пишем за техния съвършено 

преднамерено конструиран публичен образ. На следващо място обаче, изпъква 

и необходимостта от обективност – античните автори не заклеймяват по прин-

цип и тотално демагогията, а само конкретни действия на определени демаго-

зи. В текстовете им по-скоро се акцентира на стила, който се използва, на пох-

ватите и изразните средства (като често се подчертава нездравословната 

ефективност на тези подходи – особено в гръцкия случай). В римското описа-

ние демагозите са представителни лица; това е титла, подобна на народните 

трибуни в Рим. Това в известна степен обяснява и изчезването на термина от 

употреба след завладяването на гръцките полиси от Рим.1 Интересно е да се 

спомене, че най-често демагозите са обвинявани в подбудителство към война. 

Фактите обаче показват, че както Клеон, така и Филохарис са били прави. Спар-

та, наистина, е трябвало да бъде окончателно победена. Неразбирането на то-

зи факт коства последващото пълно поражение на Атина и ликвидирането на 

атинската демокрация с поставянето на 13-те тирана като управляващ орган. 

Филохарис е бил прав да подозира и Рим във враждебни действия. Това налага 

                                                 
1 Любопитно би било, например, да се проследи дали терминът/титлата съществуват в останалия елинис-
тичен свят, особено Империята на селевкидите и Кралството на Птолемеите 
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привличането и на съюзници, един от които е Епир. Фактът, че за изключително 

кратко време Рим мобилизира над 50 000 души, само потвърждава твърдения-

та на демагозите, а именно, че могъщият им съсед се готви за мащабна война.  

Векове трябва да минат преди науката отново да се срещне с термина 

„демагогия”. Но остава неизвестна причината, заради която термините „демаго-

гия” и „демагог” спират да се използват в техния първоначален контекст. По-

късните културно-политически модели използват и друга титулатура. Римската 

държава има своите народни трибуни, докато християнството пък си има свои-

те проповедници и мисионери. Така отново се срещаме с въпросната термино-

логия едва чак през XVII век; например, в Оксфордския речник (Oxford English 

Dictionary) от 1649 г. В случая думата се появява в превод от френски речник от 

средата на XIV век, където той е и с изцяло неутрален характер. Официалното 

обяснение е за „лидер на народна фракция или лидер, идващ от тълпата” (Mor-

ris). Две години по-късно (1951) терчинът обаче вече ще бъде с негативно зна-

чение, когато се появява както в новото издание на речника, така и в прослову-

тото произведение на Томас Хобс „Левиатан”. Най-общо под демагог там след-

ва да се разбира преди всичко „лидер, който се стреми към власт, експлоати-

райки народните предразсъдъци, въвеждайки в заблуждение, или чрез екстра-

вагантни твърдения и обещания” (Merriam-Webster). Тук също така си заслужа-

ва спицшолно да се спомене или подчертае, че Хобс коментира термина „дема-

гог” за първи път още през 1629 в предговора си към превода му на Тукидид, 

където сам недвусмислено твърди – „Не трябва да има съмнение, че бивайки 

такъв майстор, Тукидид е напълно квалифициран, да се превърне в един от 

великите демагози, с огромен авторитет сред народа.” (Merriam-Webster). Само 

няколко години обаче по-късно думата започва да се използва и като глагол, 

т.е. да се демагогства по определена, най-вече и публично значима тема. Оче-

видно в този исторически период се решава съдбата на термините „демагогия” 

и „демагог”. Прави доста силно впечатлениeи и фактът, че процесът съвсем не 

е еднозначен, защото за един твърде кратък период от време осезаемо се 

сблъскват две концепции – демагогът като шампион и защитник на общностния 

(народния) интерес, но и демагогът като обикновен политически агитатор, или 

като политически спекулант, който съвършено съзнателно и злоумишлено под-

вежда хората. Хенри Менкен е дори много по-циничен в подобни трактовки. За 
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него демагозите винаги са личности, които невъзмутимо „проповядват доктри-

ни, за които знаят, че са фалшиви, на хора, които те смятат за идиоти” (Morris).  

Тази доста релефно забележима разнопосочност определено се дължи и 

на дълбоките политически и културни трансформации, които търпят Франция и 

Англия в периода между 14-17 век. През 14 век започва 100 годишната война 

между двете страни. По онова смутно историческо време възниква и процес, 

който доста остро повдига и въпросa за народното водачество във Франция, но 

пък и който ще превърне Жана Д‘арк в пълководец и лидер, какъвто дотогава 

средновековна Европа изобщо не познава или не допуска, че са възможни. В 

онова време папството мести седалището си от Рим в Авиньон като се прев-

ръща и в политическа църква на френските крале. Това всъщност е отново про-

цес, който реално връща проповедниците сред народа или неизбежно повдига 

доста остро и въпроса за народното водачество. Пак през този 14 век живее и 

твори прословутата „звезда на реформацията” Джон Уиклиф, който провежда 

първата системна критика на Римокатолическата църква, за което е изгонен от 

Оксфорд. Този капитален дебат за водачеството на населението, при това и в 

контекста на вилнеещата „черна смърт” (1347-1351), логично търси доста по-

ясни конструкции, за да може да си обясни новите и необичайните тенденции – 

така в употреба отново се завръщат демагогията и демагозите. Що се отнася 

пък до Англия от 17 век, то там промяната в смисъла на термина е свързана, 

най-вероятно, с Гражданската война (1642 – 46, 48-49, 49-1651) и борбата меж-

ду краля (от бога поставен) Чарлз I и този на народния водач (защитник на пар-

ламента) Оливър Кромуел. Парламентът побеждава в този конфликт, но кон-

сервативната институция на Оксфордския университет не прощава на термина 

„демагог” и пак той се появява с ново значение – безпринципен народен оратор.  

Негативните лингвистични тенденции спрямо демагозите по онова време 

се подклаждат и от сходното звучене с думите – „демон”, „демонично”, „магос”, 

„магог” и др. Църквата използва това сходство, за да заклеймява всеки нецър-

ковен оратор като слуга на сатаната, змийски език и разпространител на небо-

жествено слово. Това натрупване, естествено, логично води и до системното 

негативно възприемане на разглежданите понятия, без обаче да се наблюдава 

реално негативно явление. Не е и случайно, че въпреки тенденцията за зак-

леймяване на термина чек до 18 век той се ползва неутрално. Дори има някои 

опити и за реабилитацията му през 19 век, преди всичко в САЩ. Тогава се поя-
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вява и Американската земеделска популистка партия (Народната партия). Факт, 

който по-късно ще предопредели такава лоша съдба и за термина „популизъм”.  

Приведените дотук съображения и доводи определено показват както не-

гативите от водачеството на демагозите, така също и неговите странни ползи. В 

този смисъл демагогията трябва да се схваща като неутрален термин, подобно 

на харизмата, т.е. тя не е нито положителна, нито отрицателна. Характерът на 

този термин се определя преди всичко от естеството на делата на демагога 

(съответно пейоративно или позитивно). Повечето анализатори и научни изс-

ледователи обаче се занимават с въпроса най-вече покрай други (основни за 

тях) теми. Това до голяма степен оправдава и повърхностното отношение към 

въпросната терминология. Малцина са авторите, които се отнасят задълбочено 

към тази, обременена силно от историята и политиката, проблематика. Напри-

мер, Патриша Милър от доста години упорито и плодотворно се занимава с 

въпроси като тези за изясняване на същността и спецификата на по-особени 

феномени каквито всъщност са и термините „демагози”, „демагогия”, „демагогс-

тво”. Тя изяснява и много важни фрагменти или детайли, а също така и твърди, 

че ако трябва да говорим сериозно за негативно понятие, то всъщност това е 

най-вече демагогството, ала съвсем не и демагозите. Според нея, съвременни-

те дефиниции за демагозите са твърде безполезни, защото присаждат разби-

рания за демагогство към личността (и към термина) на демагога (Miller). Дема-

гогството е опростена аргументация, която дели хората на добри и лоши (черно 

и бяло), търси лесни, бързи, а и масово възприемчиви отговори, дори и на най-

сложни въпроси. Да си демагог е нещо съвсем различно, както вече изяснихме.  

 Подобно сериозно и ценно разграничение обаче буди и още един осно-

вателен въпрос: какво тогава е демагогията? С основание можем да откроим 

поне пет различни значения, а в най-ново време някои дори ги считат за шест. 

Отделни автори дават твърде разнообразни аргументи и пояснения, но най-

общо дефинициите могат да се сведат до следното, а именно, че демагогията е 

– тиранично управление (доминация) над населението; употреба, от страна на 

правителството, на средства, които противоречат на целите, идентифицирани 

като обществен интерес; усилие на лидерите да концентрират властта в ръцете 

си чрез демократични организации, като апелират и за подкрепа от масите; на-

чин да се предизвикат и развълнуват народните страсти, за да постигнат точно 

определени политически цели; действия, чрез които може да се завоюва на-
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родната подкрепа, като се отправят фалшиви и неизпълними обещания, или се 

симулира съответствие с модните за момента становища и начини на поведе-

ние (Crespo). В последните години вече осезаемо се наблюдава и разбирането 

за демагогията, като ерозирало състояние на демокрацията (Porto & Merino).  

 Множеството значения на въпросното понятие още веднъж подсказват за 

твърде сложната, дори двойствената природа на феномена на демагогията, 

което най-малкото би следвало да доведе и до по-сериозна академична диску-

сия, отколкото до публичното натрапване само на едностранно заклеймяване. 

В известна степен демагогията може да се схваща и като определен стил на 

политическо поведение. Много трудно можем да посочим велик харизмат (не-

зависимо дали той е бил добър или лош), който да не е и знаменит демагог. 

Дори ако проследим една твърде голяма поредица известни личности, напри-

мер, от Клеон та чак до Пабло Иглесиас. От народни трибуни и демократични 

водачи като Перикъл и Цицерон до одиозни фигури като Хитлер и Мусолини.  

Изложената аргументация до момента определено, а даже и много сери-

озно повдига и достатъчно въпросителни към основното търсене на автора, а 

именно по какъв начин всъщност, реално термините „демагогия” и „демагог” се 

превръщат в крайно негативни обобщения, без да може да се посочи явната 

необходимост и причина за такова заклеймяване. Може да се каже, че полити-

ческата наука дължи известна реабилитация на термина и неговата употреба. 

Не може обаче да се обоснове защо демагогията да се свързва само с негатив-

ните фигури като знаменитите фашистки водачи и да се спестява факта, че На-

полеон също е бил забележителен демагог, или пък Чърчил в същия контекст. 

Обругаването на демагозите явно и разбираемо има своите обективни 

причини. В много голяма степен това се случва при противопоставянето между 

зараждащите се нови лидери и вече установения (в конкретния социум) елит. 

Преди всичко, това реално е противопоставяне на елита, като управляваща 

класа и самосъздалите се или дори само ситуационни битуващи лидери.  То-

ест, водачи, които приличат на стихия, която не може да бъде удържана. Пос-

тепенно традиционните елити съвсем преднамерено почват да „залепят” етике-

та „демагог”, като умишлено и инструментално зареждат тази титла с негативи-

зъм, недоверие и страхове, които се добавят и към самото понятие демагогия. 

Тази пейоративност по-често се използва и за девалвиране на доверието в този 

тип политически водачи. На практика, обаче, се получава и съответно девалви-
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ране на същността на самия термин. Тази ниша исторически е била вече заета 

от термина „популизъм”, спрямо когото вече тече същата тази негативна кам-

пания, при това пак от страна на традиционните властови елити. Такива лидери 

или политически опоненти, които не подлежат на класови, формални или пък на 

неформални рестрикции (характерни за традиционните елити, разглеждани ка-

то взаимозависими мрежи) обаче, се заклеймяват като демагози или популисти, 

без да има реален дебат за реалната същност на тези политически фигури. 

Също така може доста ясно да се види и проумее, че обвиненията в де-

магогия (а по-често в популизъм) вървят предимно от стари към млади полити-

ци (често с цел сриване на доверието или вграждане на лош имидж, и т.н.). Те-

зи одиозни тенденции са най-силни в Европа и САЩ. Нещо повече, опасенията 

от подвеждане на нацията са толкова силни, че именно в САЩ изборът на пре-

зидент е двустепенен. Там гражданите избират електори, формиращи електо-

ралната колегия, която на свой ред избира президента на САЩ. Александър 

Хамилтън във Федералистът (есе 68) обяснява причината за това – „Електори-

те трябва да спрат кандидатите с талант за низки интриги и владеещи изкуство-

то на популярността, да станат президенти. Електорите са хора, способни пра-

вилно да анализират кандидатите и необходимите за поста качества…” (да об-

съждат свободно, да съдят чрез свободната си воля и да направят точен за уп-

равлението избор) (Signer). Въпреки това обаче Доналд Тръмп съвсем нормал-

но зае поста президент на САЩ. Макар и да е неправилно да го удостояваме с 

титлата демагог, мнозина анализатори признават способността му да демагогс-

тва успешно. Тези обвинения всъщност стават и все по-чести и по отношение 

на европейските лидери. Преди всичко, това се дължи на сериозната и дългот-

райна криза на самите европейски лидери, която пък е производна от тази на 

самата политика, или на политическото представителство, и на легитимността. 

Тази криза определено е довела в хода на – отминалата и сега пулсиращата – 

история и до безпрецедентно рационализиране на концепцията за лидерство.  

Днес например под европейски лидери се припознават – Доналд Туск, 

Жан-Клод Юнкер, Федерика Могерини, Антонио Таяни и т.н. Това са, впрочем,  

така добре описаните от Вебер ръководни лица с административен авторитет, 

или другояче казано административни лидери. Те на практика са без никакъв  

легитимационен пълнеж. Това практически са административно овластени ли-

дери без тяхната естествена и плодотворна връзка със суверена (гражданите). 
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Те не са познати на европейските граждани, а тяхната публичност е единствено 

чисто служебна или формално символна. Това всъщност са бездуховни лица 

на европейското чиновничество, а и, за голямо съжаление, въобще не се забе-

лязва никакъв стремеж или практически опит и за промяна на това състояние. 

Дори кралицата на Обединеното кралство (или членове на кралското семейст-

во) прави задължителни обиколки в доминионите и колониите на Британската 

общност. По този начин тя се легитимира пред суверена и заявява правото и 

задължението си да управлява. Нищо такова, обаче, не се получава днес и на 

равнище Европейски съюз. Това концептуализиране около административното 

лидерство залага рамки, извън които всеки може да бъде наричан популист или 

демагог. Това (ограничено и дистанцирано) европейско лидерство принуди мно-

го голяма част от гражданите да предпочетат неговия антипод. Затова е и въз-

ходът на популизма в Европа – хората се нуждаят от лидери, които да говорят с 

техния глас и да застават зад техните каузи (за пример Марин льо Пен, Алексис 

Ципрас, Жан-Люк Меланшон, Алберт Ривера, Пабло Иглесиас или много други).  

Трябва да се отбележи също така обстоятелството, че демагогията много 

често е непосредствен акт, докато популизмът е винаги определено системно 

говорене и дейност. В практиката, както е добре известно, има немалко попу-

листки партии, обаче няма нито една, която да се определя като демагогска. 

Обратно, в политиката  има колкото популисти, толкото и демагози. Но самият 

факт, че множеството автори определено припознават или без всякакви угри-

зения квалифицират като демагози съвършено различни политически личности 

– Барак Обама, Доналд Тръмп, Найджъл Фараж, Виктор Орбан, Махатма Ганди, 

император Нерон, Чезаре Борджия и други, твърде ясно показва многоаспект-

ната, прекалено сложната природа на термина „демагогия”, както и недоста-

тъчно удовлетворителните постижения на старите и новите научни изследва-

ния в неговото правилно и комплексно дешифриране. В този именно смисъл 

стои и голямата отговорност пред съвременната политическата наука, тя да се 

отнесе с подобаваща научна коректност към това важно явление, както и да го 

адресира, обяснява, оценява и тълкува правилно. Не случайно и Мери Беард 

напълно основателно, но и категорично отбелязва, че терминът „демагог” дори 

рядко бива достатъчно правилно или цялостно анализиран, или че той въобще 

не се подлага на подобен научен анализ, а „това е обвинение, което се отправя 

към някого, който говори завладяващо, но чиито политики не харесваме” 
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(Beard). Академичната честност, обаче, все повече се нуждае или изисква един 

много по-справедлив поглед върху проблема и „изчистването” на термина от 

битуващите крайно негативни исторически и най-вече политически наслоения 

или неправомерни, неадекватни конотации. По този начин ще можем да обога-

тим терминологично и лидерската теория, ала и ще концептуализираме далеч 

по.правилно това междуличностно явление, наблюдавано от хилядолетия, а 

пък и което за съжаление остава един от малкото балансьори и изравнители на 

„железния закон на олигархията”, доминиращ неизменно в политическия живот.  
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КОЛКО СТРУВА ЕДНА ПАНИЦА СВОБОДА 
Елена Алекова 

Последното (1) десетилетие на ХХ век ще запомним с това, че в езика ни 

започнаха да се настаняват трайно какви ли не екзотични словца – и нашенски, 

и чуждоземни (да не говорим за варваризмите, които наводниха езика на ули-

цата и от които никой език не е бил защитен по което и да е време). След смя-

ната на Системата на 10 ноември 1989 г. това като че ли си беше неизбежно. 

Но всичко би било съвсем в реда на нещата, ако не се забеляза твърде тре-

вожна тенденция. Не бих я нарекла точно обезценяване на словото. В зависи-

мост от жонглирането на съвестта между истината и лъжата стойността на сло-

вото по принцип винаги е на границата на семантичния срив. Става дума за 

нещо по-опасно. В края на века словото сякаш започна да боледува от имунна 

недостатъчност – доста често бе лишено от съдържание и се превръщаше в 

знак, в нещо като етикет върху бутилка с менте. 

Езикът като менте 
Ключовите политически думи у нас в края на 80-те и началото на 90-те 

години бяха „ДЕМОКРАЦИЯ” и „ТОТАЛИТАРИЗЪМ”. В „демокрация” се съсре-

доточаваше всичко, за което обществото ни вече беше узряло – промяната, 

плисналата слънчева светлина след задържалата се дълги години обществено-

политическа зима, бъдещето. „Тоталитаризъм” трябваше да означава минало 

свършено, ретроградност, стагнация, страх, социализъм. На хората се внуша-

ваше да обикнат „демокрацията”, да заклеймят „тоталитаризма”. Идея сама по 

себе си прекрасна. Само че понятията „демокрация” и „тоталитаризъм” у нас 

бяха „вносни”, чужди, натрапени. На всичко отгоре от рухването на Системата 

се възползваха някакви пъргави човечета, нароили се изневиделица като гъбки 

след летен дъжд. „Демокрация! Демокрация!” – крещяха те по радиото и теле-

визията, наводняваха вестниците, промиваха общественото съзнание. Но това 

бяха все папагалски крясъци, причудливо ехо на онова, което новите господари 

на света диктуваха.  

„Демокрация! Демокрация!” – отекваше в съзнанието на хората, наелект-

ризираше страстите, мозъците, душите им. А зад фасадата... Зад фасадата бя-

ха премахнати почти всички социални придобивки – наследство на рушащия се 

социализъм. Бяха съсипани икономиката и селското стопанство. Беше нарушен 
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стокообменът. Развихриха се спекулата и престъпността, инфлацията. Народът 

масово обедня. А зад фасадата... 

Какъв позор, 

какъв позор! 

Сервираха ми таратор. 

И с него бих си хапнал яко, 

но го сервираха без мляко, 

без краставици и вода – 

една паница свобода. 

              (Трендафил Акациев, „Отношение към таратора” (2) 

(Като помислиш само... свобода на какво? На словото. Но на кое точно 

слово? На словото, превърнало се в средство за манипулация. На измамата, 

изречена чрез него. На огромното нищо, изместило неговото съдържание. На 

словото знак. На словото етикет. На словото менте.) 

На този фон все повече мислещи хора започнаха да се питат: Но що е 

демокрация и има ли тя почва у нас? Не бих искала да се разпростирам под-

робно по тези жежкави въпроси – достатъчно е човек да поразлисти историята 

на света от древни времена до днес (3), за да добие представа за демокрация-

та. И сигурна съм, че днешните й учени-недоучени нашенски поклонници едва 

ли ще останат очаровани от нея. Спрямо „милите родни картинки”, които наб-

людаваме вече над четвърт век, на мен лично ми се струват удачни „озарения-

та” на едно гениално момче за демокрацията, което едва ли някой, дори и най-

безочлив хейтър би могъл да окачестви като „чугунена соцглава” (4) (освен ако 

не е невеж, разбира се, както е в повечето случаи!):   

„Знамето е по-ярко на фона на мъртвия пейзаж и нашите ругатни  

заглушават грохота на барабаните. 

В столицата ни цъфти най-нагъл разврат. Ще потопим в кръв всеки 

осмислен бунт.  

Към знойните екзотични страни! – в служба на най-чудо-вищните во-

еннопромишлени октоподи. 

Довиждане тук или там. Ние сме доброволци и нашите заповеди са 

жестоки, в науката сме невежи, специалисти – в комфорта, смърт на бъде-

щето! Удари часът ни! Напред, ходом марш!” 

                                                          (Артур Рембо, „Демокрация” (5) 
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А през 90-те години на миналия век демокрацията означаваше (конт-

ра)РЕВОЛЮЦИЯ в действие, либерализъм в действие, капиталистически ин-

тернационализъм (т.е. глобализъм) в действие. И някак неусетно, но законо-

мерно под знамената на тази (контра)РЕВОЛЮЦИЯ (ту „нежна”, ту „мирна”) се 

оказаха десните сили. Тъкмо десните сили застанаха тогава зад прикритите с 

хуманистична демагогия претенции на новата стара свръхкласа за световно 

господство. 

Все по същото време в нашето обществено пространство очак-вано се 

откроиха и други две ключови думи  „ЧЕРВЕНИ” и „СИНИ”. Освен функцията им 

на знаци, маркиращи твърде условно водораздела между социалисти и демок-

рати, те бяха запазили и някакви остатъци от съдържание, които все още ги ос-

мисляха като символи. „Червеното” като символ на лявата идея означаваше 

преди 1989 г. кръвта на милиони, проляна в името на другите – кръвта на само-

жертвата. В боричканията си за власт непосредствено след 1989 г. пъргавите 

човечета му отнеха това значение. „Червеното” започна да се свързва единст-

вено с няколко етикета, които лесно можеха да бъдат лепнати на всеки: „черве-

на бабичка”, „червен боклук”, „червен убиец”, въобще „червен”, тоест ОТПИ-

САН. Етикети, действащи на френетичната тълпа, както червеният цвят  на би-

ка. Какво се криеше зад „синьото” на „сините”? Тогава лично аз го свързвах с 

някой и друг син трамвай из софийските улици, с едно полусрутено заведение в 

кв. „Красно село” с ронеща се тъмносиня мазилка и застрашителното на-звание 

„Синята лавина”, с модния тогавашен израз „синия тайфун”, с който се обозна-

чаваха „мирните” протести на Обединените демократични сили (ОДС) през 

1997 г., и много, много малко със „синята кръв” на онези, които... Всъщност да 

се твърди, че реститутите/реститутките са потомци на хора със „синя кръв”, е 

нещо твърде рисковано. Нали в годините след 1989 г. на живо видяхме как 

предците им са се сдобивали с богатствата си и се уверихме, че известните 

повести – „Гераците” на Елин Пелин, „Снаха” на Георги Караславов, които пре-

ди 10 ноември 1989 г. изучавахме, в това число и романът „Тютюн” на Димитър 

Димов, съвсем не са плод на волна фантазия, на художествена измислица.  

През 90-те години, разбира се, все още се помнеше какво са направили 

„червените” за народа в продължение на 45 години „тоталитаризъм”, докато 

днес в главите на новите поколение е напълно изтрита паметта за това. Какво 

стана с България за четвърт век „демокрация”, се вижда от всеки. Който има 
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очи, да гледа. Който има ум, да мисли. А какво значи „демокрация в действие”, 

„мирен” бунт на дело” видяхме пред сградата на парламента на 10 срещу 11 

януари 1997 г. Предизвиканото от „сините” кръвопролитие в онази смутна нощ 

поне разсея съмненията относно кръвта им. Тя се оказа червена! (Едва сега 

разбирам потреса на червенокож вожд от американски уестърн, когато видя 

червената кръв на бял човек...) 

Всъщност няколко бяха обществено-политическите предпоставки, довели 

до събитията на площад „Народно събрание”. Победата, която ОДС („сините”) 

бяха извоювали на президентските избори през 1996 г. Груповите боричкания в 

БСП („червените”). Изборът за кандидат-премиер на деятелния и волеви соци-

алист Николай Добрев след скромния и мълчалив министър-председател на 

БСП Жан Виденов, когото чужди и свои провалиха. Задълбочаващата се ико-

номическа криза, подклаждана изкуствено отвън, и растежът на недоволството 

от нея. Изборът на Висш съдебен съвет, който предстоеше. Зачестилите хреми 

на Елцин. И най-вече – изостреният докрай апетит на опозицията (ОДС) за 

власт, поради който властта, трябваше да бъде взета сиеминутно. За целта 

ОДС дигнаха „твърдия” си електорат, повлякоха тук-таме поогладнели, неиден-

тифицирани крещящи обекти и тръгнаха да щурмуват партийната централа. 

Протестиращите едва не пропяха „На крак, о, парии презрени...” (6), но някак си 

не вървеше да пеят химна на „потиснатите и унижените”, след като по нищо не 

им личеше да са такива. Пък и започнаха да „обстрелват” полицаите около „По-

зитано” 20 с яйца и червени карамфили (а уж пари за хляб нямаха!). 

По същото време забелязахме явление твърде изненадващо – по митин-

гите все по-често започнаха да се появяват духовни уж люде, но това, за щас-

тие, бяха само представители на тогавашните отцепници от БПЦ, които въпре-

ки това се вземаха на сериозно. От в. „Демокрация” например разбрахме, че на 

8 януари 1997 г. „Софийският митрополит” Инокентий (разбирай – псевдо-

митрополит Инокентий) е открил митинг на ОДС в столицата с думите: 

„Власт, която унищожава народа, поругава неговата чест и достойн-

ство, погазва вярата в Христа – тази власт не е от Бога, тя е от дявола” 

(7).  

Сигурно пръкналият се от нищото дядо владика бе забравил или не зна-

еше, че всяка власт е от Бога (8), че Господ дори на египетския фараон от Мои-

сеево време, дръзнал да се опълчва срещу волята Му, е казал: „Затова Аз те 
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запазих, за да покажа над тебе силата Си, и за да бъде възвеличено Моето 

име по цялата земя...” (9), че душата на вярващия и верността й се изпитват и 

закаляват не толкова в благоденстване при властта, а в гонения от нейна стра-

на, в неслуки и печал... (Между другото. Какво освен властта изкуси на стари го-

дини дядо Пимен и неговите следовници от рода на „дядо” Инокентий, та се от-

цепиха от Църквата? Но... да оставим Божиите люде Богу, пред Когото и те ня-

кога ще дават отчет за делата си.) 

Напрежението в началото на януари 1997 г. все повече ескалираше – на-

право не с дни, а с часове. На 9 януари пред многохиляден митинг в столицата 

лидерът на СДС Иван Костов заяви, сякаш знаеше какво точно ще се случи на 

10 срещу 11 януари: 

„От вдругиден, ако те (социалистите – бел. Е. А.) не приемат тази ръ-

ка, ще срещнат нашия юмрук” (10). 

Карнавал или... „майтап на голо”? 

При написването на тези събития в София се открои почеркът на ръката, 

която пишеше събитията и в други балкански държави. Него време например в 

Белград също протестираха срещу социалистите. По повелите на невидимите 

„писачи” бе повече от наложително трагедията на историческото развитие да се 

превърне във фарс. Но не в смисъла на Маркс („човечеството се разделя със 

своето минало, като се смее” (11). Хората трябваше да се заглумят над нас-

тоящето и бъдещето си, да низвергнат вечните морални устои на обществото, 

което ги скрепява в народ, да им се надсмеят. Някому бе необходимо сериоз-

ността на политическия конфликт да бъде заменена с разюздана карнавалност, 

в която понятията за добро и зло, правда и кривда, истина и лъжа, вяра и без-

верие да се разбъркат и обезличат. 

Дали карнавал е най-правилната дума? Ами да помислим... Лява БСП, 

която макар и колебливо провеждаше дясна политика... Десни ОДС, които наг-

ло демагогстваха с лява фразеология... Свещени хоругви, които се издигнаха 

над разбеснели се хора, подвластни на омразата и разрухата в името, колкото 

и да е странно, на все същото някогашно „светло бъдеще”, но вече на демокра-

цията... И лозунгите: „А Бе Що Ли Не Ви...” (под образите на светите братя Ки-

рил и Методий!), „БСП – в Сибир!”, „БСП – при Луканов!” (12), „Свобода или 

смърт!”... И „Патриарх Пимен благослови протестиращите” (13) (разбирай – 

лъжепатриарх Пимен)... И „Да не позволим на безбожниците да отнемат на-
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шия Бог на правдата и любовта, се молят български православни архиереи” 

(14)... И „главното мюфтийство е изготвило декларация”, в която се призова-

ват „всички мюсюлмани да се включат в протестите, въпреки че сега е ак-

тивният месец Рамазан” (15)... И най-пламенните стихове на Добри Чинтулов 

и Иван Вазов срещу отоманците... И съобщения за „Клади от стари комунис-

тически вестници” (16), за изгорени червени знамена, за изгорен проектобю-

джет 1997 на левицата... И най-антифашисткото слово на Гео Милев и Антон 

Страшимиров – в услуга на онези днес, чиито предци палачи са главни герои в 

Гео-Милевата поема „Септември” и Антон-Страшимировия роман „Хоро”... И 

поруганият парламент – светая светих на българската държавност... И „Улица-

та излезе на политическата сцена” (17)... И какви ли не дивини още... 

Тесните улички около „Позитано” 20 в никакъв случай не бяха удобни за 

осъществяването на грандиозния замисъл. Карнавалът („екшънът”, „купонът”, 

както го обозначаваха във всички „десни” средства за масова информация) 

изискваше своя площад. И го намери: ПЛОЩАД „НАРОДНО СЪБРАНИЕ”. „Ек-

шънът” изискваше своя жертва. И я намери: ПАРЛАМЕНТА. „Купонът” изисква-

ше своите зрители. И ги намери: БЛАЖЕНСТВАЩИТЕ В ДЕМОКРАТИЧНИЯ СИ 

РАЙ ГРАЖДАНИ НА ЦИВИЛИЗОВАНИТЕ ДЪРЖАВИ. Това, разбира се, стана 

чрез посредничество на CNN, предавала досущ като зрелище и разбиването на 

руския парламент от Елцин с танкове през октомври 1993 г. (направило го тъй 

„професионално” и „обективно”, че и досега едва ли някой от милионите й зри-

тели знае какво всъщност се е случило тогава!).  

Добре че и Дарик радио, в. „Демокрация” и проч. „синя” преса също бяха 

на поста си, защото всичко, което опиянените във вихъра на събитията техни 

репортери (и репортерки) съвсем добросъвестно и с ентусиазъм изговориха и 

показаха за „бунта” по часове и минути, беше наистина „без маска и без грим” 

(18). Затова и на часа лъсна голямата лъжа относно, както го наричаха, „мир-

ния протест”: парламентът бе поломен. Поломиха го онези – „благословените” 

от лъжепатриарха Пимен! – лумпени, в чиито действия нямаше и помен ни от 

Бога, ни от „правдата, и любовта”... (Какво да се прави – в карнавалната вак-

ханалия дори не разбираш кога от цар си станал просяк, от победител – побе-

ден!) 

С други думи, на 10 срещу 11 януари 1997 г. в София беше извършен 

опит за покушение срещу българския парламентаризъм. В разрез със закона 
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хрисими демонстранти, понесли хоругви ведно със светотатстващи лозунги в 

потайна, среднощна доба, се превърнаха на пл. „Народно събрание” във ванда-

ли и побойници. Кой беше виновен за това? Може би времето, което бяха из-

брали за своя „мирен протест” – времето на нечистата сила... Може би злото, 

което гърчеше душите им... Кой може със сигурност да каже...  

Така че КАРНАВАЛЪТ, КОЙТО ТРЯБВАШЕ ДА ХВЪРЛИ ПРАХ В ОЧИТЕ 

НА СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ОТНОСНО ХАРАКТЕРА НА ПРОТЕСТИТЕ, 

ЗА НУЛА ВРЕМЕ СЕ ПРЕВЪРНА В „МАЙТАП НА ГОЛО”... 

В резултат на погрома над парламента и най-вече на последвалите ре-

шения от страна на БСП по онова време властта от ръцете на левите сили пре-

мина насилствено в ръцете на десните сили. Онези от улицата, които много ис-

каха да бъдат чути и видени, за съжаление, ще влезнат в хрониката на събити-

ята не със собствените си лица, а като „тълпата”, „масите”, „електората”, 

„гладните”, „недоволните”, „лумпените”, „Народа”, „движещата сила на рево-

люцията” и т.н. (19) (в зависимост от това кой преписва и пребоядисва истори-

ята!). В историята ще бъдат записани само, от една страна, имената на Иван 

Костов (подстрекателя и лидера на „бунта”, който впоследствие стана минис-

тър-председател) и може би на синята депутатка Надежда Михайлова, а от дру-

га (колкото и да не се иска на сума ти народ!) – на Георги Първанов и Николай 

Добрев, проявили доблестта да се откажат от властта, за да предотвратят 

евентуални кървави сблъсъци. Ще остане и името на президента Петър Стоя-

нов, уж обединителя на нацията – като свързващата сила между тях, макар в 

случая свързващата му роля да се проявяваше в големи обещания към левите 

сили и практически ходове срещу тях в полза на десните. Съмнявам се, че ис-

торията ще се трогне от счупените очила на един политик (20), показани по БНТ 

като ценна реликва. Най-вероятно ще бъдат запазени за бъдещия музей на 

притежателя им, създаден от негови почитателки. 

„Новият” език... 

След като властта почти чудодейно бързо се оказа в ръцете на Иван Кос-

тов, „сините” интелектуалци тръгнаха да преосмислят случилото се. Няма и 

седмица от събитията на 10–11 януари 1997 г. и ето че в. „Демокрация” провъз-

гласи от страниците си: „В НАЧАЛОТО НА НАШИЯ ПРОТЕСТ БЕШЕ НОВИЯТ 

ЕЗИК” (21). Малко им бе, дето във вестника отразяваха „бунта” едностранчиво и 

несмислено – все в полза на идващите със страшна сила на власт опозиционе-
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ри, но им се прииска те, самите те – със своя език, със своето слово – да са би-

ли първи в борбата, предвестниците и знаменосците. Доколко се били първи 

или втори, не мога да кажа. Важното е, че него време те се самонавиваха и си 

вярваха. А останалите... Останалите гледахме телевизия, слушахме радио, че-

тяхме вестници, като така ставахме свидетели на първите и последвалите „бун-

товни” изблици, и се дивяхме ли, дивяхме на „НОВИЯ ЕЗИК”, на който ги съоб-

щаваха и отразяваха.  

Какъв по същество бе този „НОВ ЕЗИК”?  

На 11.01.1997 г. в. „Демокрация” излезе на първа страница със заглавие 

„НАРОДЪТ ЩУРМУВА ПАРЛАМЕНТА”, написано с огромни букви. А на втора и 

трета страница продължи с „Хронологията на гнева”, онасловена: „ДЕСЕТИ 

ЯНУАРИ 1997 – БУНТЪТ НА УНИЗЕНИТЕ” (в крайна сметка, те все пак се само-

нарекоха „унизени” – съвсем като онези парии от „Интернационалът”).  

В същия брой на същия вестник се появиха и писатели от Сдружението 

на български писатели, които именно него време се себеизживяваха като 

„елитни” (за разлика от простосмъртните им колеги от Съюза на българските 

писатели) (22). Ето какво бе тяхното „елитно” мнение, формулирано на „елитен” 

език, подобаващ на „елитното” им възпитание: 

Димитър КОРУДЖИЕВ: 

„1995 и 1996 година доказаха, че безплодното дърво, наречено Българска ко-

мунистическа партия (23), може да ражда само страх, хаос и тъмнина...”; 

Проф. Димитър АВРАМОВ: 

„Възраждането на България може да започне само ако тази престъпна шайка 

бъде премахната и осъдена завинаги като антинародна и античовешка...”; 

Атанас СВИЛЕНОВ: 

„Сега да се мълчи и да не се противодейства на комунистите е не само 

срамно, но и престъпно...”; 

Иван ТЕОФИЛОВ: 

„Сънародници, ако не сме лишени от памет и достойнство, да съберем сили 

и отстраним завинаги тази заинатена и безцеремонно съсипваща ни пар-

тия, да заровим името й като чернобилски реактор вдън земята...”. 

И така, първата характеристика на „новия” език бе неговата антикомуни-
стическа зареденост. Агресивна, зла, прокобеща... Но чакайте, чакайте... Нали 

протестите уж бяха мирни? Нали всичко беше „купон”, „екшън”, забавление? 
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Докато се маем и чудим над несмисления парадокс и докато се усетим, ВСИЧ-

КО ВНЕЗАПНО СЕ ПРЕОБЪРНА – ДОСУЩ КАТО В КАРНАВАЛ. Преобръща-

нето на тълкуването на събитията се случи още на другия ден. Оказа се, че 

развилнелите се в съдбовната нощ демонстранти са си били „мирни”: просто 

400-500 младежи, ни лук яли, ни лук мирисали, само си пеели и танцували на 

площад „Народно събрание” цяла нощ. Виновни за погрома над парламента би-

ли именно полицаите (които тогава законно пазеха сградата му от покушения!) 

– те, видите ли, рушили сградата, те атакували невинните пеещи и танцуващи, 

а не обратното! Тонът на тази подмяна бе даден от „синята” депутатка Надежда 

Михайлова по предаването „Панорама” на БНТ от 11 януари 1997 г. (Сега си 

мисля: вместо госпожата след дъжд качулка да рони крокодилски сълзи над не-

що, което въобще не е било, колко по-просто и по-милосърдно щеше да бъде, 

ако в същата тая фаталната нощ на 10 срещу 11 януари тя – като жена и майка 

– бе застанала пред неразумните родители, излезли да митингуват в два часа 

през нощта (!), нарамили невръстни дечица, и бе призовала първо да заведат 

дечицата у дома си, пък тогаз да щурмуват парламента под пламенното й ръ-

ководство!) 

Втората характеристика на „новия” език бе неговата емоционална оцве-
теност в стил а ла „не ми е работа, как’Сийке, и не съм от тях” (24) – това 

се вижда с просто око и няма нужда от пояснения. 

Езикови Метаморфози 
Все в същото време в езика се прояви и една неочаквана тенденция –

сакрални за българското национално самосъзнание формули започнаха да се 

„амортизират”, като за нула време бяха преобразени в кухи, лишени от съдър-

жание идеологеми.  

Показателна в това отношение бе статията на Александър Йорданов 

„Свещеният гняв на народа” (25) във в. „Демокрация”, в която видният демократ 

(някогашен апологет на соцреализма в литературата!) се напъна да си спомни 

нещичко от литературата, нещичко от историята, нещичко от методите на ан-

тичната риторика, попремеши го с нещичко от улично-площадния сленг на съв-

ременността и се получи нещичко като лексико-стилистически тюрлюгювеч:  

„...Който не иска мира и тръгва срещу протегнатата ръка, среща 

свещения гняв на народа. Това е и гласът на историята, на Ботев и 

Левски, на всички, които не търпяха робство и тиранство и дадоха на 
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България бъдеще. Хилядите и милионите, които изпълват днес улиците 

и площадите на България, са достойни синове на Ботев и Левски. А то-

ва означа-ва: България е жива, народът ни е жив и мигът на освобождени-

ето е близо (подч. Е. А.)”. 

Да съотнесем тази невероятна словесна смесица към действителността. 

Поне да си припомним факта, че по време на „бунта”, съвпаднал с мюсюлманс-

ките пости (Рамазан), главното мюфтийство призова правоверните да протести-

рат. (Постите, както е известно, означават преди всичко смирение, прочистване 

на душата и след това вече – на тялото. Тъкмо битката на човека със себе си 

по пътя на духовното очистение просветените мюсюлмани наричат „Голям Джи-

хад” в отличие от „Малкия Джихад” – свещената война срещу неверниците (26). 

И накрая, да си представим как гневът на постещите мюсюлмани се превръща 

в гласа на Ботев и Левски или как същите тези мюсюлмани пеят колкото им 

глас държи „химните на бунта”: 

Стани, стани, юнак балкански, 

от сън дълбок се събуди, 

срещу народа отомански 

ти българите поведи. (27) 

Или пък: 

Пламни, пламни ти в нас, любов гореща, 

противо турци да стоим насреща...(28) 

Любопитно, нали. И, разбира се, съвсем нелепо. Но... така е, когато в го-

нитбата за власт нищо не ти коства да превърнеш дори свещени за българина 

формули и стихове от националноосвободителните ни борби против турското 

иго в етикет, зад който прозират поредните пропагандни ментета... А защо, ко-

гато се пееха тези революционни възрожденски песни, ДПС-то, защитникът на 

правата и свободите на мюсюлманите, си кротуваше? Защо и духовните мю-

сюлмански водачи не просто си кротуваха, задето постът на мюсюлманите се 

опорочаваше, но главното мюфтийство дори пишеше бунтовни декларации и 

подстрекаваше мюсюлманите към бунт по времето на пост? Все гонитбата на 

властта, разбира се. 

Александър Йорданов не пропусна тогава да използва енергията и на 

други сакрални за българина формули, като отново, поставяйки ги в парадок-

сална ситуация, ги обезсмисли: „...На 9 септември с помощта на чужда армия 
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смазаха (комунистите – бел. Е. А.) българския народ така, както и турчин не 

бе го смазвал”, а иначе пропускаше от едното си ухо в другото всеизвестния 

факт, че Антон Страшимиров пише: „Клаха народа, както и турчин не го е 

клал...” (29), тъкмо за престъпните управници, които през 1923 г. удавиха в кръв 

Септемврийското въстание, организирано от комунистите.  

Досущ като бившия соцкритик се изяви тогава и писателят Александър 

Томов. В статията си „Нощта ражда из мъртва утроба вековната злоба на роба” 

(30) той се зае да изследва „либидото”... пардон! – психологията на „мирния” 

протест пред парламента. Едно на ръка, дето самото заглавие на статията му 

красноречиво говореше за „мирния” характер на протеста. Но то бе заимствано 

от поемата на Гео Милев „Септември” (31), написана в защита и възпев на жер-

твите в същото онова Септемврийско въстание, организирано от комунистите. 

Александър Томов обаче отиде и много-много по-далеч, защото превърна Гео 

Милев, убит от онези, които някога са клали народа ни „както турчин не го е 

клал”, в знаме на тези, които в наше време реабилитираха убийците му! Това 

бе не просто наглост или арогантност, а нещо, което умът човешки не побира. 

Новото на „новия език” 

И така, няколко са столичните издания (предимно вестниците „Демокра-

ция”, „Култура” и „Литературен вестник”), които по същество се превърнаха в 

хладилна камера за „НОВИЯ ЕЗИК”. Докато в ежедневника „Демокрация” той бе 

представен откъм „горещата следа”, откъм „фактите”, в седмичниците „Култура” 

и „Литературен вестник” се прояви откъм смислянето-преосмислянето на съби-

тията. Не че различията бяха кой знае колко съществени, но все пак ги имаше. 

За да се проследи пълноценно новотата на „НОВИЯ ЕЗИК” в най-различните и 

пъстри по същество всевъзможни публикации, е необходима някаква систем-

ност, ред. Затова си позволих няколко условни рубрики, към които ще има и 

съответната лексика (32). 

1. По следите на „горещата следа” във в. „Демокрация”... 

ЛЕКСИКА НА РЕВОЛЮЦИЯТА: 

„да мрем по площадите”, „ще срещнат нашия юмрук”, „свещеният гняв на на-

рода”, „клада от стари комунистически вестници лумна”, „народът щурмува 

парламента”, „взеха да изграждат барикади”, „те няма какво да загубят”, 

„студенти ритуално изгориха червеното знаме”, „бунтът на унизените”, 
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„яростта на множеството”, „просто народът няма какво повече да губи” и 

др. 

Не е трудно зад тази лексика да се разгадаят аналозите на символи, зна-

ци и отпратки към... пролетарската (!) революция, чиито организатори по света 

някога са били левите сили. Всеки, изучавал допреди 1989 г. философия, поли-

тикономия или научен комунизъм, помни например пламенните думи от Кому-

нистическия манифест на Маркс, че в една евентуална революция пролетарият 

няма какво да губи освен оковите си. Тези думи твърде умело са вплетени в 

„НОВИЯ ЕЗИК” на десния вестник. Статията „Нощта ражда от мъртва утроба 

вековната злоба на роба” на писателя Александър Томов, за която вече стана 

дума, впечатлява в това отношение най-силно – особено наред със съобщения-

та в същия брой на вестника за лумнали клади от комунистически вестници и 

изгорени червени знамена (33) (обичайна фашистка практика през 30-40-те го-

дини е да се изгаря всичко, което не се харесва, най-вече писаното слово), а та-

ка също и с новината от предишния ден, че на някаква книжарница е залепена 

бележка със следното съдържание: „Книгите са за хора. На комунисти не про-

даваме! 50 години стигат!” (34). 

ВЪЗРОЖДЕНСКА ЛЕКСИКА: 

„да грабнем пушки”, „революционна Перущица”, „Свобода или смърт!”, „днеш-

ните хъшове”, „бунтът”, „робство и тиранство”, „събуждане на българския 

народ от тежкия полувековен сън”, „възраждането на България”, „ножът... е 

опрял до кокала”, „този народ, този юнак балкански се буди вече век и полови-

на... и все не рипва”, „ако не освободим робското си съзнание”, „български 

майки юнашки карат комунистите да подвиват опашки” и др. 

И с просто око се вижда как възрожденска реч се гледа накриво в опреде-

лени обстоятелства, съпътстващи „бунта” от наше време и неговото медийно 

отразяване. Първо, патриотично-националната й оцветеност се сблъскваше с 

интернационалния характер на пролетарската революция, с която редакторите, 

журналистите и сътрудниците на в. „Демокрация” – по всичко им личи! – са на 

„ти”. Второ, патриотично-националната й оцветеност се сблъскваше и с интер-

етническия характер на самия „бунт” – нали и мюсюлманите бяха призовани да 

участват в „бунта”, при това по време на Рамазана, а сред мюсюлманите, макар 

и всички да са граждани на България, има и етнически турци. Да оставим фак-

та, че самите мюсюлмани едва ли с ентусиазма на бунтовно настроените на-
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шенски юнаци и въобще биха запели „химните на бунта” – песните на Чинтулов 

и още повече Иван-Вазовото: 

Боят настава, тупат сърца ни, 

ето ги близо наште душмани. 

Кураж, дружина вярна, сговорна, 

ний не сме веке рая покорна. 

 

Нека с тоз удар врага да смажем, 

нека му гордо, братя, докажем, 

че сме строшили мръсни окови, 

че сме свободни, а не робове. 

 

(...) 

 

Кого ли плашат турци злокобни? 

Нихната ярост, удари злобни 

ще се разбият, нищожни слаби 

в нашата правда, в нашите саби...(35 

Трето, „елитните” писатели отдавна развенчаха националните светини, 

демитологизираха националните „икони”, обезсмислиха националноосвободи-

телната борба на българите през XIX век, подвига на Левски и Ботев, значение-

то на Априлското въстание, както и на нашето Освобождение, като отрекоха, че 

е имало турско робство, дори ни посъветваха да се откажем от езика, вярата и 

историята си в името на отвореното общество – „новата свръхидея, обединя-

ваща ни за ново съзидание” (36)... Тогава откъде-накъде сега е цялата тази сан-

тиментално-сълзлива демагогия? И пак: как така  „да грабнем пушки”, „Свобода 

или смърт!”? Та нали протестите бяха уж „мирни”? 

БИБЛЕЙСКА ЛЕКСИКА: 

„тази власт не е от Бога, тя е от дявола”, „нашият Бог на правдата и лю-

бовта” (особено на фона на предишните две лексики!... – бел. Е. А.), „безбож-

ници”, „антихристи”, „глас студентски – глас Божи!”, „народът издигна гра-

мадата на проклятието и запали свещта на надеждата”, „...е настъпило ес-

хатологичното време за БСП” и пр. 
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Дали тази лексика е приемлива по отношение на януарския бунт, не съм 

съвсем сигурна. Е, да – него време бе на мода да се показваме религиозни. Пък 

и какво толкова чудно, след като глумата над свещената реч вършеха не прос-

то миряни, а и един лъжепатриарх ведно с неколцина отци-отцепници, стоящи 

зад/пред протестите, пък и „елитният” Любен Дилов вече бе „дискредитирал” и 

православието, определяйки го като „...една от най-затворените системи, 

тръгнала от Византия, за да стигне до уродството в комунистическото 

православие на Русия” (37). Така че – защо не!?  

2. Смислянето-преосмислянето във в. „Култура” и „Литературен  

вестник” 

По страниците на в. „Култура” него време, разбира се, имаше преки заем-

ки от „НОВИЯ ЕЗИК” на в. „Демокрация” – как иначе, след като единомишлени-

ци, плюли си в устата, отразяваха едни и същи събития: 

ЛЕКСИКА НА РЕВОЛЮЦИЯТА:  

„революцията”, „протестно, бунтовно, революционно”, „бунт, революция”, 

„лидерите на този народ не са се издигнали до висотата на момента” и др. 

В. „Култура” дори ни отпраща към всеизвестна Ленинова мисъл за рево-

люционната ситуация (38)! 

Все в същото време културният вестник проповядваше и други радикални 

идеи, промъкващи се през статии от рода на „The copyright”: 

„...в края на ХХ век (България – бел. Е. А.) не може да бъде „над всичко”. 

Особено от гледна точка на Европейската конвенция за защита на човеш-

ките права. (...)  

Жителите на тази страна трябва да затегнат коланите до спукване, 

да работят... и за известно време съвсем да забравят за свободата, равен-

ството и братството, поне докато влязат в час с останалия свят” (39). 

„Свобода, равенство, братство” е лозунг на Великата френска буржоазна 

революция през 1789 г. В идеологическата мъгла около нея се създават и раз-

ните там конвенции в защита на права от всякакъв род. Корените на всичко то-

ва са в Просвещението. Тъкмо то подготвя европейското общество за карди-

налните стълкновения, които променят из основи историята на света, за да се 

стигне впоследствие до пролетарската революция. Но чакайте, чакайте... Нали 

ставаше дума за бунт на демократите срещу социалистическото правителство? 

Да. И какво от това? 
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ВЪЗРОЖДЕНСКА ЛЕКСИКА: 

 „безусловно признаващи ролята на терора и насилието революционе-

ри (става дума за Левски и Ботев – бел. Е. А.)”, „възрожденската идея”, „Бъл-

гарското възраждане още не е приключило”, „продължение на Възраждането 

с други средства”, „като се идентифицира днес с Чинтуловите песни, бъл-

гаринът дава израз на неосъзнатата печал по изгубената национална иден-

тичност”, „Каналето” с новия саунд на възрожденските песни”, „римейкът на 

Чинтулов”, „възрожденският римейк” и др. 

Какъв собствено е този неистов плач по „изгубената национална иден-

тичност” във в. „Култура”, при това – на фона на „КАНАЛЕТО” с новия САУНД 

на възрожденските песни”, „РИМЕЙКЪТ на Чинтулов”, „възрожденският РИ-

МЕЙК”? И за какво му бяха притрябвали Чинтулов, Левски и Ботев, че и Ивай-

ло, царят свинар, Вазов, Смирненски, след като тъкмо в. „Култура” бе тогава 

един от проводниците на „новите прочити”, които преобърнаха историята ни с 

краката нагоре? Ясно за какво! Колкото и невероятно да изглежда – за... каму-

флаж. В една от статиите, публикувана във вестника по същото това време 

(„Роб по конституционно право и задължение”), националноосвободителната 

борба на българския народ срещу турското иго дори бе окачествена не като 

бунт, породен от гнета на робството и съществуващите „беззакония, грабеж и 

корупция”, а, представете си, като протест срещу конституцията, която иначе 

била малко или много пазарно-икономически изгодна за българите: 

„...Българинът се е надигнал срещу конституцията, която според не-

го е закрепявала тези беззакония, грабеж и корупция... Народните будители, 

духовни водачи и революционери на Възраждането са се възправили против 

определен законов ред, който, днес става все по-ясно, не е бил еднозначно 

неизгоден, особено от пазарно-икономическа гледна точка...” (40). 

НО КАКВО ВСЪЩНОСТ Е НОВОТО НА „НОВИЯ ЕЗИК”?. НИЩО...! НО-
ВОТО НА „НОВИЯ ЕЗИК” СЕ ОКАЗА ПО СЪЩЕСТВО ПОЗАБРАВЕНОТО 
СТАРО. С ТАЗИ САМО РАЗЛИКА, ЧЕ НЯКОГА ЕЗИКЪТ НА ПРОЛЕТАРСКАТА 
РЕВОЛЮЦИЯ И ЕЗИКЪТ НА НАЦИОНАЛНОТО НИ ВЪЗРАЖДАНЕ ТВОРЯХА 
НОВИ СВЕТОВЕ (НОВ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ СТРОЙ И НОВА СВО-
БОДНА БЪЛГАРИЯ), А В „РИМЕЙКА” СИ ОТ НАЧАЛОТО НА 1997-А И ЕДИ-
НИЯТ, И ДРУГИЯТ БЯХА ЛИШЕНИ И ОТ ДЕЙСТВЕНАТА СИ СИЛА, И ОТ 
СМИСЪЛ И СЪДЪРЖАНИЕ.  
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И все пак – новото... 

Имаше и нещо НОВО, разбира се. На първо място, НОВА бе непомерна-

та амбиция, просветваща през оповестеното от в. „Демокрация”: „В началото 

на нашия протест беше новият език” – с пряката асоциация към евангелското 

„В началото беше Словото...” (41). 

На второ място, НОВА бе етикетизацията („патентът” на в. „Демокрация” и въ-

обще на 90-те години!) като средство за обезсмисляне на словото и лишаване 

на думата от съдържание...  

ЕТИКЕТИ: 

„червени боклуци”, „мафия”, „чугунени соцглави”, „червени убийци”, „пре-

стъпна шайка”, „лъжци”, „във всяка цивилизована страна има един почти пос-

тоянен процент комунисти, който обикновено съвпада с броя на хората с 

психични увреждания” и др. 

В. „Култура” също въведе нещо НОВО през говора за някаква „естетиза-

ция на протеста”, бих казала, по-скоро карнавализацията на протеста: 

КАРНАВАЛНА ЛЕКСИКА: 

„в песни и танци, в шеги и закачки... един палаво-инфантилен дух на 

миролюбива топлота, на еротически сплотени, люшкащи се, подскачащи, 

шестващи, носталгично танцуващи върху последния валс (чиято петдесет-

годишна давност го прави иронично неадекватен)”, „карнавалът”, „площадно 

въодушевление”, „активното огледало”, „студентският хепънинг”, „театра-

лен елемент”, „купон”, „сценки, молебени, ту рок концерт, ту шоу, ту нещо 

друго” и т.н. 

Така поругаването на парламента (и като сграда, и като институция, и ка-

то символ на обединението) се превърна някак си в невинна закачка – я „сцен-

ка”, я „шоу”, я „хепънинг”, я „нещо друго”...  

Във в. „Култура”, но особено в „Литературен вестник” него време се появи 

и друга една НОВА лексика, за която трудно се намираше определение. Пред-

вид специалното внимание, което в. „Култура” отделяше на телевизионното 

шоу „Каналето”, от само себе възникна и нейното наименование: 

„КАНАЛНА” ЛЕКСИКА: 

 „тези войни на партията невъзмутимо вонят, осрани до врата” и др. 

(в. „Култура”); „бодигардове натъпкват телесата на един огромен/ и с лице 
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на задник в мерцедеса”, „посрани властници подтичват иззад щитове”, 

„ефект на кравешката фъшкия”, „коремът като генератор на идеи”, „мири-

сът на гнило”, „смрадливите откъм дъх, дух и художественост комуняги”, 

„млади политолози”, чиито гласчета са „спарено задъхани от манджа или от 

простотия”, „цвета на вратовръзките и слиповете им” (откъде ли знаят този 

 на слиповете? – бел. Е. А.), „банални курви”, „менюто: бой, лайна с пъпеш”, 

„Дупница и дупенца”, „по средата има само дупка, която Улицата ползва са-

нитарно” и др. („Литературен вестник”). 

Действително – „естети”! И като „естети” – с особено развито обоняние...  

Свръхспециалистите в това отношение бяха момчетата от „Литературен 

вестник”, при които би следвало да се говори направо за КАНАЛНА ПОЕТИКА 

(свое-образен връх бе разказът „Бог се сети за мене и ме забрави” (42). Бяха 

ненадминати. И с претенции – искаха вестникът им „...да прибере в себе си гла-

совете на революцията и да ги преразкаже чрез техниките и стиловете на 

цялата българска литература, на всички български литератури. Да бъде 

ковчег, Ноев ковчег...” (43). Само че, само че... както пишеше техен сътрудник 

(при това в същия брой на вестника!), „...днешната революция е антилитера-

турна и един литературен вестник не може да бъде революционен” (44). Та-

ка и се случи във времето. „Литературен вестник” се превърна в Ноев ковчег 

единствено за техните собствени лексически извержения. Какво пък! Литерату-

рата вероятно също има нужда от своя литературна тоалетна. При такова чувс-

твително обоняние дано поне са дърпали по-често кранчето, за да не им е ми-

ришело до умопомрачение през годините. Или, надявам се, от време на време 

да са излизали на чист въздух, за да не се задушат в нея. 

Изход от омагьосания кръг... 
Но как е възможна подобна девалвация на думите? Не знам. Години на-

ред обаче тя е практика в публичното говорене. Как да спасим от нея езикът? 

Ако не ние, поне той би следвало да се задейства в себе си някакви самосъхра-

нителни механизми.  

През януари 1997 г. лидера на СДС Иван Костов бе хванат от една теле-

визионна репортерка за интервю директно на улицата. „Ще има ли хляб за на-

рода, след като СДС дойде на власт?” – го попита тя. Лидерът, въртейки гузно 

насам-натам очи, замънка, че СДС щял да измисли програма (представете си, 

още нямаха представа как ще разрешат зърнената криза, ако и да се готвеха да 
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управляват!), че... „А хляб, хляб ще има ли?” – заглъхна като че в пустиня гла-

сът на репортерката, защото отговор не последва. Тогава си помислих, че ду-

мата „хляб” не можеш току-така да я лишиш от съдържание. Особено когато 

хлябът се превърне в дефицитна стока.  

Но и тази мисъл бе плод на наивност от моя страна, защото... В юнските 

горещини на 1996-а, когато опозицията провеждаше предварителни президент-

ски избори, за няколко дни хлябът в страната почти изчезна (говореше се, че 

производителите и търговците бяха заставяни от нея да не работят!). Този шан-

таж, проведен не без участието на отвъдокеански „съветници”, удари с един 

куршум два заека: хем сплаши народа български, хем стресна руснаците, които 

тогава си избираха президент. Така че и думата „хляб” вече бе превърната в 

етикет, зад който надничаше пропаганден трик. А щом се посяга и на хляба, 

значи всичко е загубено! Та нали при единоборството между човека и дявола в 

народните приказки нечистата сила – при всичкото си видимо превъзходство – 

дава някакъв шанс на простосмъртния. Обикновено изпитанията са три и чове-

кът почти винаги намира изход и побеждава. Нашите политици в безогледната 

си жажда за власт не оставяха, а и до днес не оставят на народа, на хората, на 

нас никакъв шанс! Но какво да очакваме от политиците, след като и духовни уж 

люде, макар и отцепници, бяха готови да тръгнат дори към казармите, за да 

изявят с „мирни” средства волята на политическите си водачи? А това, че Гос-

под иска от нас милост, а не жертва (45), и това, че зад прословутата предиз-

борна формула на техния тогавашен кандидат-президент (46) „ТОЙ Е” се крие-

ше богохулство, защото според пророците само Бог Е ТОЗИ, КОЙТО Е (47), ка-

рай да върви... Бошлаф работа... 

* * * 

Двайсет години минаха оттогава. Много и най-различни протести придой-

доха и отшумяха. Но нищо не се промени. Все същите етикети, лозунги, празно-

словия преди и след избори. Думи, лишени от съдържание, значение и смисъл. 

Приказки без покритие. Обещания без дела. След толкова зрелища изглежда 

май само малоумниците не разбраха, че... „Всички са маскари!” (48), което би 

могло да бъде казано и по друг начин, разбира се: 

„Йори, старото сиво магаре, веднъж стоеше край потока и унило се 

оглеждаше във водата. 
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 – Сърцераздирателно зрелище! – каза най-после то. – Ето така и се 

нарича това – сърцераздирателно зрелище! 

Обърна се и пое бавно надолу по течението на потока. Премина двай-

сетина метра, след което прекоси потока и по отсрещния бряг отново бав-

но пое обратно. Точно срещу мястото, където стоеше преди, Йори се спря и 

пак се огледа във водата. 

 – Така си и мислех – въздъхна то. – Не съм по-добре и от тази страна. 

Но никой не го е грижа. Сърцераздирателно зрелище – ето така и се нарича, 

това!” (49). 

Не са ли като симпатичното сиво магаренце Йори и мнозина от гласови-

тите наши съвременници, които, на който и бряг да минат, откъдето и да се по-

гледнат (от ляво или от дясно!), са си все това: сърцераздирателно зрелище! 

Само дето не са в състояние – като магаренцето – да си го признаят. 

Сърцераздирателно зрелище е и целият цирк, който над четвърт век се 

играе в България зад паравана на революционни, възрожденски, есхатологич-

ни, карнавални, канални и прочие патетични и кухи фрази и слова. Това именно 

ни струваше и ни струва едната паница свобода, която разни перестройчици и 

пъргавелковци ни сервираха след 1989 г. 
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ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕМАГОГИЯ  И РИСКОВЕТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА 
Орлин Загоров 

Съждението, че демокрацията не е най-добрата форма на политическа 

легитимност, но по-добра от нея не е измислена, може да се приеме за корект-

но само ако се има предвид либералната демокрация. 

Преди години американският философ – неофройдист Ерих Фром (1900-

1980), издаде книга под заглавие „Революция на надеждата” (1968). В предго-

вора си авторът отбелязва, че се опитва да направи разграничение между ин-

дивидуалната и обществената действителност и идеологиите, които се употре-

бяват погрешно и „поглъщат” ценни идеи, с цел да поддържат Status quoto (съ-

ществуващото положение). В тази истина той отдавна е открил, че „щастието за 

единици води единствено до самотно наслаждение на богатството”. Десетиле-

тия по-късно Фром вече е убеден, че  „ние сме на кръстопът”: единият път води 

до напълно механизираното общество, в което човек е едно безпомощно зъб-

чато колело в машината..., а другият път води до възраждане на човечността и 

надеждата – към обществото, което поставя техниката в услуга на човешкото 

благосъстояние. Посвещавайки книгата си на онези, „които не са осъзнали на-

шата дилема”, авторът отправя и своите послания към широк кръг читатели с 

различни политически и религиозни представи, но споделящи тази загриженост 

за живота и уважението към разума и действителността” (Фром, 2005, с. 7). 

Събуждат се умовете, които искат да узнаят на какво се основава дър-

жавният, стопанският и общественият ред на народите. Започва тотална крити-

ка на основите на държавно-обществения строй и се поставя въпросът, доколко 

той отговаря на естеството и природата на разума, или неговите закони се ко-

ренят в суеверия, заблуди и невежество. Разумът получава нова задача да ус-

танови истината. Затова, обаче, разумът се нуждае от свободата. Свободата и 

търпимостта са първите необходими условия за това. Разумът трябва да рабо-

ти върху това, което съществува, което се наблюдава, което ни се разкрива или 

ни казва Природата. Чрез работата на Природата, разумът ще ни посочи мина-

лото, напредъка и новия живот, който хората трябва да узнаят. 

Мабли, Морели, Русо, Рейнал, Галияни възразяват против индивидуализ-

ма и свободната търговия. Те искат да се ограничи порочността, да се поощря-

ва справедливостта. От времето на Алексис дьо Токвил, известен най-вече с 

труда си „Американската демокрация”, модерната епоха, която след древност и 
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средновековие представлява една от брънките на историческото развитие, ед-

нозначно се свързва с демокрацията. През петте столетия на модерната епоха 

това понятие претърпява сложно развитие. Джон Лукач смята, че причината за 

това се дължи на една цивилизация, в която аристокрацията и демокрацията 

съществуват съвместно, макар и не винаги мирно, а още по-рядко – взаимоиз-

годно. Тази смес (която все по-често става смес и все по-малко сплав) от ари-

стокрация и демокрация е характерно състояние на настъпващата цивилизация 

(Лукач, с. 282) 

 В своята книга „Що е демокрация” Ален Турен прави опит да внуши оче-

видни енигми. Демокрацията трябва да се дефинира – пише той, не като побе-

да на универсалното над особеностите, а като съвкупност от институционални 

гаранции, даващи възможност да се съчетае единството на институционалния 

разум с различието на отделната човешка памет, търговският обем – със сво-

бодата (Турен, с. 5-6). Осъзнал сам недостатъците на собствената си интерп-

ретация, той се чувства задължен да ни предупреди, че демокрацията „трябва 

да се бори на два фронта” – от една страна, тя рискува отново да се яви като 

идеология в служба на най-могъщите, от друга страна, името й може да бъде 

използвано в услуга на деспотична и репресивна власт (пак там, с. 7). 

За да разберем същността на разсъжденията му, си заслужава да си 

припомним, че в понятието „революция” се влага най-различно съдържание, с 

цел да се злоупотребява с нея. Революцията е разплата с миналото. Револю-

циите са присъщи на историческата съдба на народите. Ако под революция се 

разбира насилие, убийства, кръвопролития, отменяне на всички свободи и т.н. 

то да се очаква от нея да ражда новия човек най-малко е проява на наивност. 

Ако под революция се разбира радикално изменение на основите на човешкото 

об-щество и на отношенията между хората, то революцията трябва да се желае 

и подготви съзнателно. Във всеки случай, радикалното и дълбоко изменение, а 

и подобрение не зависи от степента на извършваните насилия. От тази гледна 

точка, според Бердяев, Ганди е по-голям революционер от Ленин и Сталин 

(Бердяев). 

С демокрацията се свързват всички аспекти на цивилизацията: свобода-

та, равенството, мирът, братството между народите, солидарността и глобал-

ната етика. Това наистина би респектирало, ако не съществуваше един опасен 

за самата демокрация факт: натрапчивият стремеж на САЩ и на някои страни 
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на Западна Европа да отъждествяват собствения си модел с една универсална 

демокрация. Това е свят, в който има един господстващ принцип на политичес-

ка легитимност – демокрацията, а и само една свърхсила – Съединените щати. 

При това той свежда демокрацията до „пазарно стопанство”, като под това раз-

бира „световна цивилизация”. Не е необходимо да се доказва, че амбицията на 

една „велика сила” за „световно господство” не е и не може да бъде представе-

на като идеал за „световна цивилизация”, основана не върху хуманизма, соци-

алната справедливост и равенство пред законите. Това по-скоро е огромна 

опасност за автентичната демокрация. Апологията на американския тип либе-

рална демокрация, не само затруднява движението към хуманистичната циви-

лизация, символизирана чрез хуманистичната демокрация, но и води до окон-

чателното опорочаване на демократическата идея. Всичко това налага  да се 

търси и постигне чрез широк консенсус (интелектуален и политически) нова 

концепция за демокрацията като цивилизация, основана на хуманизма и спра-

ведливостта. В крайна сметка, народите неизбежно стигат до убеждението: „Не 

искаме повече демокрация на участието, не можем да се задоволяваме с де-

мокрация на обсъждането, ние имаме нужда от демокрация на освобождението 

(Турен, с. 112). 

В книгата си „Демокрацията и нейните критици” проф. Робърт А. Дал – 

САЩ, пише за три основни форми на неравенство – разлики във възможности-

те и условията за прибягване към принуда чрез сила; разлики в икономическото 

положение; разлики в знанията, информацията и познавателните способности. 

По-специално, той пише: „В една напреднала демократична страна организа-

цията на икономиката ще се разбира не само като средство за производство и 

разпределение на стоките и услугите, но и в много по-голяма степен като сред-

ство за производство на по-високи ценности, включително демократични цен-

ности”. Организацията на икономиката ще се насочва към обслужването не про-

сто на консуматора, а на човешки същества и всички техни достойнства, които 

би могла да допринесе икономиката”. Той предупреждава за предстоящо пре-

образувание, което изисква да намалим съществуващите неравенства в об-

ластта на възможността за принуда със сила в икономическото положение, раз-

личията в информацията и познавателните способности. 

Франсис Фукуяма като че ли схваща същността на повдигнатия тук въп-

рос и подчертава, че „за общества, които са силно политизирани по линия на 
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обществените класи, националност или религия, демокрацията може да бъде 

формула за безизходица и стагнация” (Фукуяма, с. 131). Остава само да се про-

умее как тази формула се съчетава с горещо препоръчваната от самия него ли-

берална демокрация като единствено възможна форма на политическа леги-

тимност, символизирана от САЩ като единствена световна суперсила. 

Известно е, че либералното общество поставя в основата на своето съ-

ществуване узаконеното ограбване – процес на присвояване на резултатите от 

чужд труд (Близнаков, с. 82). Маркс го нарича експлоатация на човек от чове-

ка. Имайки предвид именно либералната икономика, акад. Г. Близнаков пише, 

че „самият обществен строй по законов път дава безгранични права за явен 

грабеж, за несправедливо от определена гледна точка присвояване на блага” 

(пак там, с. 83). 

Една демокрация, в която обществената грижа за човека се измества 

единствено с критерия „дали е достатъчно икономически изгодно”, рискува да 

се изроди в пълно отрицание на справедливо общество (Пинтър, с. 3). Съвсем 

очевидно е, че усилията на апологетите на либералната демокрация са насо-

чени към увековечаване на една такава порочна цивилизация. 

Друг кръг явления, използвани за политическа демагогия, прикривайки се 

зад идеята за демокрация, са свързани със злоупотребата с партийната 

система. Редица западни автори подчертават, че достойнството на тази сис-

тема предимно се свързва с „използването на властта, за да се раздават на 

поддръжниците служби или други привилегии за сметка на обществото ( Дума, 

1992). Така, както отбелязва Ален Турен, се стига до появата на Partamenstaad 

(парламентарна държава), която се отъждествява с парламентарна демокрация 

(Турен, с .112). 

В това съждение обаче има нещо смущаващо: демокрацията, която е са-

моуправляваща се система, трябва да бъде управлявана, което на езика на 

практическите резултати в досегашната история на партиите от 160 години оз-

начава демагогия чрез манипулация, корумпиране, злоупотреба, хаос и най-на-

края – разединение на обществото. Навсякъде по света партийната диктатура 

замества парламентарната демокрация, превръщайки я в партийна демокра-

ция. Дори в учебниците по политология във висшите училища на студентите се 

внушава, че броят на политическите партии е един от критериите за демокра-

тичност на политическия режим. Това се използва за манипулиране на младите 
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хора. Известно е, че от 90-те години на ХХ век до наши дни България е най-

демократичната държава, защото в нея са регистрирани повече от 400 полити-

чески партии. Обикновено това се сочи за заслуга на управляващата полити-

ческа партия или коалиция. Но това още не означава, че България е най-

демократичната държава в света. 

Йосиф Бродски пише, че „Оръжието на тиранията е политическата пар-

тия или армията, чиято структура не се различава от партийната, защото, за да 

се изкачиш на върха, трябва да притежаваш нещо, на което е присъща верти-

кална топография. Но за разлика от планината, или по-добре да кажем от небо-

стъргача, партията, по същество, е фиктивна реалност, изобретена от интелек-

туалци, скучаещи от безделие. Те идват на този свят и откриват, че неговата 

физическа реалност, неговите планини и небостъргачи вече са заети. По такъв 

начин те се изправят пред избора: да чакат, докато в старата система се осво-

боди място, или да създадат своя – нова алтернатива. Второто им се струва по-

бързо, поне защото може да започне без отлагане... Общо-взето новата реал-

ност винаги се създава по образец на старата, подражавайки на съществува-

щите структури... Бръмчащата скука на партията, сивата, незабележима физи-

ономия на нейните вождове привличат масите като собственото отражение”. 

Още по време на Великата френска революция един от нейните дейци – 

Жером Петион, – подчертава разрушителната роля на партиите. В писмо до 

своя другар Франсоа Бюзо (1792 г.) той пише: „Говори се за аристократи, за 

привърженици на правителството, за роялисти, за републиканци, за якобинци, 

за феяни; духът е смутен от всички тези наименования и, не знаейки към коя 

идея да се приобщи, той се обърква. 

Би могло, без съмнение, да се създадат безброй партии и да се разделят 

гражданите по мнения и интереси, да се противопоставят един на друг, да се 

обособят в малки частни корпорации, но умните мъже трябва да разкрият не-

достатъците на тази коварна политика и да предотвратят грешките на тези, ко-

ито са се подвели, без да искат от нея” (Великата френска буржоазна револю-

ция, с. 218). 

Парите винаги са играли голяма роля в демократичната политика – или 

като са измъквани тихомълком от обществени фондове, или като се използват 

за купуване на гласове, или на политическа благосклонност. Много правителст-

вени контракти са били осигурени чрез подкупи. 
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В крайна сметка, изводът се оказва един и същ в разсъжденията на авто-

рите на тази тема. Светът би бил по-добро място за живеене, ако политиката 

беше винаги така праволинейна, но на практика демокрацията рядко се добли-

жава до такова съвършенство. Тези, които се преструват, че тя е съвършена, 

които говорят за свещените и ненарушими ценности на демокрацията и други 

подобни неща, обикновено се оказва, че защитават някаква вратичка в систе-

мата, която благоприятства техните интереси, които другите искат да изменят. 

Опасността в т.нар. „новодемокрации” днес е, че хората ще повярват, че де-

мокрацията е наистина един идеален политически инструмент, който ще реши 

всички техни икономически проблеми. Когато те могат да се обърнат към по-

груби начини на действие, които обещават по-бързи и по-убедителни резулта-

ти”. През 1990 г. Джон Гълбрайт предупреждава: „Онези западни специалисти, 

за които десетилетия не беше позволено да налагат и реализират налуднича-

вите си идеи в техните си страни, намериха благоприятна почва в страните на 

Източна Европа. Потресаващо бе, че тези „специалисти” най-безпрепятствено, 

дори с официалната помощ установиха контакти с подобни на тях, на които съ-

що десетилетия беше отказвана реализацията на идеите им, но въпреки „кому-

нистическите” репресии, те не само бяха оцелели, но и бяха култивирали така-

ва експлозивна жизненост, че за броени месеци успяха да подменят основните 

ценности на автентичната демокрация с всички пороци на капитализма.” Гра-

мадата от разкрития за корупция, мафиотски структури, брутално неспазване 

на законите, корумпираност на цели партии и техни лидери днес само допълват 

една премълчавана доскоро жалка политическа Истина” (Royal Bank). 

Сериозен риск с тежки последици за самата демокрация са и усилията на 

всяка политическа партия да отъждествява себе си с представата за демокра-

ция и да я символизира в нейния единствено възможен вариант. Това е висша 

проява на политическа демагогия. Това означава демокрацията да се използва 

за узаконяването на вече доказалата порочността си цивилизация. Същността 

и единствената обективна оценка на посочената постановка се изразява в 

обезсмисляне и израждане на демокрацията в най-груба и примитивна аполо-

гия на тази цивилизация. 

Един от основните методи, с които си служи политическата демагогия, е 

индоктринацията. Днес тя се нарича различно: информационна война, прев-

ръщайки средствата за информация в оръжие на тотална дезинформация, ки-
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бератаки,  осквернявайки изконните ценности на разума като демокрация, дос-

тойнство, суверенитет, сигурност, равенство, права и свободи. Това е най-пре-

финеният и привидно „демократичен начин” на модифициране на смисъла на 

понятията. Индоктринацията е психологическа манипулация, която се използва 

за смяна на възприятието или поведението на личността, а и на цели социални 

групи, посредством прикрити, подмолни и подвеждащи методи на пропаганда-

та. Най-широко и масово този метод се прилага в режими, преименували се в 

демокрация. Практическият израз на този феномен е принудителният избор под 

натиска на зависимостта, замяната на свободния избор с предпочитание на 

временната прагматичност. Това е примирение на съвестта с тактически комп-

ромиси в името на непосредствената изгода. Такова ирационално поведение се 

наблюдава при всеки избор – политически, идеологически, нравствен, екзистен-

циален, – и то постепенно се превръща в трайна житейска философия. Това е 

привидно благочестие, външно зачитане на норма на поведение или прикрива-

не на убежденията, с цел постигане на тясно егоистични интереси, сменяйки 

партийната принадлежност в зависимост от господстващата политическа и ико-

номическа власт. Тази мимикрия се налага в обществената психика, когато ис-

тинските ценности се оскверняват и се заменят с техни антиподи. При тези ус-

ловия е невъзможно да се говори за демокрация, достойнство, свободен избор. 

Вместо обединяване на хората в името на общи интереси, започва война на 

всеки срещу всеки, с цел максимално възползване от създалата се социална и 

духовна деградация. Всичко това особено тежко се отразява на духовната ево-

люция на социокултурните общности (класи, род, племе, народ, нация), защото 

се появява дивергентни поколения, които в това масово умонастроение са доб-

ре легитимирани. Парадоксалното в случая се състои в това, че в тази надпре-

вара, най-бързо се открояват шарлатани, корумпирани професионални и идео-

логически ренегати, олигарси – хора без устойчиви убеждения, без достойнство 

и съвест, но с болезнена чувствителност към болните амбиции, за да се добе-

рат към узурпирана и постигната по престъпен начин политическа, икономичес-

ка и духовно-идеологическа власт. Има ги в изобилие в почти всички т.нар. де-

мократични държави и алианси. Има ги, за огромно съжаление, също и у нас. 

В последната фаза на този процес усилено се работи за пълно обезоръ-

жаване на хомосапиенса, чрез оскверняване на словото. В резултат на това 

думите започват да се отдалечават от първоначалното си съдържание, а чрез 
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корупция на разума хомосапиенсът приема модифицираните слова като адек-

ватни знаци или символи. Налагането на това обезсмисляне на ценности, прин-

ципи, добродетели и цялата втора сигнална система се въвежда в учебния про-

цес, а и целият процес на социализация и сапиенизация се разрушава из осно-

ви, докато се стигне до открита война срещу разума. 

Ярък пример за това е замяната на реидеологизция с деидеологизация, 

за да с замъгли представата за демокрация. Това е цинична форма на полити-

ческа демагогия. Този подход се прилага и в случаите на лъжливи похвали за 

постигнатото в годините на т. нар. преход , когато страната е на последно място 

по всички основни показатели на развитието в алианса, а огромната част от на-

селението изразява неодобрение към моралната  инфантилност на управлява-

щите. Това е доказателство, че корумпирането на разума е придобило широки 

размери. И тези от върха на пирамидата (олигархията), а и техните аналози по 

места, приемат това като безопасен начин за узурпиране на цялата власт на 

всички равнища на управление. Затова променят начините на неговото функ-

циониране  според собствените си представи за тотално завладяване на власт-

та. Сега у нас управляващата върхушка настоява за въвеждане на мажоритар-

на избирателна система с ясното съзнание, че по силата на индоктринацията, 

те са убедени, че вече властта на всички равнища е превзета чрез вкарване на 

„свои хора” в тях. Цялата им привидна аргументация се основава на презумп-

цията, че незачитането на мажоритарната избирателна система е „неглижиране 

на пряката демокрация”, затова ще се борят докато се изчерпи демократичният 

електорален патос дори това да струва не един референдум.  

Другата досадна мантра на управляващите е внушението, че с мажори-

тар-ната избирателна система в парламента ще влязат „най-добрите” личности. 

Но се премълчава опасността за демокрацията, че тези „най-добри личности” 

ще бъдат от техните „сфери на влияние”, които вече са завладени чрез метода 

на индоктринацията. Нерядко тази опасност се подчертава не само от най-доб-

рите експерти в областта на политологията и социологията, но и от страна на 

коалиционните партньори на управляващите. 

Събитията, свързани с идването на Симеон Сакскобуртготски през 2001 

г., както и следващите политически игри показват как би изглеждал следващият 

български парламент. Когато спечели току-що създадената политическа фор-

мация НДСВ 50 % от депутатските места, неговите симпатизанти като прелетни 
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птици прескачаха от партия в партия. Ако се приеме предложението за мажори-

тарна избирателна система, в следващия парламент с най-голям процент ще 

бъдат дивергентите. Това ще бъдат хора, определени от управляващата пар-

тия и „препоръчани” на електората, който няма да се интересува от това докол-

ко тези резултати се получават не с успехите на демокрацията, а от това, до-

колко избраните депутати се придържат към партийната дисциплина, оставайки 

докрай чужди на парламентарния разум. В крайна сметка, при сегашната ко-

румпирана партийна психология и новото парламентарно мнозинство още по-

вече ще се легитимира статуквото. При тези условия думите, които лъжат, под-

веждат, манипулират, се превръщат в основен акцент в езика на цели полити-

чески доктрини и концепции за „демократично общество”, „права и свободи”, 

„нов световен ред” и за „европейски ценности”. Така в глобалната геополитика 

лъжите, заплахите, ембаргото, блокадите, шантажите и терорът се превръщат 

в думи с лъжливо, подвеждащо и манипулиращо съдържание. Те вече трябва 

да се наричат „хуманитарна помощ”, „миротворчески операции”, „преустройство 

на обществото”, „глобализация”,  „арабска пролет” и „цветни революции”. Днес 

е особено актуално агресията да се нарича „превантивен удар”, изневярата – 

алтернатива на брака, гей парадите – уважение към правата и свободите на 

личността, а извънбрачният секс – свободна любов...В тези случаи реидеологи-

зацията се нарича деидеологизация, политическото насилие – „деполитизация”, 

а преследването на свободомислието се представя като грижа за демократич-

ните ценности. Хората, които искат да унищожат суверенни страни, наричат 

себе си „алианс за тяхното освобождаване”. Тази цинична игра, характерна за 

времето от „студената война”, в крайна сметка унищожава цели народи; всеки 

ден загиват хиляди невинни хора. А милиони безработни и лишени от хляб и 

вода бездомни са обречени на гладна смърт. Цели градове и села изчезват от 

лицето на земята, защото жителите им подкрепят своите синове и дъщери в 

борбата за свобода, независимост, суверенитет, културна идентичност. Най-

страшното и най-ужасното в този парадокс е, че тази война се поощрява, фи-

нансира и въоръжава с най-модерните средства за насилие и терор от онези, 

които наричат себе си „свободен свят”. 

Основателно някои наричат това „разруха на умовете”, други „промиване 

на мозъци”, трети „зомбиране”. Мисля, че всички тези определения допълват 

смисъла, който се влага във формулата „корупция на разума”. В крайна сметка, 
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това е резултат от престъпленията срещу  духовността. Една източна мъдрост 

гласи: „За да победиш противника си, трябва да се грижиш за възпитанието на 

неговите деца”. Ето какво казва Збигнев Бжежински: „Русия може да има колко-

то си иска ядрени ракети, но доколкото 500 милиона долара, които принадле-

жат на руския елит, лежат в нашите банки, то помислете, това ваш елит ли е, 

или е вече наш”? Не виждам ситуация, при която Русия да се възползва от яд-

рения си потенциал. Става дума за изкуствено създаден елит, чиято генетична 

памет бе изтрита от обема на парите и от провинциалната страст на всяка цена 

да бъде приет като равен на западния елит (Андропова).  

Действителността доказва, че последният четвърт век е време на окопа-

ване на американската еднополярна власт. И всички действия на САЩ не га-

рантират ничие друго щастие, освен собствения американски интерес. Древни-

те са били много проницателни. Timeo et dona ferentes (Страхувам се от данай-

ците, дори когато носят дарове), пише Виргилий в „Енеида”. Всъщност, Амери-

ка е издигнала между себе си и останали свят санитарен кордон на безразли-

чие. Затова с лека ръка разпалва пожари в Близкия Изток, създава хаос в Ук-

райна, налага санкции на Русия, подритва Турция, асистира раждането на джи-

хадистки чудовища („Ал Кайда”, „Ислямска държава” и др.) или удобно разкла-

ща равновесието в ЕС. Второто се отнася до „възпитанието на децата на вра-

га”. През 90-те години на ХХ век училищата в страните в „преход” са залети от 

нови учебници, разработени под диктовката на феновете на Сорос и други „ху-

манитарни” организации, действащи на територията на разпадащите се държа-

ви. Във връзка с това Сорос казва: „Ние наричаме това трансформация на ху-

манитарните дисциплини, защото те, за разлика от точните науки, са изкривени 

от марксистко-ленинската догма. Затова трябваше да се напишат нови учебни-

ци и да се разработят нови методи на преподаване”. Всъщност, става дума за 

груби фалшификации на националните истории и за много събития в световна-

та история, представени в невярна светлина. Оскверняването на националното 

достойнство на страните, чиито предатели и престъпници бяха обявени за ге-

рои, а героите им за престъпници. С това се „обосновава” варварското отноше-

ние към историческата памет на народите и свързаните с тях паметници. 

И, най-накрая, този цивилизационен модел не само натрапва фалшиви 

ценности, но използва всички средства за ерозиране и унищожаване на непре-

ходните ценности и добродетели, изработени в продължение на хилядолетия 
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от българския народ, за да оцелее и да свети със собствена светлина в се-

мейството на свободните и цивилизовани народи. 

Всичко това налага необходимостта от постоянното задълбочаване, раз-

ширяване и ускоряване на революцията на духа, поддържайки и духа на рево-

люцията като двигател на историята. Практическото решение на тази истори-

ческа задача, обаче, е възможно само чрез обединяване на усилията, енергия-

та и волята на всички, които са жертва на съвременната потребителска циви-

лизация. На нейно място всъщност трябва да се установи една съвсем нова 

цивилизация, в която благоразумието да взема връх над алчността и безумие-

то, любовта - над злобата, свободата – над насилието, съзидателната надпре-

вара – над егоцентризма, общото благосъстояние – над личното преуспяване 

за сметка на хиляди и милиони онеправдани. Това реално означава тържество 

нова хуманистична „Система”, на действително справедлив световен ред, на 

нова духовност, а и на нова нравствена философия, отстояваща върховенство-

то на човешкото щастие като единствен и безусловен критерий на прогреса. 

Осъзнаването на тази истина е първостепенна задача на пробуждащия 

се човешки разум. Знаменателна е мисълта на икономиста-просветител Ро-
бърт Тиъболд: „Живеем в изключителен момент на историята. Ако погледнем 

към световната действителност от перспективата на индустриалната ера, става 

ясно, че няма никаква надежда... Но има друг начин да погледнем на положе-

нието си. Тогава можеш да откриеш, колко голям е броят на хората, решили да 

се променят... Сторят ли това, ще ни се струва също толкова невъзможно да се 

провалим в решаването на нашите проблеми”. 

Това изисква всеки от нас своевременно да осъзнава тази истина, за да 

избере и най-надеждния начин за съпротива. Само тогава ще се отприщят нови 

възможности за възхода на човешкия род, като доказателство за победата на 

разума и неговата съзидателна мощ. Защото, както казва още Пиер. Т. де Шар-

ден, бъдещето е в ръцете на тези, които могат да дадат на утрешните поколе-

ния истински смисъл да живеят и да се надяват. Това е посланието на новата 

духовност за обновление, за промяна на една порочна цивилизация с нейната 

хуманистична алтернатива. 

Очевидно е, че началото на ХХІ век носи радикална промяна на духовна-

та парадигма на човечеството, когато една устойчива, получила всеобщо приз-
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нание система от понятия, закони и методи, отстъпва място си на (нова, по-

прогресивна алтернатива на сега действащата). 

В същото време обаче, идеята за революция, родена в зората на човеш-

ката култура, често пренебрегвана и преследвана, продължава да печели все 

нови и нови привърженици, и се превръща в могъщо движение, водещо до за-

мяна на днешната корумпирана потребителска и порочна в своите икономичес-

ки, политически и духовни измерения цивилизация с нейната алтернатива. Тя е 

съзидателна, справедлива, толерантна и обединяваща всички хора по света, 

жадуващи за един справедлив, мирен, благоденстващ и зареден с нова твор-

ческа енергия свят, който много бихме искали да оставим на идните поколения. 
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                           ПОЛИТИКАТА – МЕЖДУ ПОПУЛИЗМА И ДЕМАГОГИЯТА 
                                                      Янаки Стоилов 

Как да съпоставим популизма и демагогията? 

         В центъра на моето внимание е политиката. Как изглежда тя, погледната 

през призмата на популизма и демагогията? Веднага възниква въпросът има ли 

основателни причини да използваме двата термина с различно значение, след 

като тяхната етимология е обща и често се използват като синоними. Този въп-

рос е не само лексикален, а исторически и политологически. 

В популярната лексика понякога с един термин се означават близки по съ-

държание явления, които обаче не съвпадат. Задълбочаването на познанието, 

съответстващо на по-ясното разграничаване на съответните явления, води до 

намиране на термини, които изразяват тяхната специфика. Такъв е случаят с па-

ралела между популизъм и демагогия. Те имат общ корен, прилики, но и разли-

ки. 

Демагогията  е свързана с народа, с демоса. Тази връзка идва още от 

древна Гърция. Подобно на демокрацията, идеята за демагогията има своите 

корени в двусмислената древногръцка дума демос, която означава „народ”, но в 

смисъл на „население” или „тълпа”. Така демагог в класическите времена озна-

чава лидер на тълпата, но също лидерът на една народна държава, в която су-

веренитетът е бил предоставен на цялото пълнолетно мъжко гражданство. В 

този стар, неутрален смисъл всички съвременни западни лидери до известна са 

демагози. Но съвременното значение на идеята за демагог е в нейния пейорати-

вен смисъл – като водач на тълпа – с подразбиране, че онези, които предизвик-

ват тълпата, винаги го правят с низки, користни цели (The Concise Oxford Diction-

ary of Politics, р. 139). Това определение на демагогията отчита нейния истори-

чески контекст, който променя ценностното й възприятие – от неутрално към от-

рицателно.  

Популизъм идва от populus, народ и първоначално се отнася за римския 

народ. Следователно в древногръцкия и в латинския език посочените термини 

имат едно и също значение – то сочи връзката на обществената дейност и на 

водачите с народа. По своята етимология популизмът се родее с народното, с 

настроенията и очакванията на по-голямата част от обществото. Така на пръв 

поглед като популистка може да се определи всяка политика, която следва на-

родните желания. Проблемът е, че масовите нагласи често са повърхностни и 
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бързо изменчиви. Затова се поставя въпросът каква е ролята на политиците – 

да следват масите и да бъдат техен глас или да ръководят обществото по на-

чертан от тях път, за който са получили определен мандат. Двете гледни точки 

няма защо да се противопоставят, но те все пак са различни. 

Чисто езиковият анализ позволява да използваме термините демагогия и 

популизъм за означаване на едно и също явление. Мисля, обаче, че е по-продук-

тивно до известна степен да ги разграничим по три причини. Първата е да се при-

държаме към промяната, която настъпва спрямо първоначалното съдържание на 

термините. Втората е да преценим относително обективно кои са положителните 

и отрицателните страни на популизма, ако щете и на демагогията. Третата е да  

разкрием мотивите на тези, които ги използват. 

В някаква степен демагогията е присъща на всяка демокрация, защото поне 

формално тя се крепи на одобрението – изрично при гласуване и мълчаливо при 

политически пасивно или неутрално поведение. Това кара властта, каквато и да е 

тя, да се представя като представител на мнозинството. 

        Общото между популизма и демагогията е, че и двете се уповават на народ-

ното одобрение. В този смисъл те се използват за легитимиране на властта, за 

нейното положително възприемане от голям брой хора.  

Различното е, че популизмът в действителност се стреми да отговори на 

определени обществени очаквания, а демагогията е изразяване на съпричастност 

към масовите тежнения, но с намерение да бъдат използване за други, а не за 

обявените цели.  

Демагогията е оповестяване на цели и намерения, които се харесват на те-

зи, към които са адресирани, но авторите им преследват преимуществено цели, 

различни от оповестените и защитават интереси, различни от посочените. Дема-

гогията е вид лицемерие – да си припишеш възгледи и отношение различни от 

истинските, в крайна сметка да се представиш в благоприятна за теб светлина, 

скривайки действителните си намерения.  

           По подобен начин се различават помежду си влиянието и авторитета от 

манипулацията.  

Следователно от обективна гледна точка популизмът и демагогията могат 

да се приравнят, но от субективна те отчетливо се различават. 

Защо  демагогията намира благодатна почва 

в съвременния политически живот? 
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           Направеното разграничение между популизма и демагогията обяснява за-

що днес популизмът се критикува, а за демагогия почти не се говори. Ако обърнем 

внимание на използваната напоследък у нас лексика в публичната среда – поли-

тика, медии, научни дискусии, бихме установили, че популизмът често е атакуван, 

а демагогията – почти никак. Самата тема за демагогията се възприема като де-

моде. В същото време се провеждат международни конференции и конкурси по 

темата за популизма.  

Демагогията шества в съвременния политически живот, но за нея доскоро 

почти не се говореше. Развитието на политическите процеси, въпреки наложените 

през последните години стереотипи, насочва вниманието към нея. Така табуто 

върху разкриването на демагогията е на път да падне. Дори в анализ, публикуван 

във Financial Times, 2016 г. е наречена година на демагогията (Barber, L., 2016). 

Примерите са многобройни и някой от тях – поне за илюстрация на явлението си – 

заслужава да се изтъкват. 

Ако под популизъм се разбира доближаване на политиката до хората, отго-

вор на техните очакванията, това не е лошо. Но в днешно време така би се заст-

рашило неолибералното идеологическо и политическо надмощие. Би се стигнало 

до разместване на улегналите политически пластове. Може да се констатира и об-

ратното – натрупаното недоволство от статуквото и желанието за промяна допри-

насят за появата и дори за спечелване на властта от нови партии и/или лица, но 

бързо след това се оказва, че в много от случаите те продължават отричаната 

политика. 

Въпросът с отношението между популизма и демагогията стои по подобен 

на-чин както между термините радикализъм и екстремизъм. И двата, поне в анг-

лий-ската употреба, в определен смисъл означават краен. Но терминът „радика-

лен” освен това означава цялостен, категоричен, т. е. той може да се употребява в 

положителен и отрицателен смисъл. Стремежът е в политически план да се ми-

нимизират положителните значения на радикалността, защото истински радикал-

ните промени биха застрашили статуквото и тези, които се ползват от него. Затова 

много по-рядко се чуват призиви за борба с екстремизма във всичките му прояв-

ления – етнически, религиозен, политически и много по-често се заклеймява ради-

калния ислям и се критикуват радикалните политически движения. 

Разбира се, определени черти и форми на популизма има за какво да бъдат 

критикувани, но опитът популизмът да се представи като нещо изначално вредно 
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е продиктуван от стремежа всяка по-амбициозна обществена промяна да бъде 

пресечена в зародиш. Тя трябва да получи клеймото на популизма, да се обясни, 

че не може да стане. 

         Но преди да упрекваме популистите и демагозите, трябва да обясним какво 

ги създава, каква е средата, в която те се появяват и виреят в нашето съвремие. 

Споделям мнението, че в много отношения аналогиите с 30-те години на ХХ 

век са неуместни, поне от гледна точка на икономическите показатели – ниво на 

безработицата, ръст на кредитите, корпоративни печалби, икономическо възста-

новяване. Големият проблем е социален – реалните доходи във Великобритания 

не са се увеличили през последното десетилетие, в САЩ 95 процента от домакин-

ствата все още са с доходи, които са по-ниски от тези през 2007 година, неравенс-

твото в жизнения стандарт продължава да се увеличава (Ibidem). Ножицата между 

все по-тясната прослойка свръхбогати и останалата част от населението все по-

вече се отваря. 1 процент най-ботати и дори само 1/10 от тях притежават колкото 

останалите 99 процента (Стиглиц, c. 23). Дори вече не става дума за съпоставяне 

между децилни групи, а за поляризация между няколко стотин богаташи и мили-

арди хора. По данни на международната организация Oxfam International през 

2016 г. най-богатите 62 души, т. е. колкото са местата в един двоен автобус, при-

тежават повече богатство от половината световното население. Според същата 

организация в началото на 2017 г. 8-те най-богати разполагат с толкова богатство 

колкото най-бедните 3,6 милиарда, т. е. около половината от хората в света! 

(www.indipendent.co.uk; https://www.oxfam.org/en/pressroom) Следователно най-го-

лямото напрежение идва от несъвместимостта на световете, в които живеят мал-

цина привилегировани и огромна част, да не кажа по-голямата част от човечест-

вото днес. 

В тези условия доверието към традиционните политически институции на-

малява, създава се отчуждение, което прераства в недоволство. Това недоволст-

во търси своите изразители, които да заговорят „с гласа на народа” и да го изба-

вят от сполетялото го нещастие.  

        Как да бъде овладян този порив без демагогия?!  

         Как да бъде удържан установения ред без контролирана промяна?! 

Тук на помощ идват политическите демагози. Освен любимци на масите, по-

не за известен период, те са крайно необходими на облагодетелстваните, които 

искат да запазят лостовете на икономическата власт в собствените си ръце. Може 
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да има свободни избори, както се казва на гласоподавателите, но няма реален из-

бор по въпросите, от които те се интересуват най-много – икономическите въпро-

си (Стиглиц, с. 214). Затова политическите демагози нажежават политическите 

страсти, оформят поддържащи групи, които да насочват недоволството в една 

или друга посока, но почти никога не сочат коренните причини за обществените 

неблагополучия и реално не се противопоставят на тези, които главно ги причиня-

ват.  

           Ако рухнат митовете, поддържани от демагогията, какво друго остава освен 

революция или поне трудно контролирани катаклизми не само в пределите на от-

делни държави. От тази гледна точка, колкото и да изглежда странно, демагогията 

играе стабилизираща политическата система роля.    

Демагогията е необходима, за да приобщи масите към налаганата политика, 

дори когато тя се разминава с техните интереси. Демагогията прикрива реалните 

разделения в обществото, като създава различни привидности. Системното за-

дълбочаване на проблемите в различни области се обяснява с тяхната недоста-

тъчна реформираност, а не като резултат от начина, по който вече са реформира-

ни. Все по-ревностното отстояване на патриотизма, обърнат главно към миналото, 

прикрива сервилната външна политика в настоящето. Демагогията, независимо от 

разнообразните й проявления, е тази маска, която много от политиците слагат, за 

да скрият от избирателите истинското си лице. 

Спадането на качеството на масовото образованието, неговото фрагменти-

ране за сметка на критичното мислене, все по-манипулативната медийна среда и 

преливането на реалния и виртуалния свят в една нова среда за комуникации са 

сред основните фактори за процъфтяване на демагогията. Илюзиите и самозаблу-

дите подсилват нейната хранителна среда. В този план народите от Източна и 

Централна Европа са в още по-двусмислена и противоречива ситуация. История-

та им предложи изход от една система и те, общо взето, с желание се приобщиха 

към друга. Източна Европа, изглежда, излиза направо от света на Маркс, за да 

влезе в света на братя Маркс с объркани нови държавници, които бъкат като ме-

хури (Фернандес-Арместо, 1995, с. 437). Сещам се за по-сполучлива алегория ка-

то се има предвид, че въпреки наличието на забавни политици, т. нар. преход бе 

по-скоро драматичен, отколкото комичен. Много източноевропейци помислиха, че 

са се преселили не в капиталовия свят на Маркс, а само в потребителския свят на 

Marks and Spencer. В суматохата на бързо сменящите се сюжети не само масова-



 93

та публика, но и повечето от политическите водачи и актьори не забелязаха, че 

новата система, която ги интегрира, изпада в криза, но признаците й, особено гле-

дани отвън, не бяха достатъчно видими. Описаната ситуация обяснява защо в то-

зи район за около две десетилетия се появиха и смениха повече успешни демаго-

зи отколкото в Западна Европа през същото време. Но напоследък Западът бързо 

скъсява дистанцията в това отношение.  

Демагогията в съвременните политически партии. 

          Нарастващата употреба на демагогията е сред важните причини за намаля-

ване на доверието към политическите партии. Демагогията е като наркотик – 

колкото повече го употребяваш, толкова по-зависим ставаш от нето. Полето на 

демагогията се разширява, включително поради неимоверно големите възмож-

ности за медийни манипулации. 

Може да изглежда парадоксално, но дистанцирането от партията, която из-

дига кандидата, в редица случаи се оказва печеливша тактика. Така например Д. 

Тръмп спечели изборите чрез критики към Републиканската партия, които в реди-

ца отношения бяха по-големи от тези на неговия опонент от демократите. Фактът, 

че от доста време насам за първи път изборите в САЩ се печелят от кандидата, 

който не е вложил най-много средства в кампанията, е може би добра новина за 

демокрацията. В същото време обаче те се печелят не просто от представител, а 

от член на най-богатата прослойка в американското общество, който преди това 

не е заемал никаква държавна или обществена длъжност. Това е силен сигнал, че 

политиката все повече губи своя престиж, а партиите – своята досегашна роля. 

Едни от най-успешните политически актьори стават хора, които преди това 

или заедно с политическата си битност са станали медийни образи. Истинските 

социални актьори сега принадлежат към комуникационната империя (Желтов, с. 

571). Те придобиват сила не чрез своите знания, професионални умения, управ-

ленски опит и други качества, необходими за политическата и държавническата 

дейност, а преди всичко чрез способността си да налагат не идеи, а тези, не аргу-

менти, а тълкуване на мотиви и действия. Така демагогията едновременно се 

представя като своеобразна стилистика и като набор от инструменти. Нейната 

ефективност се обуславя от съчетаването на посочените два елемента. Първият 

засяга по-скоро нейното изражение, а вторият – средствата за нейното разпрост-

ранение. 
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Намаляването на нивото на критичното мислене и на критичната публицис-

тика, съсредоточаването на вниманието към сюжетите на ежедневието, към скан-

дали и евтини сензации създават средата, в която политическите демагози виреят 

най-добре. В каскадата на скандалите всеки следващ трябва да е по-голям, за да 

предизвика внимание, а тяхната отделна продължителност е с все по-кратък срок 

на годност. Това обяснява защо те по правило нямат развръзка, а преминават ка-

то сменящи се вълни. От време на време вълните изхвърлят по някой политичес-

ки удавник, но водата бързо заличава следите по пясъка. Горе-долу по същия на-

чин се заличават трайните ориентири в масовото съзнание. Надпреварата на по-

литиците и журналистите да попаднат в полезрението на така „възпитаната” пуб-

лика не оставя почти време и място за такива „скучни” занимания като сравняване 

на заявената с реалната политика, за поддържане на „банални”, но важни теми, 

които наистина определят живота на хората, за спорове по същество, а не за по-

литическо гладиаторство с квалификации и клишета.  

Дори когато политиците са част от обществения елит и заемат най-високи 

държавни постове, те ги използват, за да се представят като народни защитници 

срещу привилегированото малцинство. Дори когато години наред те са в полити-

ката и са преминали през държавното управление, атакуват политическата класа 

и я обвиняват за ограбването на народа, без преди да заемат високите постове да 

са издигали такъв глас. 

Демагогията става все по-широко прилагано оръжие от всички партии, неза-

висимо от техния идеологически профил. Разбира се, опозицията е в по-благо-

приятна ситуация, защото тя винаги може да атакува управляващите за това, че 

не работят за народа. В днешно време обаче властовата позиция не е решаваща 

и има редица примери за изкусна демагогия от упражняващи държавната власт. 

Отслабването на идеологическата функция на партиите, размиването на полити-

ческите граници между тях, възможностите за моделиране на медийната среда 

чрез финансови инжекции с публични средства и ренесанса на харизматичното за 

сметка на бюрократичното лидерство са все фактори, които определят успеха на 

политиците-демагози. 

Демагогията обаче има и своя политическа цена. Нейните поражения върху 

левите партии поначало са по-осезаеми, защото те би следвало да са идейни пар-

тии и партии, които исторически са се формирали на масова основа, а не чрез бо-

гатството и властта. Доказателство за направената констатация са изборните ре-
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зултати в редица европейски страни през последните три-четири години. По вре-

ме и непосредствено след световната финансова и икономическа криза имаше из-

вестно очакване, че социалистическите и социалдемократическите партии, които 

тогава не бяха в управлението, могат да подобрят социално-икономическото със-

тояние на повечето от гражданите. Много бързо обаче пролича, че те като цяло 

нямат нужната визия и решителност за това. Затвореният кръг между инерцията 

на утвърдената „центристка” политика и липсата на достатъчна обществена под-

крепа ги остави в рамките на политическото редуване във властта. В следващия 

изборен цикъл на много места те бяха изтласкани или силно конкурирани от нови, 

несистемни и национално ориентирани партии. В страни като Нидерландия и 

Франция бъдещето на социалистическите партии като влиятелни сили вече е под 

сериозен въпрос, а на отделни места като Полша този въпрос вече има своя гор-

чив отговор. Изключение са случаите като Гърция, където залезът на една лява 

партия(ПАСОК) се съпровожда с възхода на друга (в случая не обсъждам факто-

рите, довели до тази замяна, нито резултатите от управлението на Сириза). 

Дясната вълна се е разляла, но не е отминала. Национализмът и популиз-

мът – в една или друга форма, повече или по-малко – се възраждат. В тази обста-

новка някои от левите лидери, като Дж. Корбин, разчитат на връщане към корени-

те на левицата и към възстановяване на нейната социална база, други като М. 

Ренци – повече на ефектни ходове и на своята харизма. Резултатите засега са из-

вестни, перспективите остават неясни.  

За нас най-голямо внимание би следвало да предизвиква българският слу-

чай в ляво през призмата на популизма и демагогията. Като прескачам персони-

фикациите, за да се предпазя поне донякъде от субективизъм, мога да представя 

накратко тенденциите и актуалното състояние то този въпрос. 

Раздвоението в БСП – между социалните групи, които претендира, че пред-

ставлява, и елитите, към които е привързана, създават напрежение в партията и 

предизвикват подозрения сред много от избирателите. 

          Външнополитическата преса, в която се намира България в период на гео-

политическа нестабилност, кара БСП да се съобразява с различни водещи факто-

ри, без обаче да е постигнала устойчиви баланси в отношения или впечатляващи 

практически резултати според определени стратегически ориентири.   

           Хроничен за БСП е проблемът със съдържанието на политиката и образът, 

който тя създава на власт и в опозиция.  
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Към тези характерни за последните две десетилетия проблеми наскоро се 

добавиха и нови.  

          След последния конгрес идейният дебат по същество бе снет от дневния 

ред. По-тревожно е, че поне засега самата партия не изпитва особено притесне-

ние от този факт.  

          БСП, особено в парламента, вече се изявява като остра опозиция, но ожес-

точената критика е преимуществено по текущи управленски действия, а не толко-

ва по ключови теми, от които зависи развитието на страната. Не се очертава ал-

тернативна икономическа, финансова и социална политика, която да замести до-

сегашната.  

          Промените в Устава, които въвеждат пряк избор на председател на партия-

та и мандатност за народните представители противно на твърденията не са реа-

лизация на принцип, който се отнася за всички изборни длъжности – в партията и 

в държавата, а тактически ход, който цели властово укрепване на ядрото на се-

гашното ръководство и преследва пропагандни цели. 

          Заседанията на ръководните органи на партията все повече придобиват де-

монстрационен характер (за медиите) и оставят впечатление за предрешаване на 

най-важните въпроси.  

          Както цялата българска политика, така и БСП е притисната между по-

пулизма и демагогията. Тя няма как да избяга от съвременните реалности, но не 

бива и да се примирява с тях. Социалистическата ни партия по силата на истори-

ческите обстоятелства е станала системна партия, но въпреки това е призвана 

да се бори за промяна на сегашната система или поне на социално-икономичес-

кия модел, който се е установил през последните две десетилетия. Трудно, много 

трудно е, когато си част от нещо, да го промениш. Но това е пътят за всеки, който 

иска да е съвременник на бъдещето, да прави това бъдеще, защото то няма прос-

то да се случи. Няма предопределеност на предстоящото. Сигурно е само, че по-

пулизмът и демагогията ще живеят заедно с политиката. Нали е казано, че разли-

ката между отровата и лекарството е в дозата. Затова нека поне опитаме да заме-

ним демагогията с дозиран популизъм – там където и доколкото зависи от всеки 

от нас.  

          Цитирана литература: 
      Желтов, В. 2008. Теория власти. Второе издание, перераб. М.: Изд. „Флинта”, Московский 
психолого-социальный институт.  



 97

Стиглиц, Дж. 2014. Цената на неравенството. Как днешното разделено общество застраша-
ва бъдещето ни. Превод от англ. Ир. Казанджиева. С., „Изток-Запад”. 
      Фернандес-Арместо, Ф. 1995. Хилядолетието. Превод М. Кръстева. С., „Прозорец”. 

Barber, L. 2016. The Year of the Demagogue: how 2016 changed democracy. – Financial Times, 
December 15. 

The Concise Oxford Dictionary of Politics. 2009. Third edition. Ed. by L. McLean and A. 
McMillan. Oxford University Press. 

www.indipendent.co.uk; https://www.oxfam.org/en/pressroom/. 



 98

ДЕМАГОГИЯ И МИТОЛОГИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИКАТА 
Галин Дурев 

DEMAGOGY AND THE MYTHOLOGIZATION OF POLITICS 
Galin Durev 

Abstract: Demagogy today is more comprehensive than ever because of its implementation 

in the mass media. It is a leading factor in the process of creating sustainable political myths 

that manipulate people's minds efficiently. Demagogy and political myth are product of the 

past, but they have become successfully the core of the political process of our modernity. 

Their weapons are human weaknesses and lack of responsibility to the own problems. They 

give us the easy decisions in difficult moments, simplify the world and tell us that everything 

would be better if we accept them. Demagogue nowadays will not try to explain the world to 

us, but he will construct a parallel reality which we will agree with. 

Keywords: demagogy, political myth, populism, propaganda. 

  Демагогия, популизъм и политическа митологизация 
В нашето съвремие възприятията ни за действителността са силно пов-

лияни от индиректната информация, която получаваме от средствата за масова 

информация. За разлика от предходните векове, когато информацията обикно-

вено се е получавала в директна комуникация между индивидите, днес ние се 

информираме за всичко заобикалящо ни преди всичко от източници, които, как-

то никога до сега, имат неограничени възможности да изкривяват социалната 

действителност, а и да създават алтернативни реалности. След като бъде съз-

дадени, тези нови реалности, те вече имат едно основно предназначение – да 

манипулират мисленето на хората и да насочват тяхното поведение в желана 

посока. Манипулацията е същностната сърцевина на понятия като пропаганда, 

демагогия и популизъм, които, макар да са до голяма степен различни в своята 

същност и съдържание, имат за цел победа над човешката мисъл и обсебване 

на човешкото съзнание. И ако все пак пропагандата има по-скоро инструмента-

лен характер, то демагогията и популизмът са сложно преплетени едно в друго 

понятия, които, въпреки своите същностни различия, обикновено са силно вза-

имно повлияни, заради което нерядко не ги отличават правилно едно от друго.   

 В литературата по темата съществуват множество дефиниции за поняти-

ята „демагогия” и „популизъм”, както и най-различни гледни точки за отношени-

ята между тях. Най-общо може да се заключи, че демагогията се свързва с ма-

нипулативна употреба на словото, имаща за цел да генерира подкрепа посред-
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ством „игра" с чувствата и страстите на хората, съпровождана от „замъгляване" 

на разума посредством софизми, паралогизми, разнообразни реторически фи-

гури и тропи, и т.н. Видно е, че демагогията реализира себе си на полето на 

словото и в този смисъл тя неизменно се олицетворява с човека. За разлика от 

демагогията, популизмът е по-сложно, интегративно понятие, което проявява 

тенденция към постоянно разширяващо се поле на изява. Интересна е гледна-

та точка на Кас Муде, който разглежда популизма даже като отделна идеология 

(Муде, с. 49-50). Дори и да не възприемем подобна крайна гледна точка, следва 

да отчетем, че популизмът излиза далеч извън пределите на словото и въпреки 

това е немислим без демагогията. Можем, обаче, да говорим и за популистки 

действия, популистки образи и популистки етос, обаче, „кръвоносната система", 

свързваща всички тези елементи в публична митологема, е именно словото. 

Манипулацията чрез словото обаче далеч не е продукт на информацион-

ното общество. Тя съществува през цялата човешка история, използвайки раз-

личен практически инструментариум. Както преди столетия, така и днес, мани-

пулацията се основава на комплекси от логически техники и психически внуше-

ния, които се прилагат в различно отношение. Още от дълбока древност тя съ-

ществува във всички нива на социална организация. Нейни различни форми са 

характерни както за отношенията вътре в семейството, така за отношенията в 

рода, племето и т.н. С бързото развитие на средствата за масова информация 

през предходния век, възможността за манипулация придобива огромни маща-

би поради възможността за едновременно насочване на манипулативните дис-

курси към множество аудитории. Вследствие на това, днес манипулацията се е 

превърнала в явление, което до такава степен се е сраснало с живота на хора-

та, че реалностите, които тя създава, а и границите между истината и лъжата 

стават все по-размити, по-многобройни, по-сложни, но и по-трудно преодолими. 

Анализирайки отношението между реалността и симулацията посредст-

вом мисловен експеримент със симулиран грабеж, Бодрийар стига до заключе-

нието, че, нарушавайки принципа на реалността, „симулацията е безкрайно по-

опасна, защото винаги отвъд непосредствения си предмет навежда на мисълта, 

че самият закон и редът може в действителност да не са нищо повече от една 

голяма симулация"(Бодрийяр, 1992, с. 5). Подобна деформация на формите на 

социално взаимодействие оказва силно влияние и върху формите на полити-

ческия живот. Затова и в сферата на политиката демагогията играе толкова 
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важна роля, тъй като политическите решения, които тя прокарва и налага в чо-

вешките връзки, могат да конструират или изменят социалната действителност.  

Манипулацията в политиката обикновено е многопластово явление, слу-

жещо си с най-разнообразни инструментариуми. Една от най-характерните чер-

ти на политиката през изминалия XX-и век е изненадващото завръщане на по-

литическите митове (Касирер, с. 87). Според Ернст Касирер, през цялото разви-

тие на политическата мисъл в нея са си противостояли логическата (рационал-

ната) и митическата мисъл. В различни исторически периоди те са взаимодейс-

твали помежду си, оформяйки определени политически възгледи и стереотипи, 

а и определени политически поведения. Касирер, обаче, също така твърди, че 

„превесът на митическата мисъл над рационалната и логическата мисъл в 

политическите теории  на XX век е очевиден" (пак там). Тогава възниква въп-

росът, как отдавна отхвърлените политически митове се завръщат по-силни от 

всякога на политическата сцена и добиват огромно политическо въздействие. 

За да отговорим на този въпрос, първо трябва да сме наясно с природата на 

политическите митове, защото те не са непознато явление за нас.  

                             Същност и природа на политическите митове 
Дълго време философите се опитват да вкарат мита в някоя философска 

система. Затова разбирането за природата на мита придобива значение, фор-

мирано в дадената система. Освен от философи митът бива изследван от со-

циолози, етнолози, антрополози, културолози и психолози. Всичко това реално 

води и до събирането на значително количество емпиричен материал, благо-

дарение на когото се стига и до извода, „че митът е общ елемент в човешкия 

живот, който се явява в подобна форма под най-разнообразни и дивергентни 

условия" (Касирер, с. 88). Такива изследвания, обаче, изхождат от предпостав-

ката, че човешката култура отдавна е преодоляла митическата епоха, която се 

е отличавала с напълно различен тип мислене, а и с радикално различен све-

тоглед. Това от само себе си предполага, че митът трайно е напуснал човешка-

та култура, за да се завърне отново по-силен от всякога. Но как той – продукт 

на друг тип мислене, рожба на светогледа и интелектуалния потенциал на дру-

ги епохи, – се „преражда" в съвременната култура? Този въпрос е основният 

проблем при търсенето и разбирането на същността, спецификата и многост-

ранната функционалност на древните и на съвременните политически митове.  
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 За да бъде разбран, митът следва да бъде разглеждан не само като пре-

ходен елемент от миналото, като атавизъм от друга система на мислене, но и 

като важен, а и постоянен елемент в човешката култура на нашето съвремие. 

Той е неизменна част от човешката природа и макар нерядко да е потискан не 

може да бъде разрушен, защото винаги намира нови форми, в които да се за-

върне. Тази негова специфична устойчивост и приспособимост са от първосте-

пенна важност, защото човешката култура не преодолява митическите елемен-

ти в мисленето, а се учи да ги контролира, адаптирайки ги към нови логически и 

научни системи, които да са в състояние и да обяснят, но и да използват мита. 

Изхождайки от това твърдение, можем и да кажем, че природата на мита не е 

статична, че той е неустойчив и подложен на всякакъв вид смущения, които са 

най-ясно очертани в сферата на политиката. Затова още с възникване на поли-

тическата философия се развиват паралелни и до голяма степен взаимно из-

ключващи се парадигми за рационалния и митическия характер на политиката. 

Политиката, обаче, е област, която никога не стои на твърда основа. При 

изследването й е невъзможно обективно да се позовем на общопризнати ак-

сиоми и теореми. Тя е доста силно повлияна от състоянието на обществото и е  

чувствителна към възникване на различни социални смущения и промени. За-

това в критични ситуации в човешкия живот митът се завръща и намира нова 

почва за развитие.  Той е призван да дава лесни отговори на въпросите, но и 

лесни решения на проблемите, елементаризирайки разбирането за политиката.  

 В първобитното общество противоречията между рационалния и мити-

ческия елементи са било непознати, защото са били изцяло подвластни на ми-

та, който тогава е определящ за развитието на социалните отношения. Митът 

се превръща в табу, чието нарушаване води до отрицателни последици не са-

мо за индивида, който го е нарушил, а и за всички членове на общността. Няма 

действие, колкото и незначително да е, което да не е регулирано от колектив-

ните закони, създадени от това специално табу. Целият живот зависи от изпъл-

нението на определени ритуали, които биват обяснявани чрез мита, т.е. митът 

помага на човека да разбере това, което прави. Но вярата в мита, обаче, не е и 

прост теоретичен акт. Както твърди Касирер, „тя е емоционален акт, който се 

нуждае от особен емоционален стрес, който да продуцира тази вяра." (с. 91).  

Както и в древността, така и днес митът става необходим тогава, когато 

възникват проблемни ситуации, справянето с които е извън предела на инди-
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видуалните човешки възможности. В подобна ситуация човекът се обръща към 

по-висши сили, насочвайки към тях надежди за разрешаване на проблемите си. 

Той гледа с недоверие на индивидуалните си способности, но има изключител-

но доверие на колективните желания и действия. В такива казуси митът неми-

нуемо влиза и в ролята на допирна точка на индивидуални желания, т.е. митът 

в основата си е израз, проявление на колективно желание, вяра или надежда.   

Въпреки различията между мита в примитивните общества и съвремен-

ния мит, тази особеност е един от общите елементи между тях. И примитивни-

те, и съвременните митове са изрази на колективни желания, притежаващи го-

ляма мощ, които са в еднаква степен последица от отчаяние и самонадеяност. 

Когато за разрешаване на една проблемна ситуация се изчерпят всички рацио-

нални средства, те се обявяват за ненужни и безполезни, а помощ започва да 

се търси извън пределите на рационалното. Именно тогава митът идва на по-

мощ, давайки ясни и прости решения. За да бъде ефективна, магическата сила 

на мита трябва „да бъде използвана по верния начин, в точния момент и от 

точно определен човек" (Касирер, с. 92). Поради това винаги колективното же-

лание се концентрира в една точка и се персонифицира с определена личност.   

Персонификацията на колективните желания всъщност или реално е и 

втората допирна точка между примитивните и съвременните митове. При това, 

стремежът за лидерство винаги съдържа в себе си  едно силно колективно же-

лание, което трябва да приеме и конкретна форма, т.е. да се персонифицира. 

Някога тази роля е била изпълнявана от шамана, заклинателя, лицето, което 

управлява природните сили и което се грижи за добруването на племето. Днес 

в нея се превъплъщават политически лидери, претендиращи за силата и власт-

та на митически бог, а в най-лошия случай – поне на негов земен наместник.  

  В примитивното общество, след като човекът разбира, че чрез мита не 

може да овладее природните сили, той скъсва с магическия свят и започва със 

собствените си ръце да овладява природата. Той влиза в техническата епоха. 

Ако изходим от това различие, съвременните митове стават парадоксално яв-

ление, свързвайки в себе си два противоположни и несъвместими елемента – 

митическата и техническата мисъл. Съвременните политици трябва умело да 

съчетават тези два елемента. Те следва и да са новаторите, водещи към прог-

рес с развитие и на технологичните средства, но и, от друга страна, „трябва да 

овладяват природата" с ирационални проповеди, да пропагандират и защита-
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ват ирационални възгледи. Тази странна комбинация противоречи на разбира-

нията за мита като безсъзнателна социална дейност, защото предполага пред-

намерени и добре изчислени действия, контролиращи свободното развитие на 

мита. А съвременните политически митове се превърнаха и в продукт на силно 

въображение, „изкуствени неща, сътворени от твърде сръчни и ловки зана-

ятчии" (Касирер, с. 93). Затова и новият рационализиран мит изяви претенции 

да обяснява света по нови начини. Ако примитивният мит е бил създаден от 

желанието за знание, от необходимостта да бъдат обяснени явленията в окол-

ния свят, рационализираният мит се появява от необходимостта да се осъщес-

твява контрол над знанието и мисленето, като по този начин се монополизират 

възможностите за обяснение на света. Новият мит не бе създаден, за да могат 

хората да си обяснят света, а за да им бъде обяснено какъв е той и какви са те.   

 Демагогията в процеса на политическа митологизация      

За да бъдат създадени съвременните политически митове, са необходи-

ми няколко технически предпоставки. Първото нещо, потребно за възникването 

им, е подмяната на функциите на езика. Човешката реч има две основни функ-

ции – рационална и емоционална, като първата може да бъде дескриптивна и 

прескриптивна. Тези функции, както сполучливо ги определя Касирер, „изразя-

ват човешки чувства или описват обекти или отношения на обекти" (с.94). 

При нормални обстоятелства те са балансирани и си сътрудничат една с друга. 

Ролята на демагогията в процеса на конструиране на политическите митове е 

да направи така, че езикът на политическия мит да бъде почти изцяло домини-

ран от емоционалната част на речта. За тази цел обикновено се прибягва и до 

дълбоки лексикални операции, които имат за цел промяна на смисъла и значе-

нието на думите, на тяхната етимология, като нерядко се стига и до създаване 

на нови думи, на които се придава и специфично значение. Всички тези опера-

ции, разбира се, следват изискванията на конструирането на политическия мит.  

Смисълът на новите термини и понятия, обаче, се нуждае и от солидна 

обосновка, за да бъде възприет. Обикновено това става посредством псевдо-

апел към разума, като за целта се използва науката. За придаване на значение 

на новите думи се търси обосновка в научното познание или скрити сили, като 

често промяната на смисъла на някои понятия се обяснява с историческото или 

природното развитие, които я налагат (Гънгов, с. 59). За да бъде легитимирана 

тази промяна, новите значения трябва да бъдат сблъскани със социума, а цел-
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та е те да се представят като по-добра алтернатива от старите значения. Тук 

съществена роля играе пропагандата, която чрез своя инструментариум прев-

ръща политическата реч и политическото действие в ритуал на зараждане на 

политическия мит. Но пък както много точно се отбелязва, "пропагандата пра-

ви от езика инструмент, манивела, машина" (Хоркхаймер, Адорно, с. 309).  

Показателен пример за изменение на смисъла на понятията в услуга на 

манипулацията намираме в популярния роман на Джордж Оруел „1984". В него 

Оруел измисля едни олекотен език, „Новговор", който е официален език на така 

наречения от него Ангсоц. Новговорът периодично се променя механично, като 

всяка следваща редакция на речника (по Новговор) съдържа все по-малко думи 

от предходната, с все по-кратки значения. За Новговорa е характерно съкраща-

ването на почти всички думи. Целта е да се създаде беден речник с елемента-

рен синтаксис, който да ограничи инструментите на критическото мислене. Ос-

вен тази чисто езикова подмяна на думи или сложни понятия със съкращения, 

Оруел говори и за подмяна на възприятията за онова, което понятията изразя-

ват. Често цитираният Оруелов израз „Войната е мир. Свободата е робство. 

Невежеството е сила" ясно демонстрира подмяната не само на смисъла на ду-

мите, а и на явленията, които те обозначават. Според Ролан Барт в структурата 

на мита са едновременно налице „означавано" и „означаващо". Митът използва 

в своята структура за свое означаващо готов знак. Този готов знак бива изпраз-

ван от смисъл от технолозите на мита и в него бива вкарван нов смисъл, зна-

чения и характеристики, които съответстват на желания мит (Гънгов, с. 44). 

 Подмяната на смисъла на термините не е достатъчна за съществуването 

на мита. Още от примитивното общество магическата дума върви ръка за ръка 

с магическия ритуал. Тя го съпровожда и тълкува. За да имат необходимото 

въздействие, съвременните политически митове трябва да имат за своя основа 

и нови, съвременни ритуали, отговарящи на нивото на развитие на обществото. 

При съвременните политически митове ритуализацията навлиза до такава сте-

пен в живота на хората, че почти не остават социални действия, били те и по-

литически, което да нямат свои специални ритуали. Такива ритуали имат хора 

от различни социални категории, пол и възраст. Разграниченията между частно 

и публично пространство се заличават. Личният живот на хората също е изпъл-

нен с ритуали, чието съблюдаване се спазва стриктно. По този начин техният 

живот започва все повече да наподобява Паноптикум. Неслучайно Зигмунд Ба-
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уман отбелязва, че „в идеалния си вид Паноптикумът не позволява частното 

пространство. Най-малко не позволява прозрачното частно пространство, което 

да е ненаблюдавано, или още по-лошо – ненаблюдаемо" (Бауман, с. 71). 

 Тази подмяна на речта и ритуалите обаче не е самоцелна, а е създадена 

преднамерено, с точно определена цел. Най-лесно тази цел излиза наяве, ако 

си представим същността на ритуала в примитивното общество. Ритуалите не 

са индивидуални актове, а винаги са изпълнявани от отделни общности или от  

всички членове на племето. Така хората, които ги изпълняват, загубват усеща-

нето за индивидуалност и тяхното мислене, желание, усещане се сливат в едно 

цяло. Ритуалите обграждат хората в общността, те ги обвързват с традицията. 

Престъпването на ритуалите е и нарушение на социалните закони. В нашето 

съвремие такива колективни нагласи възникват преди всичко във времена на 

големи социални кризи, когато индивидуалното мислене става силно подвласт-

но на „красивата" демагогия, украсена като театрален декор с подходящ риту-

ал. Не всеки човек може да бъде демагог, понеже, за да бъде такъв, личното му 

амплоа трябва да може да бъде синхронизирано и с подходящата митологична 

ритуализация. Демагогът обаче трябва да бъде в съзвучие с „духа на времето". 

 Всичко описано до тук, обаче и всъщност, е представено твърде синтези-

рано, но и по отличен начин от самия Ернст Касирер: „В такива времена инди-

видът започва да чувства дълбоко недоверие в своите собствени формира-

щи и творчески сили. То се дължи на всички влияния отвън; то става лесна 

плячка за тези политически партии, които се възползват от ситуацията за 

собствената си цел, особено ако тези партии са се снабдили с такива мощ-

ни оръжия, каквито са митовете и ритуалите. Нищо не е по-подходящо да 

потуши критическото съждение и да прекъсне всякаква съпротива на инди-

вида от планомерното повтаряне на едни и същи магически формули или 

непрекъснатото изпълнение на едни и същи магически ритуали" (с.96). 

Този цитат достатъчно ясно показва ролята на мита в съвременното об-

щество и най-вече неговата роля в политическия процес. Митът, съпровожда-

щите го ритуализации и подмени на речта стават през XX век неизменна част 

от политическите инструментариуми. В тежките години на миналия век хората 

търсят в политическите митове спасение от индивидуалната си отговорност и 

задължения. Те по особен начин биват прехвърлени върху цялата общност, а 

пък тя става отговорна за действията на всеки индивид, т.е. става и „морален 
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субект". Такова специфично преобръщане на моралните стандарти, обаче, е 

способно да елиминира и индивидуалното мислене, но и личната отговорност. 

 Пророческата демагогия и създаването на мита  

 Подобно на древните, съвременните политически митове се обръщат и 

към различни пророчески техники. В архаичните примитивни общества жрецът 

изпълнява ролята на посредник с божествата като разкрива тяхната воля. Га-

даенето става важен елемент от политиката и в по-развитите общества. То е 

тясно обвързано с взимане на политически решения, като в някои ситуации не 

се взимат решения без предварителни „консултации" с волята на „боговете". 

Такива пророчества стават същностна черта и в съвременни политически ми-

тове. Разбира се, днес технологията на гадаене е осъвременена, но основната 

й специфика продължава да изпълнява своите примитивни функции. Пророчес-

твата заеха ролята на диригент между страха и надеждата. Освен това те са и  

способни да генерират социалните енергии в някоя от желаните посоки, като 

всяка енергия е обвързана и с конкретни практически действия. Съвременното 

пророчество може да накара цели държави да работят в името на страха или в 

името на надеждата. То изключително ефективно екстраполира минали стра-

хове, като ги сблъсква с днешната реалност, а и в този смисъл съвременният 

„жрец" несъмнено е доста умел демагог, макар и със спорни пророчески дарби. 

Именно тази характерна особеност на съвременното пророчество очертава ед-

на твърде съществена разлика в сравнение с неговите предшественици. Днес 

това пророчество е много важно и въздействащо пропагандно оръжие, загубило 

своята тълкувателна и дескриптивна функция, но пък станало и генератор на 

светове, базиращи се на минали и бъдещи факти, които могат лесно да бъдат 

създадени или предпоставени от политическите лидери. Както и пророчествата 

в миналото, така и съвременните имат за главна цел да предизвикат конкретни 

действия, ръководени от истинни или фалшиви факти, които обаче биват пред-

ставени като елементи от пророческото сбъдване. Заради тази причина моно-

полът върху фактите е важно условие за съвременното пророкуване. Той е га-

рант за успешни манипулации. При пророчествата в повечето случаи не иде 

реч за употреби на софизми и паралогизми. Те спазват правилата на традици-

онната логика и дори се използват за подсилване на абсурдите (Гънгов, с. 60). 

Всичко казано до тук е възможно, защото политиката е малко или много 

„окултна наука” (Касирер, с. 101). В нея не намираме точността на математика-
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та, строгите и устойчиви закони на физиката. В исторически план разбирането и 

мисленето за политиката е винаги изменяща се величина, която трудно би мог-

ла да се подчини на единна и трайна политическа теория. Докато на този свят 

има хора, които искат да налагат волята и желанията си над другите, а демаго-

гията и политическите митове са подходящи оръжия за тази цел, те периодично 

ще се възраждат от пепелта и ще напомнят за себе си. В ръцете на умелия де-

магог митът винаги става ефективно средство за пропагандата, връщащо умо-

вете на хората към социалния и политическия идол, изчистен от всякакви раци-

онални и оценъчни компоненти, пък и неизменно натоварен със силна емоция. 

Няма и как другояче да бъде! „Пропагандата манипулира хората; къде-

то крещи за свобода, тя си противоречи сама. Лъжливостта е неотделима 

от нея. Общността, в която се събират водачът и неговите последовате-

ли чрез пропагандата, е общност на лъжата, дори когато съдържанията и 

като такива са правилни. Самата истина се превръща за нея в чисто сред-

ство, целящо спечелването на привърженици, и се фалшифицира още щом 

бъде произнесена пропагандистки" (Хоркхаймер, Адорно, с. 309-310). 

Този възглед за пропагандата на Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно мо-

же да бъде отнесен и към политическите митове, като част от инструментариу-

мите на пропагандата. Съвременните политически митове се завърнаха в поли-

тическия живот обаче и поради мощната необходимост за всеобхватен контрол 

над индивидите. Затова и те съществуват както в авторитарните, така в демок-

ратичните общества, като проявленията им в тях имат и различен характер. 

Обща, обаче, е тяхната цел – да манипулират хората. Те им отнемат възмож-

ностите за информиран избор, адекватни решения и отговорност за собствено-

то съществуване. Завръщането на политическите митове е една от големите 

злини на нашето съвремие. То не би било възможно без личността на демагога. 
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НЕСВЪРШВАЩАТА ДЕМАГОГИЯ ОКОЛО БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД КЪМ 
КАПИТАЛИЗЪМ 

Хараламби Паницидис 
THE UNENDING DEMAGOGY ABOUT THE BULGARIAN TRANSITION TO 

CAPITALISM 

Haralambi Panicidis 
Abstract: This text, somehow unintentionally, acquired the form of a philosophical essay. By 
using several microsocial points of view I tried to describe a concrete social situation, which 
continues to reproduce its everyday life through the frivolously, and thereby unforgivable, 
‘short-sightedness’ of the position – ‘the past is to blame for everything’. Key words: social 
inequality, myth, freedom, populism, money. 

                                        Несвършващият преход   

                                                                       Трудно е да познай человек себе си, 

                                                                       а лесно е да осъди другите! 

                                                                                                 Поп Минчо Кънчев 

Българският преход от социализъм към капитализъм се оказа неумерено 

предан на едно любовно движение или (ако използваме вече пост-истинното 

клише) на едно сексуално движение. Видимо, полувидимо или почти невидимо, 

но всичко казано и написано за него сякаш се върти около възвеличаването на 

този негов генезис.  

Преди доста време на Запад папа Йоан-Павел II поиска прошка за всички 

грехове на християните в миналото. 

Доживяхме своеобразен Ренесанс на Западната Католическа църква 

след духовната й и светска маргинализация, в която бе изпаднала. Още очак-

ваме Източната Православна църква да се самосезира по въпроса. Не отрича-

ме нито духовните постижения, нито светските усилия на църквата като инсти-

туция.  

Чест прави на Католическата църква това всесветовно усилие да поеме 

венеца, да посегне отново към венеца на историческо и духовно творчество. 

Показателен знак към всяка социална институция, към всяко личностно усилие. 

Извинението не възкресява и дори и закъсняло, е израз на израстването 

на едно общностно самосъзнание до критично самосъзнание, за което не само 

нищо човешко не е чуждо, но и че именно заради „всичко човешко" то действи-

телно би заслужило и прошка. 
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Но у нас никой за нищо не се извинява, така че и прошка никому не 

дължим. 

                                                 * * * 
                                                       Ще се сетим ний селачите,  

ама „доде баба затича, на дяда дупе отече"... 

                                                                             Поп Минчо Кънчев 

Пак преди време беше оповестено, че българинът яде все по-малко хляб 

(според председателя на Асоциацията на хлебопроизводителите и сладкарите, 

виж вестник „Сега" от 14 март 2000 г.), т.е. българинът все повече и по-„уско-

рено" е гладувал. Този глад го отгладувахме, ала на негово място дойде ново 

неравенство – това на бедните и богатите. 

В историята не са малко примерите за това, че гладът и бедността са 

способни да предизвикат определен тип социална активност или агресивност – 

непосредствена, хаотична, груба, често дори жестока. 

Ирония на историята е, че в България, вече почти двайсет години от на-

чалото на XXI век, гладът и бедността се оказват средство за дезинтеграция не 

само на обществото като цяло, но и за вътрешната дезинтеграция на самата 

тази социална маса, която има „честта“ да стои от тази страна на съвременния 

социален просперитет. Колкото по-гладни или по-бедни, толкова по-пасивни, 

по-послушни и по-страхливи! 

В този контекст маргинализацията на левите партии в политическото про-

странство на България (защото те вече са загубили или по-скоро са се самоот-

къснали от  общественото си „тяло") е очевидна и не се нуждае от коментар. 

Привидността да изглежда така, че все още ги има (едно действително дейно 

съществуване на бърборенето), може и да бъде метафоризирана с глаголното 

време „бъдеще време в миналото", защото ги е напуснала вече дори способно-

стта за онази псевдовъзвишена реторика, позоваваща се на възможност за со-

циално творчество: те вече нямат и спомен към какво би могло да се отнесе то-

ва понятие. За десните партии не обелвам и дума, тъй като те представляват 

само индивидите, които членуват в тях. 

                                                              * * * 
             За логиката на прехода и неговият край. 

                                                            Крастата не оставя човека на мира  
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                                                ако ще би и пред цар да е, пак ще се почеше!                                

                                                                                                    Поп Минчо Кънчев 

Беше оповестено, че преходът в България някак е попривършил с прие-

мането на България в ЕС и къде успешното й, къде не чак толкова наместване 

в различните негови структури, както и с приспособяването към изискванията, 

които налага едно членство в подобна задруга. 

Членството е „знак" от страна на приемащия за предстоящи съвместни 

действия, който не е задължително да е предусетил или преценил изцяло на-

гласите на приетия, та дори и да не се съобразява с тези нагласи, ако те са му 

известни, както например при поканата за танц. Една покана може да бъде от-

хвърлена или приета. Начинът на отхвърляне или приемане на една покана из-

разява субектността на поканения, но и отношение към субектността на кане-

щия, т.е. „реформа" на поведение – например, формата на поведение в „танца" 

е процес на синтез, който е нова форма на поведение. Самият танц, поне дока-

то трае, е „вечност” сама в себе си. 

Що се отнася до прехода или реформата в България, то вече и слепите 

„видяха”, че  думите на българските политици никога не са се покривали с уст-

ройството (меко казано) на техните намерения. Непрозрачността на мотивите, 

независимо от политическите декларации, съвсем не се отрази на тяхното дей-

ствително реализиране, макар реторичната декламация да ставаше толкова 

плътна, та бе възможно полъгването и възприемането й като действително съ-

ответстваща на действителните желания и намерения. Тук привидността се 

оказа пълна (пълно слънчево затъмнение!) и само времето ще може да разкрие 

действителността на битието-както-е, от това, което действително се казва за 

него. 

                                              * * * 
                                                             Джандарите се наядоха и усраха от 

                                                           баници, фитки, патки и кокошки, и се 

                                                            набиха на безгрешните български гърбове 

                                                           и си отидоха пак гладни джандари...    

                                                                                              Поп Минчо Кънчев 

Българският преход създаде неподражаема реалност, превърнала се в 

неподражаем символ на големите сполуки на несполуката. Българският пре-
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ход преподаде исторически урок за това как може в наше време да се измисли 

и реализира едно неповторимо и изтънчено жертвоприношение, чрез което пер-

сонифицираната булимия да унищожи социалното „тяло". Българският преход 

въздигна на пиедестал персонифицираните фигури на движението на действи-

телността, извършено с брутално сладострастие.                                                    

                                                            * * * 
Малко история 

Българският преход се оказа в плен на един голям мит: митът за свобо-
дата.   
                
                                                                       Що ли ни се свиди толкова  

много животът? 

                                                                        Животът не иска да знае за нас... 

                                                                                               Стоян Михайловски 

                                                                      Безвъзвратно отминаха времената,  

                                                                     когато не ме е имало.                                                  

                                                                                                Венедикт Ерофеев  

Изкушените да задават въпроси сигурно са забелязали учудването в по-

гледа на всеки запитан „какво е свободата?". Тази почуда е искрена, защото 

запитаният е толкова убеден в саморазбираемостта на това понятие, че поня-

кога му се струва едва ли не обидно задаването на този въпрос. Просто пита-

щият трябва само да се огледа около или в себе си и въпросът му ще отпадне 

от само себе си. Същата е и „съдбата" на въпросите към политическото разби-

ране на свободата. Иначе как бихме позволили да бъдем омайвани от велегла-

сието на политическия авантюризъм, усетен в безсилните образи на изразно-

стта на политическия анекдот? 

„Обичайте безмълвните игри" (Ерофеев, с. 432), казва изпатилият. 

   Ала ще продължа. 

                                                           * * * 

Проблемът за свободата е интрерпретиран от различни теоретични тра-

диции, от различни социални позиции – заради тях, в името на свободата, или 

ако предпочитате тържествения и надут израз „пред олтара на свободата", чо-

вечеството с висша наслада e жертвало неизброими хекатомби от човешки 
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същества. Една отдаденост на импулса – „враждуваме поради несходство на 

заблудите си" (пак там, с. 527). 

И учудването, и саморазбираемостта в своята неопосреденост са разби-

раеми – те се дължат на непосредственото всекидневно съществуване на чове-

ка. За тази едва осмисляща се сетивност свобода е това, което човек прави, 

без нещо да му пречи. Оттук всяка аналогия с тази фетишизирана очевидност 

изглежда не само приемлива и достоверна, но и истинна, и то дотолкова, че чо-

век сякаш забравя, че неговата природа е обществото, разположено и възмож-

но в другата, голямата природа. 

И възникват многобройните митологии по аналогия. Не за тях обаче ще 

стане дума. 

Роден в общество, „родено" преди него, но от него и заради него, човекът 

е създал своята единствена свобода – да е и да бъде, но в граници. Оттук и то-

зи стремеж да полети, да лети въпреки своята ограниченост и да изгори в това 

неимоверно усилие. Това вече е поезия и тя толкова може – да види и покаже в 

образи (не)безполезната, красива неизтребимост на копнежа, че може би е дос-

тъпно недостъпното. 

Не за поезията, все пак, ще стане дума, нито за други изкуства. 

                                                  * * * 
Нека погледнем „изкуството" на съществуването ни. А то е дотолкова не-

изкусно в своята всекидневност, че е по-скоро придатък на обстоятелствата и 

като че ли, най-вече, е единствената непрестанно шестваща световна премие-

ра на принудената (толкова изглеждаща от разум, макар понякога и раздразни-

телна) примиреност. Не че този „ъгъл" на съществуване не е подлаган много-

кратно на историческо изпитание, и то от примирените. Ироничната непримири-

мост на историята обича да превърта тази своеобразна „картина". 

  И сме сега. Някои предпочитат да го виждат като последното, т.е. сбъд-

натото велико „Сега” на човешкото съществуване. Вездесъщото „сега” на цяла-

та поискана, възможна и постигната свобода. Колко „всичко това мирише на 

непоправимост"! (Eрофеев, с. 441). Консерватори, либерали, християндемокра-

ти, социалдемократи и други, и следващите ги, а и още много – всички те в ша-

мански транс повтарят едно и също – повтарят „свобода", „отговорност", „спра-

ведливост", „собственост". Кое от кое по-сладки слова. И мълвят как ги разби-
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рат, но какво крият, какво се крие зад това разбиране, не казват. Получава се 

така, че чиято „свобода" ни превземе, от нея няма отърване. 

Та как иначе?!... Сферата на видимостта, на размяната на социални дей-

ности, в която ни владеят покупката и продажбата, е „същински рай за вродени-

те човешки права. Тук господстват само свобода, равенство, собственост и 

Бентам. Свобода! Защото купувачът и продавачат се ръководят само от своята 

свободна воля. Те контрактуват като свободни, юридически равноправни лич-

ности. Договорът е крайният резултат, в който техните воли намират своя общ 

юридически израз Равенство! Защото те се отнасят един към друг само като 

стокопритежатели и разменят еквивалент срещу еквивалент. Собственост! За-

щото всеки разполага само със своето. Бентам! Защото всеки от тях мисли са-

мо за себе си. Единствената сила, която ги събира и ги поставя във взаимно от-

ношение, е тази на техния егоизъм, на тяхната лична полза, на техните частни 

интереси. И тъкмо защото всеки работи за себе си и никой не се грижи за дру-

гия, всички те по силата на една предустановена хармония на нещата или под 

покровителството на всехитрото провидение осъществяват само делото на 

своята взаимна полза, на своето общо благо, на своя общ интерес", т.е. осъще-

ствяват великото дело на тази „свобода", на тази „отговорност", на тази „спра-

ведливост", на тази „собственост". Като напуснем сферата на стоковата размя-

на, от която политическите привърженици на свободата (на свободната търго-

вия) черпят възгледи, понятия и мащаб за своята преценка относно съвремен-

ното общество (а и относно обществото изобщо), ние виждаме, че физиономии-

те на основните действащи лица като че ли започват малко да се изменят. При-

тежателят на пари крачи напред като капиталист, притежателят единствено на 

своите сили и умения го следва като негов работник; „единият многозначително 

се подхилва и гори от деловитост, а другият плахо се тегли назад като човек, 

който е продал на пазара своята собствена кожа и сега не очаква нищо друго 

освен... да му я ощавят" (Маркс, 1968, 187-188). 

Толкова много свобода, но тази на съблазнителните късове „битие", кои-

то толкова искаме, сякаш не сме самите ние, а другото ни „аз", отвъдното – на-

шите богове и тяхната ненаситна алчност за всепритежание.  

Митът се е върнал превърнат, още по-блестящ, още по-самоуверен във 

всепоглъщащата непоколебимост на своето очарование, на което сякаш не мо-
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же да не се отдаде никоя наша страст, никое наше желание, та дори и тревож-

ността на разума, който го е създал. 

                                                       * * * 
Вече не ни трябва много, за да сме свободни или поне да имаме усеща-

нето, че сме свободни. 

Защото „ценни неща се създават само в "свят, където всичко се купува и 

продава"" (Ерофеев, с. 431). 

И с каква лекота ни се подхвърля пъзъл на „свободата", пък ти се рови, 

търси и подреждай – пари, работа, покрив (и всичко свързано с около него и 

вътре, под него, където дори любовта не може да възмогне тази „епоха на ве-

ликите порнографски открития" /Eрофеев, с. 444/), кола, наблизо супермаркет, 

„Макдоналдс", компютър и с него Интернет, и т.н. За малко да забравя, че ни 

трябват и деца, които трябва да научим (както всичко друго освен нас на това 

ще ги учи), че точно това е свободата, към която трябва да се стремят и на вся-

ка цена трябва да постигнат. 

Като че ли само в някакъв унес човек е способен да понесе тази персони-

фикация на вещите и овеществяване на съществуващите социални отношения, 

които му налага съвременната „религия на всекидневния живот". Затова съ-

временната политика, разбирана като специфична социална активност, като из-

раз на конкретни социални нагласи и позиции и взета в многообразието на ней-

ните течения, заедно със съответните й представители, изхождащи от опреде-

лени теоретични представи и с ясен социален „рефлекс", не е мръднала твърде 

много напред от „научните" представи на своите непосредствени, а и не толко-

ва близки до тях свои предшественици. Защо ли?! Защото de facto всяка поли-

тика по свой начин, на дело върши това, което теорията предварително е свър-

шила, а именно – дидактичното, доктринерско тълкуване, систематизиране и 

оправдаване на представите на скованите в отношенията на съвременните со-

циални условия „субекти" – изпълнители на тяхната привидно-неумолима пред-

зададеност. Конкретни социални условия, които не са нищо друго освен истори-

ческа форма на производство и възпроизводство на непосредственото човешко 

съществуване. Затова и не може да ни удивлява обстоятелството, че именно в 

отчуждената от тях форма на проявление на съвременните социални отноше-

ния, в която те от пръв поглед са нелепи и пълни с противоречия – „а ако фор-
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мите на проявление и същността на нещата непосредствено съвпадат, то вся-

каква наука би била излишна" (Маркс, 1990, с. 923), – че именно тук съвремен-

ната политика (и нейните представители) се чувства(т) като у дома си и че „тези 

отношения и се струват там толкова по-разбиращи се от само себе си, колкото 

повече скрита в тях е вътрешната връзка и колкото по-привични обаче те из-

глеждат за обикновената представа" (пак там) на субектите на тези отношения, 

независимо от тяхното положение в съответната „листа" на „чиновете" на соци-

алната стратификация. Това е пределът на „рационалното" според господства-

щата парадигма. А тя не отразява нищо друго освен съответствието си с инте-

ресите на господстващите елити, защото прокламира и издига до догма естест-

вената необходимост и вечното оправдание на източниците на тяхното богат-

ство. 

                                                                  * * * 
Тази опустошаваща ни размяна на остойностени дейности и техните про-

дукти – почти сластната отдаденост на непрозрачната привидност на ирацио-

налната икономическа мощ, превърнала, свила индивидите до абстрактната 

всеобщност на едното „искам", вместо дълбоко интимното, общностно-обвър-

зващо „мога", обърнато с лице към всички. 

Какво друго след всичко това ще да е смъртта, ако не последният къс 

свобода, която обаче не можем да усетим като собствено творение?  

Колко ли много „не искам" предстои пред нашето „мога", та животът ни да 

се размине, поне за малко, с тази неумолима сегашност на битието му за друго! 

Политиката е мъртва (а заедно с нея и митовете й), защото и тя като 

смъртта живее (вече) само от и заради себе си, като ненаситно поглъща свои-

те вечно неподготвени жертви. 

Разказването, преразказването и животът сред и заради митове изморя-

ват.  

Тогава започват отново да се раждат мечти.  

Дали да не помечтаем и за революция?... 

Отвъд политиката. 

Пък после – нека се случи, най-сетне, непредвиденото от нито един мит, 

от никой пророк... 

От-нас-за-нас свободата.  
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                                                  * * * 
Като се поуморихме от разказването и преразказването на митове за сво-

бодата и видяхме, и усетихме, че те стават комай само за разказване, се под-

дадохме на все още недискретно-неостаряващия чар на популизма. 

Има една венценосна и високоповелителна сган, 

                                             както има и сган от цървулановци.                                                  

                                                                                                 Стоян Михайловски 

Мине се, не мине, и унесените в приспивния ритъм на своето привидно 

бюрократично благополучие европейски демокрации току се стреснат от поред-

ното неблаговидно крещене и дейностна суматоха, предизвикани от наново по-

събралото сили и кураж тяхно отроче – (фа)шизоидните организации и лиде-

рите им. Още не са забравени френският, австрийският, холандският и т.н. и 

т.н. скандали, но и ние не оставаме по-назад. И при нас набират скорост пат-

риоти, националисти, всякакви „сексуалисти”, илюзионисти и прочее, и про-

чее..., които от раз се намърдват в парламента. 

Надявах се, макар и, да си призная, не твърде уверено, че съвременното 

българско общество ще опровергае тезата на Стоян Михайловски. Не стана! 

Станалото просто наново доказа, че в България все още не се е случило, не съ-

ществува, няма го това необходимо, онтологично социално разслоение на об-

ществото на групи или класи, които да са способни да създадат и излъчат свое 

политическо представителство – нещо толкова естествено за съществуващата 

европейска демократична система. Оказа се, че „лесното" сгромолясване на ре-

алния социализъм има нелесен битиен и политически отглас, надхвърлящ не 

само все още неудачните му теоретични интерпретации, а и дейностно-конюнк-

турните му отхвърляния или „снемания". Годините на прехода не стигнаха и 

още доста не-преходни няма да стигнат. Това е битиен проблем и той не под-

лежи на ценностни квалификации. 

Правенето на история е случване, където всеки присъства с всичко свое 

заради себе си – нормален егоцентризъм. После-случилото се е енигма за 

всички историци, социолози, политолози от което и да е хуманитарно направле-

ние или школа. Що се отнася до България, тъкмо в този битиен пролом на он-

тологично неясно социално противопоставяне се вмести и го изпълни популиз-

мът не само на лявата и дясната политическа демагогия, но и популистката 
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реторика на тираничното (защото е олигархично) – „единствено аз мога, защото 

съм вместо вас". И е така, той (те) могат да направят всичко за себе си, въпре-

ки нас, но с нас и чрез нас. Тази е предпоставката, която направи възможно то-

ва безразделно господство на популизма у нас, а и неизбежното поддаване на 

избирателите на безсъдържателната му, но символно освобождаваща регре-

сия, вместо активен отпор срещу реалната социална репресия. Затова в Бълга-

рия сега всичко е възможно, т.е. възможни са всякакви политически договаря-

ния за сметка на избирателя, чиято неспособност да се ориентира в своите соб-

ствени интереси и да им даде непосредствен, категоричен публичен израз ста-

ва не само пословична, но предстои да стане и нарицателна сред обществото 

на европейските народи. 

Носена (и не само) от „вятъра" на популизма, (фа)шизоидността спечели 

популярност, влияние и власт в Европа – в средата на първата половина на 20-

и век, някъде и по-късно. А народите, поддали се на нейният „лесен чар" и за-

платили скъпо икономическите, и до ден днешен не могат да се отърват от ек-

зистенциалните проблеми на своята лековерност. 

Историята си е история, ще кажат някои, ала популизмът продължава да 

играе водеща роля в европейския политически живот и днес. Всъщност през по-

следните 150 години той не престава да се намира на авансцената на актуал-

ността. Защото популизмът се изразява, „заразява" и омагьосва с идеята (изра-

зявана предимно чрез образи), че може да съществува политика за мнозинст-

вото на дадена страна не според някаква идеология или програма на дясното, 

центъра (да не се разбира като „златната среда”) или лявото политически, т.е 

публично декларирано представителство, а с едно непосредствено позоваване 

на интересите на „народа". Популизмът действително се позовава на едно 

идеологически, организационно и социално неопределено – като че ли по-скоро 

маргинализирано – мнозинство, което се представя за единствения  автентичен 

носител на ценностите и интересите на „народа". И след като към обществото, 

към „народа" се отнасят като към синкретична цялост (без необходимия, кон-

кретен социално-политически анализ), то по същия начин могат да се отнесат и 

към неговите „врагове". Популизмът се свързва обикновено с демагогията, със 

свръхопростеното представяне на обществените и политическите проблеми, с 

идеализирането на „народа" и прослава на неговите добродетели, с антиинте-

лектуализма и национализма, а също и с антипарламентаризма, ксенофобията 
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и расизма. Популистката политическа логорея сближава несближимото, слива в 

една невъобразима смес много и противоположни помежду им искания и очак-

вания. „Себеотдава" се на миналото, на традицията, на историческата и култур-

на идентичност на една общност, която е „застрашена", но и на която се явява 

единственият гарант, или спасител. Същевременно тя възбужда безпокойство-

то, тревогите, страховете, но и копнежите, и надеждите на тази група за бъде-

щето, като й обещава всевъзможни материални и символни удовлетворявания, 

пренебрегвайки, обаче, реалните трудности или пречки за тяхното постигане. 

Популизмът свързва непосредствената подбуда на големи колективни 

ентусиазми и очаквания с едновременното дискредитиране и апел за оттегляне 

на „държавния разум". Популистката политическа риторика недоверчиво „ръм-

жи" към интелектуалците и малцинствата, като същевременно „приласкава" 

отъждествяването на „народното" мнозинство" със силния харизматичен водач. 

Продължителното заиграване с „народа" се „избистря" в митологизирането на 

харизматичното управление. Популисткият водач се позовава непосредствено 

на „народа си", избягвайки съществуващите политико-институционални опосре-

дявания. Както е казал поетът, „рожбата казва на родилницата: ако ме слушаш, 

ще те накърмя!" 

Слава Богу, някои европейски народи показаха, че могат да правят своя-

та история въпреки предписаното отнякъде, докато българското общество пад-

на като сладко-уханна, презряла круша в шепите на популисти-социопати. Но 

никой не може да сбъдне надеждите на всички! Това всички го знаят. Затова 

опитват да вярват. Вярват и  разтерзават непожелалите да повярват. Познато..! 

Очевидно е, че казаното е описание на една лека драскотина по „тялото" 

на социалната онтология, но нека не забравяме, че някои самонаранявания, 

макар и вече епифеноменологични, но хронично повтарящи се, са израз не на 

неволна самозабрава в играта на социалните „сили", а на изчерпващата се 

„плодовитост" на конкретна социална самоорганизация. Защото какво друго да 

означава този стремеж към безкрайно разширяване на информационното и фи-

нансово „пространство" за себе си (въпреки и покрай всичко случващо се друго) 

на западното общество, чрез всички средства, освен че то не само не може ве-

че да се самоосмисли, но и че се опитва да прехвърли стихията на връхлита-

щата го като съдба случайност на непредвидимото върху цялото човечество. В 

тази връзка отново се сещам за Маркс, който в своя анализ на историческата 



 119

тенденция на капиталистическото натрупване привежда следната бележка: „Ка-

питалът – казва „Quarterly Reviewer" – избягва смутове и кавги и по своята при-

рода е боязлив. Това е вярно, но все пак то не е цялата истина. Капиталът се 

ужасява от отсъствието на печалба или от твърде малка печалба, както приро-

дата – от празното пространство. При достатъчна печалба капиталът става 

смел. При сигурни 10% той вече може да бъде употребен навсякъде; при 20% 

той се оживява; при 50% той става безумно смел; за 100% той погазва с крака-

та си всички човешки закони; при 300% няма престъпление, на което той да не 

се реши – дори с риск да увисне на бесилката. Ако смутовете и кавгите носят 

печалба, той ще ги подбужда. Доказателство: контрабандата и търговията с ро-

би." (Маркс, 1968, с. 762) 

  Към това всеки може да прибави и нещо от себе си. 

А пък като дотук е дошла думата, то и аз си мисля, че „добре е да се про-

дъня язът от време на време. Иначе водата се въвонява."  

Що се отнася до нашето си днес, ще повторя отдавна казаното, защото 

му се радвам, че ми е толкова познато (свикнал съм някак си) и ми се плаче, че 

не мога да го „изкъшкам" (с онази лекота, с която нашите баби някога гонеха 

чуждите пернати от дворовете си): „на балканския полуостров има няколко дър-

жавици, където всичките публични въпроси могат да се съкратят така: 

В една кошница се промъкнала змия, а над змията са били натурени яй-

ца... Как да се пропъди змията – без да се счупят яйцата?" (Михайловски) 

И ти иде да риташ, да риташ, да риташ... 

  Спокойно. Не съм нихилист. Някак си не искам да се предавам лесно. 

Просто съм сигурен, че предстои още не една възможност да се изринат поред-

ните Авгиеви обори на това обществено състояние, което преди много столетия 

е създадено като единствено достойното за нас и било наречено „демокрация”.  

                                               * * * 

И все пак ясно е, че нито налагането на определена митология, нито из-

ползването и спекулирането с определени обществени нагласи са достатъчни, 

за да ни предложат добра основа за обяснение на съвременното социално ста-

тукво – не само в България. Светът, безалтернативният свят, в който днес жи-

веем, е съзнателно подчинен на една специфично икономическа реалия, 



 120

въздигната до всеобща свръхценност, и това са парите, прехласването по па-

рите, алчността за пари. 

Алчността не е от вчера, никоя алчност, включително тази за притежава-

нето на пари. Алчността, както е добре известно, е ненаситност и лакомия, а 

без пари днес не можем почти нищо, ако изключим размяната в натура – просто 

заради едното удоволствие от създаването и предоставянето на неща, създа-

дени от нас. Днес господството на алчността (винаги индивидуално персонифи-

цирана) е господството й през парите, но и разпростирането на мизерията е 

превърнат израз на свръхподчинеността на това господство. Желанието за па-

ри, желанието ни да притежаваме пари, дори да не е алчно, е, все пак, преоб-

ладаващото желание – преобладаващото индивидуално желание, и след като е 

преобладаващото индивидуално желание, явно е и преобладаващото социално 

желание. Това е завършеният израз на „опитомяването” ни от трансцендентал-

ната съблазън за господство чрез парите, завършеният израз на преклонението 

ни пред вълшебното зрелище на свръхсетивна игра, способна да пренесе съ-

ществуването ни изцяло в действителността на една исторически създадена, 

но привиждаща се като самостоятелна, социална форма на абстрактна тотал-

ност. Парите се показват така, че сякаш са едновременно феномен и ноумен, 

очевидност и истина, апокалиптичен синтез на всяко съществуване с която и да 

било отвъдност. Този фундаментален синтез на исторически създалата се при-

видност на всемогъществото на парите с действителността, в която те са се на-

ложили като всеобщия посредник на всяко обществено отношение на индиви-

дите сякаш е на път да придобие божественото свойство вечност. Или поне се 

самоотглежда с оглед на някаква свойствена само нему вечност. Желанието за 

пари е конкретно желание, конкретното желание на всички, които живеем в този 

свят, но това е конкретно, индивидуално желание за наличността, за действи-

телната наличност на абстракцията, единствената абстракция, единственото 

общо, което може да се пипне, да се прибере в джоба, за да му се радваш като 

такова. Поради това парите така свръхвъзбуждат човешкото въображение, чо-

вешкото мислене и поведение, защото се въобразява, защото се мисли, защото 

се действа така, че сякаш чрез тях може да се придобие всяко човешко качест-

во и да се притежава всяко произведено от човека количество от качествено 

определени предмети. Парите осмислят най-безсмислената страст, най-без-

смисленото желание на човека – страстта към натрупване заради самото на-
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трупване. И ако в индивидуалния човешки живот не бихме открили страст зара-

ди страстта като такава, страст заради понятието страст, то в жизнения свят 

на индивидите, доколкото все още не е овладян от самите тях, тази действи-

телна страст към привидната самодостатъчност на желанието да се правят па-

ри, да се печелят пари, се оказва общоприето и поощрявано поведение, дори 

добродетел, заради която може да бъде пожертван, пренебрегнат не само все-

ки друг човешки стремеж, но и че това е единственият истинен човешки стре-

меж, единствената истинна добродетел. Парите – това е истината, това е доб-

рото, това е красотата! Няма мърдане от тяхната истина, от тяхното добро, от 

тяхната красота. Трансцендентален синтез на трансцендентална власт, но сега 

и тук – и сякаш… до безкрай.  
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ПОЛИТИЧЕСКА ДЕМОГИЯ НА ПРЕХОДА: СОЦИАЛНО ПСИХОЛОГИЧЕН 
ЩРИХ 

Толя Стоицова 

POLITICAL DEMAGOGY IN THE TRANSITION PERIOD: SOME SOCIAL AND 
PSYCHOLOGICAL ASPECTS 

Tolya Stoitsova 
Abstract  The attempt is made to expose social and psychological aspects of the political 
demagogy during the transitional period in Bulgaria. Prognosis for the end of the transition 
could not be made. An understanding is established that there are two types of political 
demagogy in political speaking – explicit and implicit one. The thesis that implicit demagogy 
is more dangerous than the explicit one is debated. Examples of significant problems of 
implicit demagogy in two important social spheres are discussed. One is cyberbullying in teen 
age, the other is material wellbeing of Bulgarians. 
The other social and psychological aspect concerns the relation between the explicit dema-
gogy and stereotypes in political speeches. The essence in the content describes the usage of 
words in verbal channel as indicators of politicians’ images. The main construction of these 
images uses general terms; words, connected to politicians and to other people; and forming 
of negative attitudes in political class. 
Conclusion is made that the only way to cope with the political demagogy is forming of 
intolerant social opinion against it 
Key words: explicit and implicit demagogy; cyberbullying; wellbeing; general terms; 
negative attitudes. 
 
 Не малко се изписа за политическата демагогия на прехода. И продъл-

жава да се пише. И по всяка вероятност – няма да се спре обсъждането. Защо? 

Отговорът на този въпрос е прост: Защото политическата демагогия продължа-

ва да се вихри, а краят на. прехода – така и не се вижда. Някои анализатори 

търсят вина за всичко в конкретни хора, представители на политически форма-

ции, в различните партии и коалиции, дори упрекват целия народ, че е търпе-

лив, нерешителен и неспособен да се пребори с неправдите, замъглени в поле-

то на политическата демагогия. Последното е най-опасно. И не е въпрос на ока-

чествяване дали българите сме търпеливи, въпреки, че от социалнопсихоло-

гична гледна точка това е вярно. Става въпрос за друг обяснителен модел – за 

доверието на българите в политическите партии и най-вече за надеждата... На-

деждата за нормален живот като държава, част от Европейската общност. 

 Всъщност не можем да говорим за една политическа демагогия, а за мно-

жество демаогии, или демагогия, засягаща различни проблемни сфери, които 

са предмет на дискусия в обществото. Те стават такива благодарение на сред-
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ствата за масова комуникация. Какъв е рейтинга на най-съществените пробле-

ми, тиражирани от медиите?  

 Преди 11 септември 2011, световният рейтинг на проблемите водеха 

здравеопазването и благополучието (Стоицова, 2004). Нищо изненадващо. 

След Американската трагедия, на първо място се класира – тероризмът. Пак 

нищо изненадващо. 

 Връщам се към демагогията и по-специално към политическата. Демаго-

гията може да бъде експлицитна – тоест, изговорена или написана. Може да  

бъде и имплицитна – т.е., скрита, премълчана. От премълчаната, или импли-

цитната демагогия, могат да се посочат поне две сфери, бихме казали, от изк-

лючителна важност за обществото. Първата засяга всички българи и вече я 

споменах. Става дума за материалното благополучие на хората. Нека всеки 

читател си зададе въпроса – колко речи на политици си спомня да е чул или 

прочел в медиите, свързани с това, как живеем. Понякога политиците надмина-

ват себе си като без да цитират каквито и да данни, ни убеждават, че живеем 

по-добре от преди. Какво е „по-добре” и какво е „преди” така и не става ясно. Но 

пък е ясно, че голям брой от българите едва свързват двата края. Непрекъсна-

то сме свидетели на стачни действия и друг тип протести насочени срещу ра-

ботодатели, които не изплащат възнагражденията на работещите при тях с ме-

сеци, че и с години.  

Другата сфера на имплицитна демагогия е свързана с подрастващите – 

да се изразя с популярната метафора – „Децата са нашето бъдеще”. Никой не 

оспорва, че децата и младите хора естествено са бъдещето на всеки народ. 

Става  въпрос за една от най-тежките последици от новите социални техноло-

гии, кибертормоза (cyberbullying). Независимо от междукултурните различия, 

навсякъде това явление се схваща като особено опасно и обществата са много 

чувствителни към новата разновидност на тормоз – електронния или кибертор-

моза, тъй като той засяга предимно възрастовата група на подрастващите. А за 

децата, за подрастващите и за младите хора, всяка демократична държава по-

лага особени грижи. 

Съвременните технологиите направиха живота ни безспорно много по-

лесен. Позитивите се представят не в статии, а в цели книги. Обръщаме ли вни-

мание обаче на негативите? Особено младите хора, които живеят, освен в ре-

алността, в паралелния киберсвят? Интересно! Като народопсихология, бълга-
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ринът е скептик. И нещо повече, все първо вижда лошата страна на нещата. Но 

при кибертормозът не е така. Може би защото засяга децата и подрастващите, 

които още не са станали достатъчно скептични, за да не казвам – черногледи. 

Възникват сериозни въпроси. Какво представлява кибертормозът и защо 

е толкова опасен? Защо не се обсъжда публично, не е част от речите на поли-

тиците, които претендират, че поставят на дневен ред най-съществените проб-

леми на нашето общество? Това не е ли демагогия? 

Индивидите, изложени на кибертормоз смятат, че това е агресивно, це-

ленасочено действие, което се извършва от група или индивид, които използват 

електронна форма на контакт, повтаряща се във времето срещу жертва, която 

не може лесно да се защити (Smith et al., 2008). 

 В тази дефиниция се съдържа възгледът, че кибертормозът е нещо по-

добно на традиционния тормоз, само че към него се прибавя използването на 

новите комуникативни технологии. Характеристиката на враждебност произхож-

да от агресивната природа на поведението. Целенасочеността се отнася до 

степента на осъзнатост, че поведението на кибертормоз всъщност наранява 

другите, въпреки че може да се дискутира доколко насилниците наистина осъз-

нават сериозността на своите действия. Индиректната същност на кибертормо-

за затруднява преценката дали същността на атаката е целенасочена или е по-

скоро реактивна. Още повече, някои изследователи са убедени, че кибертормо-

зът, дори и когато е еднократно действие на един индивид, може да се разпро-

страни значително, да се копира и да продължи действието си от други хора ка-

то по този начин удовлетворява критериите за повторяемост и честота, и съз-

дава дисбаланс на силата (властта) (Menesini & Nocentini, 2009). 

Белси дефинира кибертормоза като „използването на информационните 

и на компютърни технологии за подкрепа на умишленото, повтарящо се и враж-

дебно поведение на индивид или група, което е насочено към причиняване на 

вреда на другите” (Belsey, 2004). Други изследователи показват, че в много слу-

чаи младежите, затормозявани онлайн или по телефона, не преживяват дист-

рес, или лесно се справят като блокират „насилника” (Wolak et.al., 2007; Ybarra 

& Mitchell, 2004).  

За характерните особености на кибертормоза, влияят и два демографски 

фактора – възраст и пол: 
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• Кибертормозът засяга предимно подрастващите и юношите в ранен пу-

бертет. Или, обхваща се най-вече възрастта от 11 до 15 годишните деца 

и младежи. 

• Както децата и юношите, които тормозят (bullies), така и жертвите (vic-

tims), са и от двата пола.  

Едва ли някой има съмнение у нас, че агресивността на хората, включи-

телно на подрастващите и младите, непрекъснато се засилва. Новините в ме-

диите изобилстват от насилие. Новинарските емисии в средствата за масова 

комуникация се превръщат в криминална хроника. Затова и смятаме, че е по-

лезно да се обсъдят основните компоненти на кибертормоза. Нека поне бъл-

гарското общество да не демагогства имплицитно. 

От дефинирането на явлението кибертормоз следват неговите основни 

компоненти: поведенческият акт трябва да бъде агресивен, умишлен (т.е., съз-

нателно насочен), повтарящ се и с дисбаланс по отношение на силата (власт-

та). 

• Повтарящо се агресивно поведение 

 Някои изследователи смятат за необходимо повторяемостта на агресив-

ното поведение да бъде включена още при дефинирането на понятието кибер-

тормоз, за да се изключат случаите на враждебност към различни хора по раз-

лично време. Именно това повторение на агресивното поведение е проблема-

тично да се операционализира, тъй като по всяка вероятност между насилника 

и жертвата съществуват различия във възприемането колко инцидента или аг-

ресивни актове са необходими, за да има последици от тях. Ако повторяемост-

та е лесно да се определи, когато насилникът изпраща голям брой текстови 

послания по мобилния телефон или по е-майла (Slonje & Smith, 2008),  то много 

по-неясен е случаят, когато насилникът създава, да го наречем, „унизителен 

сайт”, или изписва неприлично съобщение в уебсайт, до който имат достъп 

много хора (Leishman, 2005). 

• Дисбаланс на силата (властта) 

Дисбалансът на силата, който е характерен за взаимодействието насил-

ник – жертва, се описва в литературата като фундаментален аспект на тормоза, 

който позволява да се направи разграничение между агресивен акт и тормоз. 

Измерването на дисбаланса на силата никак не е лесна задача, тъй като става 

въпрос за деца. Проблемите на измерването се усложняват още повече като се 
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има предвид, че силата може да бъде социална, психологична или физическа 

по природа  (Monks & Smith, 2006). 

Концептуализацията и измерването на дисбаланса на силата във взаи-

модействията, протичащи в кибер среда са още по-усложнени в сравнение с 

традиционния тормоз. Изследователите дискутират, че една от отличителните 

черти на кибертормоза е практическата невъзможност на жертвите да избягат 

от него (Slonje & Smith, 2008). За разлика от традиционния, лице в лице тормоз, 

можем да приемем, че не съществува спасение от технологично базираните 

взаимодействия, които се реализират буквално по всяко време на деня и нощ-

та. В този смисъл, човек придобива усещането, че не може да контролира  дей-

ствията на тормоз и, ако е жертва на тормоз, може да се почувства напълно 

обезсилен пред новите технологии.  

Исторически погледнато, можем да обобщим, че ранните изследвания 

върху насилието изобщо се фокусират предимно върху изучаването на физи-

ческата и вербалната агресия, която характеризира агресивните взаимодейст-

вия. През 90-те години на миналия век изследователите установяват, че има и 

други още по-притеснителни форми на агресия, които се демонстрират. Напри-

мер, съществува и такава специфична агресия, заплашваща съществуването 

на самото взаимоотношение – предизвикваща страх от разпад на взаимоотно-

шението (Crick & Grotpeter, 1996). 

 По-късно, в първото десетилетие на нашия век, Смит и колеги, описват 

различни начини (modes) на кибертормоз: обаждане по стационарен телефон; 

изпращане на текстово съобщение на мобилен телефон; съобщение по е-мейл; 

картинка/видео клип; уебсайт; стая за разговори (чат рум) (Smith et al., 2008).  

Ясно е, че съществува забележима разлика между цитираните медии, по отно-

шение на природата на контакт между насилника и жертвата (например, при 

разговор по телефон насилникът говори директно на жертвата, докато при из-

ползване на е-мейл – няма необходимост от такъв директен контакт). Друго ха-

рактерно различие се свързва с равнището на технически и технологични уме-

ния, които са необходими (например, създаванетио и поддържането на уеб-

сайт, изисква притежаването на доста по-сложни умения, отколкото изпращане-

то на текстови съобщения по мобилния телефон). 

 Най-общо, бихме казали, че тормозът, осъществяван  чрез картинков/ви-

део клип, е много по-стресогенен от традиционния, лице в лице тормоз, докато 
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ефектът на тормоза чрез позвъняване по телефон или текстово съобщение (по 

телефон, или е-мейл) (Smith et al., 2008) се оказва по-слаб (т.е., причиняващ по-

малко психични щети) в сравнение с традиционния, директен тормоз (Slonje & 

Smith, 2008). 

Може би един от най-интересните аспекти в дискутирането на кибертор-

моза е дали съществуват различия по пол. При това и в двете страни на проце-

са – при насилниците, и при жертвите. Традиционно се смята за патриархалния 

тип култура, към която пренадлежи и българската, че за мъжете значително по-

вече е характерно поведението на тормоз, както сега го наричаме, отколкото 

при жените (Forero et al., 1999; Nansel et al., 2001; Sourander et al., 2000).   

 Какво показват изследванията? Резултати показват, че жените използват 

като част от комуникацията по-често от мъжете текстовите съобщения по те-

лефон и е-мейл (Blair, 2003). Едновременно с това, има и данни от изследва-

ния, които посочват, че и двата пола еднакво използват Интернет за притесня-

ване на другите или „предпочитат” да тормозят другите не лице в лице, а он-

лайн (Williams & Guerra, 2007; Ybarra & Mitchell, 2004). Подобно на цитираните 

изследователи, Слонже и Смит докладват, че не са открили различия по пол в 

самоотчетите както на насилниците, така и на жертвите на кибертормоз (Slonje 

and Smith, 2008). Обратно, друг изследовател – Ли, показва, че мъжете са по-

склонни от жените да участват в процеса на кибертормоз (Li, 2006). Поради 

противоречивостта на данните, не бихме могли да обобщим, дали кибертормо-

зът е по-характерен или по-присъщ за единия от двата пола. Това, което обаче 

със сигурност можем да кажем е, че различията по пол при кибертормоза не са 

толкова ясно изявени, както това е при тормоза лице в лице.  
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И в България, както и в други страни на Европа, се въвеждат и оперират 

и двата термина – кибернасилие (Михайлова, 2010) и кибертормоз (Mihailova, in 

press, Уницеф, България1, Стоицова, 20102, Stoitsova, 2009). Освен теоретично-

то изясняване на понятията „тормоз”, „насилие”, „агресия”, вече се предприемат 

и емпирични проучвания (УНИЦЕФ, България), в ход е и осъществяването на 

голямо изследване на ученици от български училища.  

В заключение, единствено обединените усилия на различни групи от хо-

ра – изследователите, в национален и междукултурен план; политиците, прак-

тиците, учителите, възпитателите, психолозите в училище, родителите и рабо-

тещите в различни правителствени и неправителствени организации, занима-

ващи се с деца, включително журналисти и ПР специалисти, са залог за нами-

ране на добри решения. В крайна сметка, освен мотивация, необходимо е пола-

гането на много усилия. Иначе максимата – „Обичаме децата си, те са нашето 

бъдеще”, остава просто една гола фраза.  

Ще спрем дотук с имплицитната политическа демагогия по отношение на 

кибертормоза. Връщаме се към благополучието. Който и да потърси в интер-

нет някаква статистика за благосъстоянието на българите, ще остане разочаро-

ван. Най-много да открие колко средно уреда – печки и хладилници, или теле-

визионни приемници имат българските домакинства. Интерпретацията е необ-

ходимо читателите да си я правят сами. По-амбициозните могат и да проверят 

                                                 
1 Брошурата е разработена от психолози: д-р Методи Коралов, НБУ  и Иван Игов, Дружество на психоло-
зите в България. 
2 Проф. Стоицова, д.н. изнася 4 доклада по различни аспекти на кибертормоза на научни конференции у 
нас – международната в УНСС през 2009; БАН – София, 2010, НБУ – 2010; Съюз на учените в България 
– Пловдив, 2010.  
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подобни статистики в другите държави и евентуално от сравнението да си нап-

равят, може би, правдоподобни изводи. Но не така се измерва благополучието 

на хората. 

Ние се опитахме да проучим представите за благополучието на хората у 

нас чрез социалнопсихологично изследване. Резултатите още не сме публику-

вали, но ще избързаме да споделим в тази статия някои от тях. Зададените за-

крити отговори на въпрос, засягащ представите на участниците в анкетата за 

благосъстоянието, бяха процентно да разделят българите на богати, бедни и 

нормално живеещи, без самите категории да бъдат дефинирани от нас. Резул-

татите показаха изумителна вариация, или казано на езика на статистиката – 

голямо разсейване. Например, 70 % от участниците смятат, че богатите хора у 

нас са в интервала до 10 %. Не малка част от изследваните, обаче, почти една 

четвърт от тях – 20.5 %, предполагат, че  богатите хора у нас са между 20% и 

30%.. Малки са процентите на хората, участвали в анкетата ни – 4.6%, които 

споделят представата си, че богатите хора са между 30% и 40% и дори е фра-

пантен резултатът, че макар и един човек смята, че богати и бедни са поравно.  

Няма да интерпретираме в настоящата статия тези данни, извадени от 

цялостния контекст на резулататите от изследването ни. Само искаме да под-

чертаем, че изключително голямата вариация на отговорите, при това – само 

на този въпрос, показва простата истина, която вече споменахме. Политиците 

не дебатират благосъстоянието на българските граждани,  данни от представи-

телни социологически изследвания не се публикуват, и хората у нас няма как 

да знаят какво е всъщност благополучието у нас, освен да си правят ненаучни 

интерпретации на основата на собственото си материално положение. Ето това 

е пример за имплицитна политическа демагогия – най-същественото за хо-

рата не е изобщо на дневен ред. И разбира се, медиите няма как да го отразят. 

Както споменахме, експлицитната или демагогията на видимо равнище, 

е изследвана далеч повече от скритата, т.е. имплицитна демагогия. Затова ще 

предложим само един щрих от нея. В политическото говорене, както сполучли-

во наименова книгата си А. Русинова, не само политолози, но и журналисти и 

други специалисти от социалните области, често си задават въпросите по отно-

шение речта на конкретен политик: „Какво искаше да каже? Какво означават те-

зи думи” (Русинова-Христова, с. 66-67). Без специално да се занимава с дема-

гогията, авторът предлага три основни индикатора, свързани със стериотипно-
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стта на политическите речи, както и с негативната нагласа на говорещите. Това 

са общи термини, съотнасяне към себе си и другите и думи, означаващи от-

рицание3. 

Общите термини, съдържат обобщения, които не допускат изключения. 

Такива например, са винаги, никога, напълно, завинаги. Между другото, това 

са думи, които в психологическите тестове попадат в т. нар. L скала, или скала-

та за лъжа. 

При съотнасянето към себе си и към другите, основна роля играят место-

именията, обикновено на принципа на политическото противопоставяне – аз и 

моето срещу вие и вашето. 

Използването на думи, означаващи отрицание, показва формирането 

или вече формираната негативна политическа нагласа на говорещия. Такъв тип 

думи според Русинова-Христова са не, нищо, нито, никога. 

Тогава възникват други въпроси: Какво е стериотип? Защо политическите 

речи са стериотипизирани? Без да търсим научни психологически източници, 

достатъчно е да се погледне в българския тълковен речник. В него преносното 

значение на думата стериотип се определя като „система от навици, която мо-

тивира еднаквото поведение при еднакви обстоятелства”. Преведено на езика 

на политическото говорене, стериотипизацията на речите на крайните патриоти 

у нас, например, води до експлицитна демагогия, или въвеждане на публиката 

в заблуда, стъпвайки на етническите различия, принадлежността към различни 

религии и т.н., при това, подкрепена и от поведенчески актове. Или, съвсем 

обосновано, можем да включим стериотипизирането с политическа цел в поли-

тическата експлицитна демагогия. Не бихме искали да се спираме на разбира-

нията за моралните категории в политиката. Според нас те добре са дискутира-

ни в научната литература от доста изследователи, включително и български ка-

то Русинова-Христова (2003), Мавродиева (съставител) (2010), Стоянов (2016) 

и други. 

Отново свързано с негативните последици от новите технологии, което 

дава още една възможност за изява на политиците, са интернет профилите. 

Днес почти всеки гражданин и у нас има интернет профил, както навсякъде в 

развития свят. Най-разпространен е Фейсбук – още един „помощник” на полити-

                                                 
3 Курсивът е мой. 
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ците в експлицитната им демагогия. Много често медиите коментират, включи-

телно и в новинарските емисии, кой политик, какво казал по какъв повод. Едно 

само е повтарящото се – думите са извадени от общия контекст на написаното, 

което още повече засилва политическата демагогия.  

Вместо заключение – малко размисъл. Дали явна, експлицитна, или скри-

та, имлицитна, демагогията води до подвеждане на аудиторията. От своя стра-

на, аудиторията отговаря със скептицизъм и нарастване на недоверието в по-

литическата класа. За политически елит у нас е повече от неадекватно да се го-

вори. Читателите биха казали, че е лесно да се критикува. И безспорно биха би-

ли прави. Трудно е да се посочи някакъв изход. За нас, това е формиране на 

обществено мнение на нетърпимост към политическата демагогия. Тази нетър-

пимост изисква сила и морал, а българският народ притежава и двете. 
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НЕОЛИБЕРАЛНАТА ДЕМАГОГИЯ – ПРИКРИТИЕ ЗА  
ОЛИГАРХИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 

Ивка Цакова 

Демагогията е, най-общо, политическа стратегия за подвеждане и заблуж-

даване на хората чрез лъжливи и примамливи обещания с цел постигане на ко-

ристни цели. От подобна стратегия от древността до днес се възползват дема-

гозите – в античността първоначално считани за водачи на народа. А обект на 

съблазън винаги е народът (демос на старогръцки, popolo – на латински).  

Днешната демокрация като управление „на народа, чрез народа и за на-

рода” (Линкълн) до голяма степен е изпразнена от съдържание и сведена един-

ствено до участие на същия този народ в избори. Свидетели сме на формална 

електорална демокрация. „Краят на историята” (Фукуяма) не се състоя – либе-

ралната демокрация не действа в синхрон с пазарния капитализъм. Съвремен-

ният глобален капитализъм обезсмисли демокрацията като политически режим 

на управление в националните държави, а „големите пари” и хората, които ги 

притежават, все повече  завладяват държавите (state capture). Ако в началото 

на 2017 г. по данни на OXFAM богатството на осем човека на планетата е пове-

че от това на половината от световното население, то днес – в средата на 2017 

г. тази бройка е сведена на пет! (Buchheit). Все още си въобразяваме, че живе-

ем в условия на демокрация – така поне ни говорят политици и експерти в ме-

диите, – но всъщност само ни говорят (става дума за демагогия), а по същество 

управлението не е демократично, т.е. не е в интерес на мнозинството. Полити-

ко-икономическият режим на управление е по-скоро олигархичен – в полза на 

малцината богати, – но чрез демагогия се представя за демократичен. Така е в 

„западните полиархии”, а в „новите демокрации”, каквато е България, ситуация-

та е още по-трагична. От този зрителен ъгъл ще опитам да обясня случващото 

се у нас през последните 27 години. 

Когато говоря за неолиберална демагогия във връзка с така нар. „преход” 

в нашата страна през последния четвърт век имам предвид начинът, идеоло-

гическият инструментариум, по който едно олигархично малцинство пред-

ставя своите интереси като интереси на цялото общество. Чрез тази де-

магогия (съвкупност от неолиберални лозунги, клишета, мантри от рода на сво-

бода, демокрация, евроатлантически ценности и пр.) в годините се постига доб-

роволно подчинение чрез прикриване на печалните резултати от прехода към 
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неолиберален капитализъм, от който печеливши се оказаха малцина, а губещи 

– огромната част от българските граждани.  

Ето някои данни за концентрацията на богатство и власт у нас в ръцете на 

малцина, отразени в български интернет сайтове, които ми дават основание да 

говоря за олигархизация на България. Ще се позова в момента само на три  

източника на информация, но и техните данни са достатъчно показателни.  
Първият. В края на 2015 г. България попада в изследване на швейцарска-

та банка Credit Suisse, която прави ежегодни доклади за световното богатство и 

неговата концентрация в различни страни, региони и конкретни персони. Анали-

затори на банката са пресметнали активите на 3,4 милиарда от пълнолетното 

население на планетата. По техни данни, 59 300 българи са сред 5-те % най-

богати хора в света, а 237 000 – са сред 10-те % най-заможни жители на плане-

тата (Епицентър, 21.10.2015). Изводът, който правим, е че от над 7 милиона ду-

ши население на България само над 200 000 души у нас са се облагодетелст-

вали от така нар. преход. Това реално са около 3% от пълнолетните българи! 

Те съставляват печелившото малцинство от радикалните промени в България 

през последния четвърт век – спечелили са за сметка на гигантското обеднява-

не на огромната част от българите, което се случва не без помощта на държа-

вата, респ. партиите, които са били на власт през последните две десетилетия.  

Второ. В началото на 2017 година, проучване на Merrill Lynch (Български 

журналъ, 22.01.2017) изненадващо показва, че трите региона с най-голяма кон-

центрация на милионери в света са: Латинска Америка, Близкият изток и Из-

точна Европа. България се нарежда на четвърто място в класацията по брой на 

милионерите за Източна Европа (след Полша, Чехия и Словакия), но е на пър-

во място по брой на тези мултимилионери на глава от населението. В количес-

твено отношение изследването констатира пет милиардери и 10 хиляди  мили-

онери в България. Имената на милиардерите не са посочени … 

И последно. Списание „ФОРБС” (Forbes) за пръв път през 2010 г. обяви 

имената на най-богатите българи – 21 на брой (Блиц, 10.11.2010). Това са: 

Пламен и Атанас Бобокови, Васил Божков, Цветелина Бориславова, Цветан Ва-

силев, Гриша Ганчев, Красимир Гергов, Братя Диневи, Огнян Донев, Сашо Дон-

чев, Иво Каменов, Марин Митев и Тихомир Митев, Богомил Манчев, Цеко Ми-

нев, Ивайло Мутафчиев, Младен Мутафчийски, Симеон Пешов, Петя Славова, 

Митко Събев.  А през 2012 и 2013 г. се направиха вътрешни класации (от съз-
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даденото поделение на „Форбс” за България) на най-богатите и влиятелни 

българи в страната ни като списъкът се разшири до 50 човека. Такова класира-

не се извършва по два основни критерия: а) според притежаваните и контроли-

рани от съответната личност ресурси – активи, нетно богатство, брой подчине-

ни, позиция в управлението на държавата и неправителствени организации, 

годишен бюджет, приходи и т.н. и б) доколко въпросната личност използва тези 

ресурси, за да промени България. Направена е уговорката, че това не е класа-

ция на положителните или отрицателни герои, а измерва тяхното влияние не-

зависимо дали то променя страната към по-добро или по-лошо. Съвсем откро-

вено (бих казала дори цинично) се признава, че най-голяма тежест в класира-

нето се отдава на ресурсите в следните сфери: политика и държавна власт, 

банково дело, енергетика, медии, телекомуникации, производство на акцизни 

стоки (горива, цигари, алкохол). Какво, ако не демагогия е това смесване на по-

литици и бизнесмени в един общ списък, за да се обърква публиката?! В този 

разширен списък,  освен споменатите по-горе и други богаташи, влизат извест-

ни политици като: Бойко Борисов, Ахмед Доган, Сергей Станишев, Росен Плев-

нелиев, Иван Костов, Георги Първанов, Делян Пеевски, Пламен Орешарски и 

много други (Forbes за България, 30.10. 2013). Акцентът е поставен върху най-

влиятелни, а не толкова най-богати българи?! Скоро след това – на фона на го-

лямата мизерия в страната – тези класации („Топ 50” на най-влиятелните бъл-

гари) са преустановени. (Можем лесно да си представим защо!) Така всъщност 

стартира новият дискурс за олигархията и олигарсите в България.  

Концентрацията на екстремно богатство и на огромна власт в ръцете на 

малцина днес е банален световен феномен. Процесът на олигархизация на об-

ществата в западния свят се разгърна особено интензивно през последните 30 

години под натиска на глобалния финансов капитализъм и неолибералната 

идейна хегемония. Тази олигархизация се проявява, от една страна, чрез поя-

вата на малка група от супер богати персони и, от друга, – чрез сериозно  вло-

шаване на условията на живот на мнозинството (долната класа, към която се 

присъединява и голяма част от доскорошната средна класа). Острата социална 

поляризация обяснява успеха на популистки партии, които конструират полити-

ческата граница между „ние отдолу” срещу „онези отгоре” – народът срещу ели-

тите. Олигархизацията на обществото обезсмисли разликата между ляво и 

дясно, а и доведе до сериозен упадък на традиционните леви и десни партии. 
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Но да се върнем към олигархизацията на България, на българското об-

щество и начините, по които се прикрива чрез неолиберална демагогия. Оли-

гархизацията на България стана възможна благодарение на постигнатия 

неолиберален обществен консенсус в три области: в държавните институ-

ции,  в политическите партии и в гражданското общество (медии, образова-

телни и културни институти, граждански и бизнес асоциации), подкрепящи сис-

темата на неолиберален капитализъм. В тези три области, очертани от Дей-

вид Харви (Harvey, р. 39-63), откриваме замаскираните олигархични влияния 

зад масово разпространената и възприета неолиберална мантра за индивиду-

ална свобода, гарантирана в рамките на „свободния пазар”, където всеки е от-

говорен за своя успех или провал.  Под булото на този неолиберален консенсус 

се извърши криминална приватизация на държавната собственост от времето 

на държавния социализъм, както и приватизация на политиката в интерес на 

новите български капиталисти-олигарси. (Тук само ще вметна, че медийният 

олигарх Делян Пеевски дори направи опит да приватизира легитимното дър-

жавно насилие в стремежа си да оглави ДАНС). Новите българските олигарси 

са своеобразни „политически капиталисти”, защото станаха такива благодаре-

ние на партиите и правителствата, а не благодарение на пазарната конкурен-

ция. „Железният закон на олигархията”, формулиран от Робърт Михелс, в Бъл-

гария е в пълен ход и се отнася не само до партиите, а до всички организации, 

вкл. държавата. Ако не беше така, нямаше Георги Гергов да е доскоро член ИБ 

на  БСП, Делян Пеевски – депутат от ДПС, Николай Бареков – евродепутат, 

Христо Ковачки – създател на партия, а партията ДПС да се определя като кор-

порация… Нямаше шефове на КРИБ и БСК във времето да са такива богати 

персони като: Иво Прокопиев, Огнян Донев, Кирил Домусчиев, Сашо Дончев.  

Големите пари, които финансират изборите у нас, направиха така, че пар-

тиите, вместо да осигуряват представителство на организирани граждански ин-

тереси, занимават публиката с представления, спектакли и симулации на ляво-

дясно противопоставяне. Вместо обединения на съмишленици около общи цен-

ности, българските партии се превърнаха в търговски дружества, обслужващи 

тесен кръг партийни функционери. Не е случайно, че един виден представител 

на социална партия заяви, че тя трябва да функционира като успешен холдинг. 

Постигналите неолиберален консенсус системни партии, независими дали 

са леви или десни, когато са на власт, осъществяват политики на либерализа-
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ция, приватизация и дерегулация в полза на едрия капитал (български и чужде-

странен) и политики на орязване на социалните разходи. Антисистемни партии 

(като АТАКА), попадайки в парламента, а сега и в управлението, също влизат в 

неолибералната схема. Различни популистки проекти в годините на прехода 

всъщност „работеха” в подкрепа на олигархията, защото отклоняваха внимани-

ето на хората от действителните им материални интереси, а и ги  пренасочваха 

към ценности – етнически, национални, религиозни и други.  

Гражданското общество в България също бе конструирано по неолибера-

лен образец от създадените и/или финансирани най-вече от световния хегемон 

неправителствени организации. Частни аналитични центрове и фондации из-

фабрикуваха демокрацията в България около неолиберални (вкл. евроатлан-

тически) ценности. Те се определят като неправителствени и нестопански, а 

всъщност са създадени от правителствата на други държави и от могъщи кор-

порации – предимно американски. Някои техни шефове през годините на „пре-

хода” заемаха и твърде важни държавни постове. Синдикални и работодателс-

ки организации в началото на „прехода” правеха нееднократни опити за пости-

гане на класов компромис между труда и капитала, но впоследствие изпаднаха 

в сериозна криза, особено при упадъка на средната класа, мощно увеличава-

щия се прекариат и социалното дъно за огромни социални слоеве. Малко са ав-

тентичните граждански организации у нас като средища на социална солидар-

ност. Неолибералната програма, пусната в действие от идеологическите апара-

ти (А. Грамши), доведе до мощен разпад на всякакви общности, до атомизация 

и индивидуализация под лозунгите за „демократично  гражданско общество”.   

Така България се олигархизира и всички нейни институции (политически и 

граждански) работят по-скоро в защита на богати и влиятелни малцинства. То-

ва е обективният резултат от прехода – малцина са печелившите, докато мно-

зинството се оказаха много сериозно губещи. Темата за олигархията и за раз-

лични олигарси през последните няколко години навлезе много интензивно и в 

публичния дебат, защото огромните неравенства вече „бият на очи“, поради 

което се явиха и много кандидати за борба (най-вече вербална) с олигархията. 

„Борците срещу олигархията и мафията” са много, обаче на практика няма нито 

един осъден олигарх, макар и да съществуват основания за това. И как да има, 

когато и съдебната власт е ръцете на същите тези олигарси… Всичко в Бълга-
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рия е предоставено „за продан” – а желание и възможност да купуват са единс-

твено и най-вече притежателите (български и чужди) на „големите пари”.  

Олигархизацията на България не можеше да се осъществи без прибягва-

нето и употребата на демагогия. Солидаризирам се с Иво Христов, според ко-

гото „демагогията е абсолютно наложителна, тъй като тя запълва пропастта 

между декларирани, но неистински и действителни, но недекларирани интере-

си”. Тя фактически трябваше да прикрие „вътрешно видова олигархична клано-

ва борба”, борбата между „олигархични клики“, а не конкуренцията между поли-

тически партии с различни идеологии. Чрез тази демагогия реално се прикри 

олигархичната политика, базирана на клиентелизъм, а не на представителство 

и заслуги (меритокрация). Цялата ни политическа система се трансформира в 

„олигарично-клиентелистка мрежа”, в която основни мотиви за участие в „поли-

тиката” са корупция, клиентелизъм, непотизъм (Христов, И. с. 66,119 и170). 
Но да се върнем към начините, чрез които неолибералната демагогия ус-

пешно прикри олигархизацията на съвременна България. Ще се опитаме да от-

кроим по-важните неолиберални демагогски лозунги, фрази и клишета за обяс-

нение и легитимиране на случилото се у нас през последните десетилетия, 

чрез които се формира заблуждаващото обществено мнение, че живеем в ус-

ловия на демокрация, а не на олигархия. Да си припомним, че още Платон раз-

граничава „мнение” за даден обществен феномен от „знание” за неговата същ-

ност. Едно е мнението за олигархията сред масите, съвсем друго е знанието за 

нея, което могат да постигнат учените. Освен това, не става дума само и просто 

за елементарни демагогски лозунги, а за цялостна неолиберална програма, 

подплатена със сериозни научни усилия (Пиер Бурдийо). Чрез нея „всичко се 

обръща наопаки”, което прави трудна съпротивата срещу олигархичната власт. 

Неолибералната идеология през последните три десетилетия има господ-

стващо положение в научния и медиен дискурс, а и се базира на цял комплекс 

от понятия за обяснение и интерпретативно „оправдание” на съвременния свят. 

Тези понятия претендират за научност, но и обясняват света през призмата на 

Американската световна хегемония, Вашингтонския консенсус, Европейският 

съюз и НАТО. Всичко това се поставя в контекста на глобализацията, разбира-

на като свободно движение на хора, стоки и капитали, от което печелят (уж!) 

всички граждани на планетата. През тази идеологическа призма, която аз нари-

чам неолиберална демагогия, в България в годините постепенно навлязоха в 
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обръщение (научно, медийно, но и битово) едни понятия, вместо други – с цел 

оформяне на съответно обществено мнение, което да прикрие реалните проце-

си и явления в страната ни. А за какви понятия става дума? Ето някои от тях: 

Най-голямата демагогия, например, реално се осъществи с думата „пре-

ход”. Понятието за преход след 1989 г. се представяше като естествен и вре-

менен преход от комунизъм (тоталитаризъм) към демокрация; най-вече като 

преход към демокрация и пазарна икономика. Така демагогски се прикри истин-

ската същност на прехода – преход към неолиберален капитализъм. А този ка-

питализъм закономерно е съпроводен с олигархия, а съвсем не с демокрация!  

Понятието „капитализъм” в годините се избягваше и съответно замест-

ваше с „пазарна икономика”. Днес вече започна да се говори и пише за капита-

лизъм, макар да се правят опити за внушения, че българският капитализъм не 

бил „истински”... Това всъщност се случило, защото за мнозинството хора става 

очевидно, че пазарът ни съвсем не е свободен, а е доминиран от могъщи моно-

поли (български и чужди), че пазарната ни икономика изобщо не се обвързва с 

конкуренция на равнопоставени играчи, вследствие на което дребният и среден 

бизнес линее… Същото обаче се отнася за думи и понятия като „капиталисти”, 

„класи”, „работническа класа” – те се изваждат от употреба и се заменят с 

други, в които се влага неолиберално съдържание. В публичната сфера доста 

усилено се говори, например, за бизнес, бизнесмени, предприемачи, на които 

държавата пречи с различни регулации. А за класата на наемния труд, за ней-

ната експлоатация, за ниската цена на труда в България, за „социалното дъно” 

(Underclass)  и пр. изобщо не се говори. Дори в програмата на лявата БСП не 

става дума за работници. Всички партии у нас се смятат за „народни” партии 

(вкл. БСП). 

Друго понятие – „евроатлантически ценности”, пък прикрива най-ус-

пешно реалните процеси и явления, случващи се в нашата страната, а и в све-

та като цяло. Смисълът на това (всекидневно рекламирано и всячески натрап-

вано) понятие обаче се нуждае от по-пространно изясняване. Защото след све-

товната финансова и икономическа криза от 2008 г. се оказа, че светът вече не 

е същият, поради което не може да се обяснява по стария начин. Днес, напри-

мер, никой не оспорва държавната намеса в „свободния пазар”, защото по вре-

ме на кризата държавите се намесиха, за да спасяват от фалит могъщи корпо-
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рации и банки с парите на данъкоплатците. (Такъв реално, в едно измерение бе 

и българският случай с КТБ, но в друго тя буквално погреба тази мощна банка).   

Ще се позова на Васил Проданов, който очертава няколко глобални тен-

денции, оформящи основни характеристики на днешния неолиберален етап в 

развитието на капитализма, от които ще зависи съдбата на България.  Той гово-

ри за деглобализация (вместо за глобализация), за „завръщане на историята” в 

един „постлиберален свят”, за реабилитация на националната държава и наци-

оналните интереси, за възраждане на геополитиката и пр. Световно известни 

автори напоследък също доста сериозно и многостранно изследват настъпили-

те или настъпващите глобални промени. Показателни са дори самите заглавия 

на техните книги:  Робърт Кейгън, Завръщането на историята и краят на мечти-

те (2008); Фарид Закариа, Постамериканският свят (2008); Пол Старобин, След 

Америка: наративи за следващата глобална епоха (2009); Збигнев Бжежински, 

статия във „Форин Полиси” „След Америка” (2012); Питър Турчин „Епоха на 

разпад: структурно-демографски анализ на американската история (2016); Йош-

ка Фишер, статия „Сбогом на Запада” (става дума за евроатлантическия запад), 

2016; Франсис Фукуяма, статия „Америка: провалената държава” (2017).  

В последната статия Фукуяма (Fukuyama, F. 2016) говори за „големите па-

ри на специалните интереси”, за дисфункционалната политическа система в 

САЩ, за „овладяването на политическата власт от добре организирани групи по 

интереси, които насочват системата към тях за сметка на интересите на общес-

твото”; за нарастващо неравенство и концентрация на богатството в 1%, което 

поражда „класово недоволство”. Всичко това обяснява и защо „бялата работни-

ческа класа” избра Тръмп за президент, което може да доведе до „политически 

упадък” в Америка и разрушаване на досегашния „либералния световен ред”. 

За Фукуяма победата на Тръмп Фукуяма е последен стадий в „глобалното дви-

жение към популистки национализъм”. Всичко това обаче се случва в САЩ – 

държавата, която се определя като олигархия на базата на резултатите от со-

лидно емпирично изследване, резултатите от което са публикувани през 2014 г. 

(Gilens, M. and B. Page, 2014). А какво остава за българската фасадна демокра-

ция?! Очевидно, че идва краят и на тази демагогия. Завесата на неолиберална-

та измама вече се повдига и все повече хора виждат как олигарси, облечени в 

одежди на демократи, се преструват, че служат на интересите на народа.  
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Ето какво вижда зад завесата Васил Проданов, според който САЩ, Запа-

дът, ЕС, а заедно с тях и неолибералната идеология, и глобализираният аме-

рикански хегемонен порядък, сега идеологически представяни като т.нар. евро-

атлантически ценности, на които държавите трябва да подчинят националните 

си интереси, исторически си отиват. За него евро-атлантическите ценности са 

неолиберални идеологически ценности и интерпретации, които се налагат с 

господството на САЩ като световен хегемон след 1989 г. и стават инструмент 

за легитимация и подчинение на останалите страни. Такава ценност е и НАТО, 

като модел на най-добрата военна организация, а САЩ и ЕС се възприемат ка-

то универсален модел за следване. Към тези ценности обаче се включват също 

и неолибералната икономическа политика на държавите за прехвърляне на ак-

тиви към частния капитал, намаляването на регулацията и данъците върху не-

го, либерална демокрацията, мултикултурализмът, свободното движение на 

капитали, стоки, услуги, хора на глобалния пазар. Така фактически бившите 

социалистически държави от Централна и Източна Европа са реално принуде-

ни да се откажат от националните си интереси, но и да се подчинят на светов-

ния хегемон в името на налаганите универсални ценности (Проданов, В. 2016). 

Благодарение на всичко това България се олигархизира. Процесът на ней-

ната олигархизация се осъществи чрез поне няколко основни механизми, прик-

рити с неолиберална демагогия: 

а) Създадоха се монополи в лицето на големи фирми (български и чужди) 

в различни сектори на българската икономика (енергетика, водоснабдяване и 

др.);   

в) В страната ни се настаниха чужди търговски банки, търговски вериги, 

университети и пр.;   

г) Установи се специален режим на обществени поръчки и концесии,  поз-

воляващ ограбване на национално богатство (узаконен грабеж) от наши и чуж-

ди олигарси;  

д) Блокира се в голяма степен цялата контролна система по обслужване 

на обществения интерес, вкл. чрез превземане на регулаторни агенции и инс-

титуции на съдебната власт; 

е) Оформиха се олигархични мрежи във вид на борчески групировки, орга-

низирани престъпни групи и пр.;  
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ж)  Олигархизираха се медиите в България, което помогна за налагане на  

неолиберална идейна хегемония в масовото съзнание; 

е) Разгърна се неолиберално образование и възпитание („олигархично 

възпитание” в смисъла на Аристотел от неговата „Етика”), което успешно леги-

тимира концентрацията на богатство и власт в ръцете на малцина…   

Благодарение на посочените, а и много други механизми през последния 

четвърт век България се олигархизира на фона на либералните лозунги за сво-

бода и демокрация. Зад фасадата на „демократичните” институции на практика 

се удовлетворяват най-вече интересите на олигархична върхушка и то по вся-

какъв начин – чрез законодателството, управлението и правораздаването, а не 

се решават проблемите на общността, на мнозинството от българските гражда-

ни. Целият наш така наречен „демократичен преход”, който по същество е пре-

ход към периферен, клептократски и компрадорски капитализъм в България (В. 

Проданов), доведе до мощни и скоротечни разпадни процеси в българското 

общество. Милиони хора са изпаднали или изпадат и сега в бедност и мизерия, 

много са декласираните и изгубили, или губещите своя предишен статус на 

„средна класа“, поради което тяхното и маргинализирано, или лумпенизирано 

съзнание поглъща доста жадно всевъзможни популистки лозунги и сюжети от 

непрестанно увеличаващите се политици-демагози. Но не само тези „жертви на 

прехода” са подвластни на неолибералните демагогски послания. Идеите на 

неолиберализма вече са станали всекидневна политическа реалност в Бълга-

рия. Неолиберализмът е пуснал своите идеологически корени дълбоко във все-

ки един от нас (Joel Millward-Hopkins, 2017). С думи се конструира социалната 

действителност, от което следва, че неолибералната демагогия е всепроник-

ваща. И това е станало благодарение на умело изфабрикуваните илюзии за 

равенство в правата, за равнопоставеност на пазара, за свобода и плурализъм, 

илюзия за демокрация. Така в страната ни се наложи „модел на неолиберално 

гражданство”, в който гражданинът е сведен до „икономически човек”, за който 

идеи като дълг, състрадание и солидарност нямат почти никакво значение. Ак-

товете на персонална агресия напоследък са ярко  доказателство за това.  

Време е да се казва истината за реалните процеси и явления през пос-

ледния четвърт век. Такава е задачата на критични интелектуалци в смисъла 

на Антонио Грамши и Пиер Бурдийо, които да се изправят срещу неолиберал-

ната докса, разпространявана от неолибералните „експерти на прехода” (Д. Ла-
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верн) и да предложат алтернативна картина за света и България, за света, в 

който живеем днес. Съпротивата срещу неолибералната демагогия няма да е 

никак лесна, защото олигархизацията на политиката, като режим на концентра-

ция на екстремно богатство и власт на самият връх на социалната пирамида, 

протича в цялата световна капиталистическа система (с нейните подсистеми: 

световна икономика, политика и геокултура) и тризвенната й структура (Им. Уо-

лърнстейн) – център, полупериферия и периферия (а и съответно в държавите 

и обществата, които принадлежат към тях). Затова и процесът на ускорена оли-

гархизация реално и в перспектива води до криза не само  либералната демок-

рация, но така също и неолибералния глобален капитализъм.  

За много социални слоеве у нас е огромно разочарованието от нерадост-

ното настояще и печалните резултати от уж демократичния преход в България 

(Злото вече е  сторено!).  Благодарение на прехода към неолиберален капита-

лизъм страната ни се оказа най-бедната държава-членка на Европейския съюз 

и се намира на  челните места по корупция, неравенство и много други индика-

тори. Днес, в средата на 2017 г., сякаш не се вижда „светлина в тунела” и изход 

от неолибералния капан. Но това съвсем не означава, че за България няма път 

напред. Възможна е и съпротива за опитомяване на олигарсите и олигархията 

– съпротива не по единично, а чрез различни форми на колективно действие.  

Една от важните форми на колективно действие за антиолигархична съп-

ротива е дейността на критични и социално ангажирани интелектуалци. Те са в 

състояние да предефинират „новото ляво” и „новото дясно”, за да се възстано-

ви продуктивната конкуренция между различни алтернативи за политическата 

власт. Новото ляво и новото дясно обаче неминуемо следва да се еманципират 

от „големите пари”, които в момента доминират над политиката и я обезсмислят 

като сфера на общите дела. Подобни  интелектуалци, въоръжени с „песимизъм 

на разума и оптимизъм на волята” (Антонио Грамши), могат да повлияят за по-

явата на нови политически субекти. Обнадеждаващо е, че такива нови партии, 

социални движения, политици и граждански активисти вече започват да се поя-

вяват в различни страни в Европа и по света, а това става и защото все повече 

граждани роптаят срещу създадените монополи и се обявяват за действителен 

плурализъм. Сегашната ситуация е нетърпима, защото както няма шанс за по-

вече участници в пазарната икономика при наличните монополи, така няма по-

ле за идеен плурализъм при наложената неолиберална идейна хегемония.  
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Предстои много сериозна интелектуална работа, защото неолибералният 

дискурс за борба с корупцията и олигархията все още не е намерил свой доста-

тъчно солиден контра-дискурс. Ще дам пример с прословутата и широко разп-

ространена корупция. В България (а и не само у нас) е наложено и разпростра-

нено мнението за различни видове корупция – икономическа, политическа и ко-

рупция в гражданското общество. А корупцията е много сложен, но и системен 

проблем – рожба на капитализма като система. Само чрез дълбоко проникване 

в същността на световната капиталистическа система, могат да се открият ко-

рените на това явление и пътищата за неговото редуциране. Корупцията е една 

– капиталистическа корупция – и  при нея става дума за неправомерно извли-

чане на ресурси (облаги, капитал) през и чрез държавата и  наддържавните 

структури. Същото се отнася и за олигархията – капиталистическата олигархия. 

Разграничаването на политическа, икономическа и гражданска олигархия  раз-

мива истината, а и отклонява вниманието от същността на олигархичния фено-

мен. Например, Джефри Уинтърс в монографичното си изследване „Олигархия-

та” (2011) определя САЩ като „гражданска олигархия”. Според нас, единствено 

системният анализ на света (world-system analysis), както и теорията за светов-

ните системи (world-systems theory) на Имануел Уолърнстейн (Проданов, 1999) 

предоставят солидна възможност за обяснение и разбиране на случващото се 

в съвременния свят-система (световната капиталистическа система). 

 В заключение трябва да се каже, че алтернативата на неолибералната 

хегемония може да дойде единствено от ляво – с възстановяване и радикали-

зация на демократичния идеал. Защото самата идея за демокрация има антика-

питалистическа същност (Валлерстаин, Им. 2003, 200). Левите интелектуалци, 

като последователи на Грамши, трябва непрекъснато да развенчават неолибе-

ралната демагогия, оспорвайки неолибералната културна хегемония до момен-

та, когато се установи нова хегемония. Това, обаче, няма да е никак лесно при 

„странната не-смърт на неолиберализма%  (Crouch C. 2011), но въпреки това си 

струва усилията.  
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ДЕМАГОГИЯТА – ОТРОВНАТА СОЛ В ПОЛИТИКАТА 
Донка Александрова 

Размишлявайки над темата на настоящата конференция стигнах до не-

радостния извод, че като че ли целият ми живот е преминал под надслова: Отк-

рий демагогията! Демаскирай демагогията! Прогони лъжата! Реторика,  демаго-

гия и лъжа са до такава степен свързани, че като че ли е невъзможно да ги раз-

делиш... От едната страна е „красивата лъжа” (спомняте си онзи прекрасен ге-

рой у Елин Пелин – Благолаж в разказа „Косачи”, който обяснява на младия си 

съселянин Лазо защо не им разказва истински истории, а приказки: „Ама защо 

ти е тая пуста истина?” – пита той и противопоставя вълшебния свят на онези 

чудновати работи, които „слушаш, слушаш и се забравяш”... Затова са приказ-

ките и песните, казва той, за да „те измъкнат от истината, за да разбереш, че 

си човек”. Благолаж (и името му е символично – „благо лъже”) сякаш синтези-

ра в две думи цялата същност на художествената литература, на изкуството. 

От другата страна  е политическата лъжа и нейната посестрима – демагогията, 

приемаща по-човешкия и приемлив вид като духовна необходимост за неосве-

домения, търсещия и вярващия нормален човек. 

Целта на изказването ми днес е да очертая няколко от най-важните ас-

пекти и механизми на политическата демагогия, произтичащи от арсенала на 

реторическата теория. Но както го изисква научният канон се обърнах към прак-

тиката, за да очертая предметната област, в която се подвизава изследваният 

обект. Задачата се оказа „кауза пердута” – демагогията в нашия (и не само на-

шия!) политически живот е буквално навсякъде: Ето само няколко примера: 

‐ Демагогия е мажоритарният вот, за който гласуваха 2 милиона и полови-

на българи, вярвайки, че по този начин ще изберат най-достойните, а в 

действителност разтваряйки вратите за наглите партийни интриги и до-

говорки, като и за успеха на олигарсите да наложат свои протежета; 

‐ Демагогия е прилагането на т.н. „демократически централизъм” и произ-

тичащото от него твърдение, че решенията на първичната партийна ор-

ганизация имат решаващо значение. Всеизвестна истина е, че решаващи 

са решенията на партийната централа; 
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‐  Демагогия е да искаш оставките на двама зам.- министри заради снимки 

с нацистки поздрави, но да се коалираш с партиите, добре познавайки 

идеите и поведението на техните лидери; 

‐ Демагогия е, че българите сме толерантна нация, на която са чужди ра-

систките идеи и поведения, повтаряйки до втръсване как сме спасили 

50,000 евреи по време на Втората световна война. Днес е достатъчно да 

се вгледаме в поведението ни към онзи образован негър, чиято вина е 

единствено цветът на кожата му, или шайките от скинари, които пребиват 

злощастни невръстни циганчета, отношението към всички бежанци, пре-

обладаващата част от които нямат вина, че са прокудени от страните си. 

Вместо да негодуваме и да протестираме срещу наглата имперска поли-

тика на САЩ, която разбуни света с демагогското желание да внедри де-

мокрация по ”свой образ и подобие” ...; 

- Демагогия е да подкрепяш някого в предизборната кампания, а когато 

спечели гласовете на гласуващите да продадеш вота (мандата) му на 

друга партия...; 

- Демагогия е да твърдиш, че българската армия като част от коалицията 

с хитлеристка Германия „победоносно е влязла и освободила Македония 

и Тракия”. От кого ги е освободила? От своя съюзник Германия ли??? 

(Ал. Сиди);  

‐ Демагогия е твърдението, че ние сме светска държава, когато всички об-

ществени форуми и държавни събития започват с църковни ритуали. Кой 

трябва да говори първи на всенародния („най-българския”, както често го 

наричаме – празник) – 24 май: държавният или църковният глава?  

‐ Демагогия беше и преекспонираното негодувание на църковници от пра-

вославната и католическата църква, че не бяха включени в делегацията 

за Рим в чест на 24 май т.г.! Както беше демагогия или чиста лъжа твър-

дението от канцеларията на българския президент, че желанието на пап-

ската институция било делегацията да има само светски характер... („Чий 

е 24 май? Защо църквата е начело на държавата и поповете са първи на 

всеки празник?”  Антоний Тодоров) За по-приемливо твърдението се при-

писва на българското посолство при папския престол...(24 часа, 1 юни 

2017г.); 
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‐ Демагогия е и широко прокламираното мнение, че медиите (държавни и 

частни) дават обективна информация (чистата истина!) на своите ауди-

тории. Достатъчно е да се замислим през колко филтри преминава ме-

дийната информация, сред които, в крайна сметка, решаващо значение 

имат собствениците на медията („Който плаща, той поръчва музиката!”); 

‐ Демагогия е ножицата между предизборните обещания за повишаване на 

средната работна заплата след четири години на 1500 лв., а на минимал-

ната пенсия на 300 лв. След изборите обаче веднага почват да се изтък-

ват причините, поради което обещанието е неизпълнимо. За това наро-

дът казва: „Никой не може да ти даде това, което аз мога да ти обещая!”; 

‐ Демагогия е една от последните Герберски саги, свързана с предсрочно-

то освобождаване на рецидивистите от групата на „Наглите” – Любомир 

Димитров – Гребеца и Ивайло Евтимов – Йожи. По силата на внесена от 

ГЕРБ промяна в закона от 2016 г. всеки затворник може да бъде освобо-

ден предсрочно с молба до съда, при което не се иска специално разре-

шение от прокуратурата. При това не се спазва закона, според който 

един затворник може да бъде освободен предварително само ако е из-

лежал две трети от присъдата. Така освобождаването на двамата зат-

ворници на седмата година е правен прецедент. При това към единия – 

Гребеца, има неприключило дело за убийство от 2015 г. Новият министър 

на правосъдието - Ц. Цачева, е предложила да се надяват на освободе-

ните затворници електронни гривни, а бившият министър на вътрешните 

работи (Цв.Цветанов) „през сълзи” разказва  за срещата си със семейст-

во, на което са изнасилени двете им дъщери на 11 и на 15 години, с май-

ката са  блудствали, а бащата бил пребит при въоръжен грабеж… Съби-

тието е от 1998 г., но емоциите на втория по власт в държавата мъж са 

толкова силни, може би, поради възможността да бъде обвинена съдия 

Мирослава Тодорова – същата, кото си позволи да поиска обвинение на 

самия Цв. Цветанов...; 

‐ Демагогия в крайна сметка е и самият демократически принцип, че пра-

вото е на страната на мнозинството. Впрочем, истина, забелязана още от 

Платон и Аристотел, негодуващи срещу някои от принципите на атинска-

та демокрация.  
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И все пак какво е демагогията? Какви са оношенията й с ретори-

ката, лъжата, неформалната логика и психологията? 

Демагогия и реторика 

Етимологията на понятието ни отправя към Древна Гърция: demagogia 

(demos–народ + agogos - водя): изкуството или практиката да се печели власт и 

популярност посредством влияние върху емоциите, страстите и предразсъдъ-

ците на обикновените хора, а демагог е водач на народа - политически лидер, 

който печели подкрепата на хората чрез емоционални призиви, вместо да им 

предложи логични, морални и полезни решения на проблемите. И демагогия-

та, и реториката имат пряко отношение към дистинкцията „истина – лъжа”. 

Нещо повече, в разговорния език твърде често двете понятия се отъждестяват 

с лъжата. Демагогията е средата между истината и лъжата или по-точно: лъжа, 

представяща се за истина. Тя е жена с много грим, която минава за красави-

ца, но да не я виждаш след баня... Демагогията е парфюмът, с който партийни 

функционери покриват смрадта от лъжата и корупционните интереси. В същото 

време тя е и солта, която, употребена в подходящото количество, печели сим-

патиите на мнозинството, завладява масите, общественото мнение. Политичес-

ката демагогия освен това е и пряко следствие от естеството на моралните 
норми и традиции в едно общество, а също така и от типа лидерство. С осо-

бено майсторство от тази психологическа техника за въздействие се ползват 

харизматичните лидери. Но да се обърнем към реторическата теория. 

 В „Реторика” (335 г. пр. Хр.) Аристотел определя предмета на реторика-

та като „способност да откриваме при всеки случай онова, което може да убеди” 

(Аристотел, 1993, с. 45). Той посочва, че „истината и справедливостта по при-

родата си са по-добри от противоположностите си”, затова и най-доброто убеж-

даване е чрез „ентимемите” (съкратените силогизми). В същото време, обаче, 

„речта, почиваща на знание, предполага образование, а това е невъзможно”. 

Затова „реториката се състои от аналитичното и от морално-политическото зна-

ние и в едно отношение тя е подобна на диалектиката, а в друго – на софисти-

ческите речи” (пак там, с. 53). Убеждаващото слово се строи върху три фунда-

мента: logos – ethos – pathos (логико-съдържателната страна на посланието – 

моралните добродетели и отзивчивост на слушателите и въздействието върху 

емоциите, чувствата и страстите на аудиторията). „Патосът” като обединяващо 
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понятие за емоционалното въздействие и душевното обвързване с аудиторията 

през цялата история на реториката от 2500 години се свързва с последната 

степен на влияние – призив към непосредствено действие. Той се продуцира и 

при Цицероновската триада на docere – delectare – movere (да информира – да 

въодушевява – да увлича). Не случайно политическият дискурс винаги е опре-

делящият закономерностите на убеждаващата комуникация. В борбата за 

власт политическите оратори са зависими от масовостта на облъчваната с про-

пагандни призиви аудитория.  А масовата психика се поддава на влияние глав-

но чрез емоциите. Вълнението, предизвикано от гнева, раздразнението, страха, 

омразата, и обратните на тях чувства, като симпатията, състраданието, мило-

сърдие и пр., пораждат съответни емоционални реакции у публиката. По този 

начин се повишава нивото на достоверност в говоренето и слушателят приема 

за истинен текста, който възприема, дори и в случаите, когато това не е така.  

В Платоновия диалог „Държавата” (книга първа) Тразимах и Горгий са 

представени като талантливи оратори, чиито теории водят до тирания. Тези и 

други диалози често са оценявани като критика към реториката, но в „Държава-

та” и „Законите” става ясно, че Платон би бил предоволен ако убеждението и 

задължението присъстват в идеалната му държава. Въпросът по-скоро пада 

върху това: „Кой” има моралното право и философската мисъл да убеждава и 

да задължава? За по-правилно разбиране на „патоса”, мислителят намира на-

чини да свърже приемането на информация с автоматични телесни реакции. 

Почти всички идеи на Платон за удоволствието, болката и патоса изследват 

взаимовръзките между знанието и вариациите на телесните и ментални жела-

ния. Във „Федър” философът се концентрира върху група разпределения на 

чувствата: Кой ги изпитва? Към кого са насочени? При какви условия, но и какви 

действия ще породят те? В този смисъл се представят и трите различни вида 

речи: първата, която е грешна морално, но и технически; втората, която е тех-

нически добра, но пък е грешна морално, и третата, която е коректна и техни-

чески, а и морално. Ненапразно Платон определя реториката като „психагогия”  

(водене на душата), а тя, от своя страна, се подчинява на морала и красотата. 

Може би, най-въздействащият пример от древногръцката ораторска прак-

тика и драматургия е примерът с ретора Хиперид, който защитавал известната 

куртизанка Фрина, обвинена в углавно престъпление. Когато Хиперид разбрал, 

че ще загуби делото, той я извел в средата на съда и разкъсал дрехите й. 
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Предполага се, че съдийте били трогнати от прекрасното й голо тяло и се само-

убедили, че преклонението им към богинята Афродита не им позволява са осъ-

дят нейната красива слугиня. Същият мотив е пресъздаден по неповторим на-

чин в поемата „Фрина” от Пенчо Славейков.  

Марк Тулий Цицерон е първият римски реторик, който поставя основите 

на теорията за патоса в един от последните си трактати – „Ораторът”. Реторът 

анализира емоционалните настроения на съдийте като или засилва съществу-

ващите емоции, или пък предизвиква нови. Това, което Аристотел и Цицерон се 

опитват да внушат, е, че емоциите зависят от вярванията, но и че ора-

торът може (при известни обстоятелства) да измени тези вярвания.  

Средновековието с настъпващата теологична прогресия, която отклонява 

слушателя от един модел за живеене към друг, внася коректив в Цицероновия 

модел за ораторските задължения: да учи, да доставя удоволствие и да нап-

равлява поведението на реципиента. За Аврелий Августин от Хилон (Августин 

Блажени) единствената важна съставка е емоционалното пробуждане и 

това е достатъчно за цялостното убеждение (книга 4 от „Християнската 

доктрина”). Публиката може да е убедена в това, което трябва да се направи, 

обаче само патосът (емоцията) има сила да генерира действието. За Августин, 

както и за древногръцките, или за древноримските мислители разумът и волята 

са отделни процеси, които обаче са взаимосвързани. Това неизбежно обаче 

повдига отново идеята, която плаши още Платон, че властта на човека може 

да е лишена от разум. Първите три книги от „Християнската доктрина” са пос-

ветени на предмета, който християните са задължени да преподават, като отно-

во се доближават до Платоновата идея, че реториката трябва да се изпол-

зва само  от мъдрите. 
През Ренесанса се развиват много критични анализи по отношение на 

„патоса” като форма на реториката. Най-значително влияние оказва теорията 

на Филип Меланхтон, който предлага и нов модел в няколкото си трактата по 

реторика, диалектика и психология. Същността им се състои в това, че слухо-
вите и зрителните сетива попиват различни импресии, които се превръ-
щат в модели от телесни вълни, носещи се по нервните пътища и дости-
гащи до мозъка. Там те се комбинират с възприятията за езика, спомените и  

житейския опит, но и с универсалните истини, вменени от Бога. След това тези 

нови вълни пътуват към сърцето, където се намира „столът” на душата и къде-
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то Бог е имплантирал любов към Доброто и омраза към Злото. Вълните трептят 

в сърцето, карайки го да се свива или бие ускорено съответно от болка, или от 

щастие. По този начин духовната енергия (spiritus) се влива в кръвните телца и 

съответно в мускулите. Тези физически движения от външния свят преминават 

във физически движения вътре в човека и по този начин емоциите са предста-

вени като движения (Sloаne, р. 565).  

С епохата на Модерността, а и главно поради господството на Гутенбер-

говата епоха (особено през първата половина на ХХ век) реториката и най-вече 

емоционалното въздействие върху реципиента са изтласкани от сферата на на-

учното познание. „Патосът” изменя смисловите си особености – и от обединя-

ващо понятие за въздействие чрез  емоция-чувство-страст се превръща в 

своето отрицание. Така вече, под „патетичен” обикновено започва да се разби-

ра фалшив, празнодумец или жалък човек, който публично демонстрира безсъ-

държателно поведение. Тази етимологична промяна, обаче, не елиминира зна-

чението на емоционалното влияние на публичното слово. 

С обществените промени в света през ХХ век, с развитието на средства-

та за масова информация и теорията на пропагандата, доста мащабно се зав-

ръща интересът към реториката като технология на социалното влияние. И от-

ново в центъра на вниманието застава „патосът” – целенасоченото преиму-

ществено въздействие над емоциите, чувствата и страстите на реципиентите.  

Зародила се през XVII в. като средство за разпространение на вярата в 

служба на римо-католическата църква, пропагандата (лат. propagare – разп-

ространявам) придобива изключително влияние след Първата, а и особено по 

време на Втората световна война. Много силно влияние за нейното развитие 

оказва американската школа по Експериментална реторика (психология) в 

Йейлския университет, САЩ, щата Кънектикът. Психолозите от тази школа раз-

работват „Матрица на убеждаващото въздействие”, прилагана по време на 

войната срещу хитлеристка Германия.  

По време на, а и след Втората световна война най-силно въздействие 

върху теорията на пропагандата, респективно върху цялата социална комуни-

кация, оказват идеите на Хитлер-Гьобелс. Написана през 1925 г. „Моята борба” 

на Хитлер оказва силно влияние върху историческото развитие на света. Той 

обвинява евреите за тяхната пропагандна техника по време на Първата све-

товна война, довела до загубата на Германия. Антиеврейската пропаганда и 
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внушението на богоизбраната арийска раса намират благодатна почва в души-

те на измъчените от войната и икономическата криза германци.  

По време на войната обаче се прилагат и първите психологически опе-

рации, сред които са:  

1/ деморализацията – разпространяват се брошури и позиви от възду-

ха, с които се насърчават войниците да се предадат;  

2) пуска се повтаряща се музика или неприятни звуци спрямо вра-

жески групи, които са под обсада или за привличане на съмишленици. И досе-

га възрастни хора в България, преживели войната си спомнят мелодията на 

песента „Лили Марлен”, звучала нон-стоп от радиоприемниците.  

3) Използват се радиочестоти за пропаганда. През Втората световна вой-

на била използвана станция „Germany calling”. Тогава Дайниел Лернер, който 

работел в служба, предшестваща ЦРУ, разделя пропагандата на три категории: 

бяла – използваща достоверна информация, сива – смесица от истина и лъжа, 

а източникът е неизвестен, и черна – информацията е измамна и се приписва 

на източник, който не е отговорен за създаването й. Демагогията се свързва 

най-тясно със сивата пропаганда. Тя е само един от нейните аспекти – най-

видимият и употребяван с цел да се постигне бърз ефект. От своя страна, са-

мата демагогия, макар и преимуществено свързана и насочена към чувствата, 

страстите, предубежденията, предразсъдъците, страховете, злобата и гнева на 

хората, не се заключава единствено в тях. Много по-сложни, интересни и пред-

назначени за по-извисена (в интелектуално отношение) аудитория похвати са 

онези, които стигат до емоционалната реакция и контролирани действия през 

мисловната игра. Например, да се предизвика уж спонтанен спор по определе-

на тема, който в действителност е програмиран и изкусно режисиран. В крайна 

сметка, слушателите в подобни случаи остават с убеждението, че изводите до 

които се достига в спора са истинни, и са в резултат на честен двубой на идеи. 

Особен случай на „позитивна демагогия” е Сократовият диалог, во-

дещ началото си също от Древна Гърция. Учителят е този, който задава поре-

дица от преобладаващо число „затворени въпроси”, изискващи от ученика съг-

ласие или несъгласие. Най-често тяхната формулировка е такава, че ученикът, 

съгласявайки се последователно с няколко твърдения на учителя, в крайно 

сметка, достига до противоречие със собствената си първоначална теза. Вну-

шението изгражда в ученика убеждение, че сам е стигнал до съответния извод 



 154

и това му носи евристична радост. Ненапразно Платон нарича формата на 

Сократовия диалог майевтика (акушерско изкуство) – учителят, като опитна 

акушерка, помага на съзнанието на ученика само да изроди заключението. При 

това  то обикновено е съпроводено и от ироничната усмивка на учителя, който  

лукаво или добронамерено се радва на мисловните успехи на своите ученици. 

Въпреки, че определенията наблягат на лъжата и фалша, опитните де-

магози често използват само пресилването на определен факт, от което без-

критичният слушател бива подведен сам да стигне до желаните заключения. 

Освен това демагогът може искрено да вярва на своите аргументи: Хитлер, 

един от най-успешните демагози в световната история, е бил дълбоко убеден в 

правотата на собствената си антиеврейска, изобличителна реторика. В речите 

си той експлоатирал националистическите предразсъдъци и конспиративните 

теории, според които евреите са виновни за икономическите проблеми на немс-

ката нация. Така става възможно лесно да се провокира суетата на обеднелия 

и измъчен от войните, а и кризата немски народ, като му се внушава известно 

самочувствие на богоизбран, предопределен за велики исторически и пр. дела. 

Първоначалното неутрално значение на термина „пропаганда” като: „Раз-

пространение на политически, философски, научни, художествени и други въз-

гледи и идеи, с цел тяхното внедряване в общественото съзнание и активизи-

ране на масовата практическа дейност” (Большая советская энциклопедия), 

постепенно придобива негативен смисъл и от разпространение на „възгледи и 

идеи” се превръща в „повече или по-малко систематични опити за манипу-

лиране на мнението и убежденията на хората посредством различни сим-

воли: думи, лозунги, монументи, музика, поезия и т.н.” (Енциклопедия Британи-

ка). Пропагандата се сравнява често с агитацията, рекламата, връзките с об-

ществеността и дори с образованието. Смята се, че пропагандата е едно от 

основните средства на политическата и идеологическа манипулация. Създате-

лят на специалността „Политология” в Софийския университет „Св. Климент 

Охридски” и един от неговите ректори – проф. Минчо Семов, поставя пред про-

пагандата задачата „да направи нашата идеология знание на масите, да напра-

ви това знание тяхно собствено убеждение и да предизвика тяхната социална 

активност, техните действия и поведение в посоката и границите, определени 

от научната истина за техния живот" (Семов, 1975). 
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Неговите идеологически опоненти обаче го критикуват, че никъде в кни-

гите му не става дума за факти, информация, за разбиране, за собствено мис-

лене. Разликата между пропагандата и образованието се крие в преднамерено-

то моделиране на информацията с пропагандни цели. В действителност всички 

посочени разновидности (пропаганда, агитация, реклама, Пъблик рилейшънс, 

демагогия) си служат с арсенала на реторическите ( по-често наричани психо-

логически)  механизми за въздействие, на които ще се спра след малко.  

След Втората световна война поради повсеместното отрицателно отно-

шение към фашистката (Гьобелсовата) пропаганда този термин се избягва от 

употреба. Вместо „пропаганда и агитация”, в публичното пространство домини-

ра „пъблик рилейшънс”, т.е социална дейност, завладяла почти цялата сфера 

на обществената комуникация и нейните инструменти – телевизия, радио, пе-

чат, интернет, кино, билбордове, листовки, значки и много други. 

Демагогия и лъжа 

В началото определих демагогията като замаскирана, прикрита лъжа. В 

сравнение с фашистката „Голяма лъжа”, демагогията – „Малката лъжа” – е по-

приемлива и сякаш по-ласкава. Те са като цветовото съперничество – на фона 

на черното, сивото изглежда като бяло. Техниката „Голямата лъжа” според Хит-

лер, който се смята за нейн откривател, се състои в това, че хората са стъписа-

ни пред огромната наглост и безсрамие да се подменя истината в такива раз-

мери. В „Моята борба” можем да прочетем следното: „Всичко  това  е  вдъхно-

вено от принципа, който  е правилен, сам по себе си, че в голямата лъжа ви-

наги има голям заряд на достоверност. Широките маси от нацията винаги  

по-лесно се корумпират на най-дълбокото ниво на тяхната емоционална приро-

да, отколкото на съзнателно равнище. И тук, на равнището на примитивната 

простота на техните умове, те са много по-готови да станат жертви на голяма-

та лъжа, отколкото на малката, доколкото те често използват малки лъжи в 

дребни  дела, но се срамуват да прибягват до големи заблуди. В техните глави  

никога няма да им хрумне да изфабрикуват колосална неистина, те не могат да 

повярват, че някой може да е толкова безочлив, че да изопачи тотално истина-

та. Даже когато има факти, които опровергават лъжата, те ще се съмняват в  

тях и ще продължават да мислят, че трябва да има някакво друго обяснение. 

Огромната и безсрамна лъжа винаги остава следи след себе си, дори и когато е 

опровергана. Този факт е познат на всички експерти в  лъженето на този свят и  
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на всички, които конспирират в  изкуството на лъжата. Те знаят много добре  

как да използват измамата за своите цели.” (Хитлер, с. 134) 

Основните правила за стратегическо планиране на пропагандното 

въздействие, представени от Адолф Хитлер и Йозеф Гьобелс, служат като 

основа на правилата на демагога, сумирани от Ралф Джонсън Бънч (амери-

кански политолог дипломат и активист за граждански права. Удостоен с Нобе-

лова награда за мир през 1950 г. за мирното посредничество в Палестина 1948. 

Нека ги сравним и да се опитаме да открием тяхно наличие в политическата 

практика на някои от българските политици. 

 Адолф Хитлер – Йозеф Гьобелс: 

1) Никога не оставяй публиката да се успокои; 

2) Никога не признавай грешка или нещо лошо;   

3) Никога не признавай, че може да има нещо добро в твоите врагове;  

4) Никога не оставяй пространство за алтернативи;  

5) Никога не приемай обвинения;   

6) Концентрирай се върху един  враг и го обвинявай за всичко лошо; 

7) Хората ще възприемат голямата лъжа по-лесно, отколкото малката; 

8) Повтаряйте тази лъжа достатъчно често и дълго, и хората рано или къс-

но ще повярват в нея1;  

А ето пък и „златните правила на демагога”, формулирани от Ралф 

Джонсън Бънч: 

1. Критикувай демагогията по всякакъв повод и без повод;  

2. Гледай отвисоко;  

3. Дръж се свободно;  

4. Не разкривай позицията си по никакъв повод;  

5. Не отговаряй директно на въпросите;  

6. Заяждай се със събеседника;  

7. Използвай аргументите в своя полза, както и да изглежда това;  

8. Преувеличвай заслугите си;  

9. Омаловажавай заслугите на другите;  

10. Използвай лъжата без угризения; 
                                                 
1 Из доклад  на  американската  служба  по  стратегическо  планиране. Цит. по:  Изследване на студенти-
те от НБУ по социална психология (2006 г. ) под ръководството на доц. Иван Евтимов.  
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11. Заобикаляй ключови факти; 

12. Манипулирай фактите; 

13. Подменяй понятията;  

14. Унижавай събеседника – явно или с намеци; 

15. Присмей се на авторитета на опонентите; 
„В началото на ХХ век се е считало, че демагогията се дължи на все по-честото 

присъствие на хора от народа във властта. В началото на ХХI век това е абсолю-

тен факт.”  

Но да се върнем към лъжата. Нейни синоними са измама, неистина, 

фалш, блъф, софистика и пр. За да лъжеш, трябва да има някой, който да ти 

повярва, т.е. необходимо е доверие. А, както вече споменах за разказа на Елин 

Пелин – лъжата е много по-красива и по-привлекателна от строгата, сурова ис-

тина. Ние често претендираме, че между лъжата и истината винаги предпочи-

таме втората. Но това, от своя страна, е също вид демагогия. Затова в  живота 

битуват толкова красиви, полезни, дори благородни лъжи в персонален и соци-

ален план. А и Ницше ще възкликне, че „тези, които не лъжат, го правят защото 

им е трудно да измислят лъжи”, или другата – още по-радикална максима: „този 

който казва истината, просто е по-глупав от другите” (Ницше). Факт е, че всички 

религии демагогски отричат лъжата, но в действителност я признават и дори 

препоръчват като едно от най-сигурните средства за спасение на душата и тя-

лото. Ето няколко примера: В Християнството: Юдейските жени лъжат фараона 

на Египет, когато трябва да изпълнят заповедта му да бъдат убити всички мом-

чета. Те го правят от страх пред  Бога. В Исляма: В Корана се казва, Бог знае 

тайните на сърцата на хората, и когато някой лъже. В Будизма: Казването на 

лъжи е забранено от Петте свещени заповеди, Фундаменталните етични пра-

вила за всички будисти.  

Реторически техники в услуга на демагогията 

Да се опитаме да сформираме портрета на българския демагог, предста-

вен от един от най-успешните и колоритни български политици – настоящия 

премиер – г-н Бойко Борисов. Той е безспорен харизматичен лидер с нарцис-

тично поведение, необременявано от морални и социални тенденции. Народни-

те водачи от този тип си позволяват всичко: уличен език, подигравки и обиди 

над останалите и най-вече над опонентите в спора, оценки за определени 

страни в обществото, които не биха могли да се защитят или да получат под-
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крепата на останалите. Да си спомним част от „бисерите” на българския минис-

тър-председател, взети от негови речи и „Бойковизмите“ по аналогия с „Бушиз-

мите” на американския президент  Буш-младши. 

Сред най-често използваните от Бойко Борисов аргументи е Аргументът 
на тоягата (лат. Argumentum ad baculum) - аргументът на пръчката, на басту-

на, наричан още „аргумент на силата, на властта”. Това е реторически похват, 

(логическа грешка), който се появява когато говорителят в „имплицитен или ек-

силицитен вид оказва физическо, или психическо насилие над онези, които не 

искат, или отказват да приемат предложените от него заключения”. Понякога 

този аргумент е необходима превенция срещу нараняване, природно или об-

ществено бедствие. В тези случаи той получава морално оправдание. 

Верен на демагогския принцип: „Никога на приемай обвинения!”, Б.Б. 

строго предупреждава журналистите по повод професионалния празник на 

МВР: „Който критикува МВР, служи на мафията, а журналисти, които 

обслужват мафията, не са журналисти!” 

Б. Борисов използва argumentum ad baculum и в подкрепа на германския 

канцлер А. Меркел, като си позволява да „се поскара” на нередовните членове 

на ЕС: „Поскарах се малко на държавите, които само искат пари от Гер-

мания, а в същото време не си превеждат бюджетите и дефицитите в 
съответствие с Маастрихтските критерии”. Б.Б. пред журналисти в Бу-

курещ след 21 конгрес  на Европейската народна партия (ЕНП). 

Аргументът към народа (лат. аrgumentum ad populum): Призив към на-

рода, към хората. Неговото съдържание се заключава в комформисткото твър-

дение: Ако много хора мислят така, то сигурно е вярно. Синоними на аргумента 

към народа са: призив към масите,… към мнозинството, към демокраци-

ята, към популярното, към консесусното, към гласа народен (vox populi 

– vox Day). Негови синоними са още: аргументът на консенсуса, авторитетът на 

мнозинството. Към този аргумент принадлежи и: „аргументът на числото” (лат. 

аrgumentum ad numerum) – апелиране към броя (числото). Авторите изтъкват, 

че става дума за социалния ефект на „многото хора”, които, мислейки по един и 

същи начин, не биха сгрешили. В този дух е и китайската поговорка, че: „Трима 

коне правят един тигър”.  

Често се слага знак за равенство между популизма като идейно течение 

в социално-политическото поведение и аргумента Ad populum. Дори 2014 г. 
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беше шумно обявена като „Година на популизма”. Популизмът като идейно и 

политическо поведение се възприема като крайно отрицателно явление. Попу-

листът заиграва с текущите нужди и стремежи на населението, без оглед дали 

предлаганите от него решения са реалистични или не. Единствената цел на 

ораторите-популисти е спечелването на общественото мнение. Популизмът ру-

ши реалния авторитет на лидерите, докато аргументирането „Ad populum”, т.е. 

съгласно потребностите, желанията и способностите на слушателите, е пред-

поставка за тяхното доверие, интерес и одобрение. В първия случай демагогст-

ваш, изкористяваш или дори буквално лъжеш с цел да получиш съгласието на 

слушателите си, а във втория – отиваш с реална грижа за този, когото ще убеж-

даваш, с искрена симпатия и съпричастност. Може би тъкмо тази страна от ar-
gumentum ad populum има предвид и Джордж Бърнард Шоу, когато пише: „Ма-

кар че няма разлика между най-добрия и най-лошия демагог в това, че и на 

двамата им се налага да представят своите тези с еднаква мелодраматичност, 

има разлика между небето и земята между държавника, който прилъгва хо-
рата да му позволят да върши божията воля, в каквото и превъплъщение тя 

дойде при него, и този човек, който ги излъгва в името на личните си амби-
ции и търговските интереси на плутократите, които притежават вестниците и 

го подкрепят по реципрочен начин”. Подобно на Платон, великият ирландски 

сатирик снизходително опрощава лъжата, която е приложена с благородни и, 

още повече, с държавнически цели. 

„Аргументът към народа” се родее и с „аргумента към традицията”, 
„аргумента към авторитета”, „аргумента към народните вярвания”, „аргу-
мента към популярното”. Например, „аргументът към популярното” (Eng. 

appeal to popularity) е валиден тогава, когато дадено вярване е широко разпрос-

транено, т.е. то е популярно, което съвсем не означава, че то е вярно, истинно. 

Аргументът към/срещу човека (лат. Argumentum ad hominem): Аргу-

мент към човека или лична нападка се нарича онзи аргумент в логиката и рето-

риката, при който, вместо да се спори по същество (ad rem), се отклонява вни-

манието на опонента и аудиторията от темата на дебатите, а и се насочва към 

личните качества на атакувания. Най-често тази аргументация се прилага при 

„подмяна на тезата”, когато проблемът или изобщо темата на дискусията/спора 

са неудобни за политика. В неформалната логика са известни няколко разно-

видности на „argumentum ad hominem”: Това са: „argumentum ad personam”, 
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„аргумент към личността”, съдържащ обвинения, нападки, злепоставяне на кон-

кретната личност, без отношение към предмета на обсъждането; Друга разно-

видност е „ad hominem to quoque” („ти също”), когато опонентът отхвърля кри-

тиката на партньора си заради това, че и той прави същата грешка. Например,  

„Бащата: Иване, престани да пушиш! Синът: Но, татко, ти също цял живот си 

пушил!” 

Аргументът към човека при дадени обстоятелства (лат. Аd hominem 
circumstantiae) се състои в уточняване на дадени обстятелства – условия, при 

които опонентът би трябвало да приеме определено мнение или да заеме кан-

кретна позиция. В действителност посочените „обстоятелства” се привеждат, за 

да принудят опонента да приеме дадена информация. Истината в случая не 

произтича от посочените обстоятелства.  

Близък до този вид аргументация е Аргументът на тишината (лат. Ar-

gumentum ex silentio). Премълчаването на някои факти няма пряко отношение 

към истината, но може да доведе до фалшиви и неистинни заключения. 

Обратен по форма и съдържание е аргументът на преувеличаването 
(хиперболата като аргументативна и стилистична фигура): Преувеличаване 
на собствените заслуги: „Над мен няма никой… над мен и ГЕРБ, де… Аз 

решавам. Направил съм толкова много… сме направили. Няма за какво да бъ-

дем критикувани. Кажете, кажете, де, поне едно нещо…  Не казвате, защото ня-

ма такова”. Лидерската особа е над партията. От „кумова срама” се прибавя 

„над мен и ГЕРБ, де…”. Партията е функция, продължение на личността. А не-

говото „его” е сияйно и не признава никакви сенки на която и да било личност, 

или общност. Преувеличаването на собствените качества, възможности и зас-

луги прозират и в предизборните му обещания: „Ако бъда избран за кмет, за 

две години София ще заприлича на Мюнхен и Виена”. (Б. Б. се идентифи-

цира не само с живите „големи”, а и с историческите личности: „Идвам, виждам 

и давам още пари”. Аналогията е повече от видима и идваща от латинската 

сентенция Veni, vidi, vici! – „Дойдох, видях, победих!” – на Гай Юлий Цезар. Пе-

рифраза на древна мъдрост е и самооценката за направеното от Б.Б.: „Думи-

те отлитат, построеното остава” по аналогия с древната латинска мак-

сима Verba volant, scripta manent!, т.е. „Думите отлитат – написаното остава.” 

(Проф. Александрова). 
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Аргументът към милосърдието (лат.argumentum ad misericordiam) – 

обръщение към съчувствието, съжалението и състраданието на слушателя с 

цел да се добие до съгласие с предлаганото заключение. Анекдотичен случай с 

прилагането на този аргумент е молбата на малолетен престъпник, който е 

убил майка си и баща си, но желаещ да бъде помилван защото… е сираче. 

Б. Борисов притежава артистизъм в много посоки: рисува, свири на ки-

тара, пее… Но най-силно артистичните му способности се проявяват, когато 

импровизира пред публика (независимо дали пред камера, микрофон или не). 

Той е уверен, положително настроен – готов за поредната победа. Психолози-

те, обаче, забелязват зад това умело „сценично усамотение” – нервност, страх, 

достигащ дори до истеричност. Това се наблюдава, когато той не е сигурен и, 

най-вече, в предизборни кампании. Много успешно му се отдава и да играе „бе-

сен премиер”. В първия момент човек обикновено си мисли, че този гняв трябва 

да е съвсем естествен и искрен – мъжкарска реакция, но след това си казва: 

„Не, този гняв е на шега и е една игра, за да се постигне такава и такава цел” 

(Борисов, 2017-2 и Борисов, 2017-3).  

Към който пример и да се обърнем, ще видим, че „свещеният премиерски 

гняв” произтича от демагогското желание да се прикрие вината на правителст-

вото и тя да се пренасочи към лица и институции, които трябва да бъдат нака-

зани „справедливо”. Но, естествено, се премълчава, че години – т.е по време и 

на правителствата Бойко-1, Бойко-2  и Бойко-3, – проблемите са били неглижи-

рани, а замитането под масата със задна дата се приписва някому, който е бил 

толериран и облагодетелстван с държавни субсидии. Примерите за това са 

недвусмислени: смехотворната афера „Суджукгейт” с четирите тона суджук, 60 

кг филе „Елена” и телешка пастърма на стойност от 45 000 лева, „поръчани от 

Б. Борисов”, заради което бившият депутат от ГЕРБ Живко Мартинов загуби 

работата си и получи 6 обвинения. Оказа се, че производителят на въпросния 

суджук – месарят Антон Проданов – в продължение на четири години „мълча-

ливо и безропотно” търпял натиска на Ж. Мартинов, очевидно е имал изгода от 

това. През 2014 г. бил осъден на 1 година условно за данъчна измама с 59 

000лв. Разследващите органи установили, че той точел ДДС като прехвърлял 

на неграмотни цигани „кухи фирми бушони”. След измамата със суджука нака-

занието на виновника беше намалено от 45000 на 25000. Очевидно, той про-

дължава да бъде толериран. Чорапът се разплита, но има ли воля в управля-
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ващите да се въведе ред в държавата? След „суджукгейт” следва „подвигът” на 

наглите инспекторки, просещи осем кашона шоколад за „внучето на Б. Бори-

сов”... 

Ако отговорът беше положителен, едва ли щеше да се стигне до изтича-

нето на опасните химикали от фалиралия завод „Полимери” в Девня. То е отра-

зено в гневни редакционни дописки в близките на Делян Пеевски вестници (Бо-

рисов, 2017-1) с подчертана симпатия към премиера, който е „бесен” от гняв 

срещу собственика (бизнесменът Николай Банев – бивш кандидат за прези-

дент, 2016 г.). От оставените от години на площадката на завода цистерни с 

трихлоретан често изтича отровен газ. Премиерът не пести квалификациите: 

Приватизацията на „Полимери” е „разбойническа”: „Не само не е справедли-

во, просто звучи като виц, но е факт”. В момента държавата чрез об-

ластния управител плаща тока, водата, охраната, наблюдението, виж-

дате в какво положение са резервоарите. Следващите дни буквално за-

почваме да ги разкарваме из цяла Европа”. В думите му има гняв и мащаб-

ност. Обещаниятя за справедливост и решителност, за бързи адекватни мерки 

се преплитат в омагьосваща амалгама, за да приласкаят изстрадалото ухо на 

бедния гражданин, за да повярва, че само Бащицата – „Бат Бойко ще ни опра-

ви”. Не се споменава, обаче, „че този „пладнешки грабеж” на завода – „гор-

дост на Балканите”, – не започва от вчера, нито че ръководената от премиера 

администрация години наред си е затваряла очите. Защо ли? Може би, защото 

премиерът изповядва максимата, че: „Всичко читаво в България работи за 

частния сектор, в държавния са само кратуни”. (из реч на Б.Б.)  

Аргументът на скромността (лат. Argumentum ad verecundiam – на 

уважението, респекта). Verecundiam буквално означава срам, срамежливост, 

смиреност, скромност. „Аз съм скромен човек...” често повтаря Премиерът и 

продължава с тирада от самохвално изброяване на магистрали, детски гради-

ни, санирани блокове и пр. Ето един от неговите анти-verecundiam „бисери”, из-

ръсен на 4 февруари 2017 г., когато в Народното събрание Корнелия Нинова от 

БСП го нападна, че правителството не е предприело достатъчни мерки, за да 

предотврати щетите от наводненията: „Стига с това политическо говорене. 

Какво да направим? Да спра дъжда ли? Миналият мандат можех да спра 

дъждовете, сега не.”   
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Наиграната (фалшива) скромност, ако играта не е усетена от слушателя, 

предизвиква симпатия –  особено ако се съчетае с капка самоирония и иденти-

фикация с личност, която самият той, а и голяма част от слушателите поставят 

по-високо. Това е част от известния (още от Древна Гърция) „аргумент на съ-

жалението, съчувствието, състраданието – (лат. Argumentum ad misericordi-
am). Ето как той звучи у Б.Б.: „Моите лични слабости са много. Не можах 

да науча много неща, които знам, че ми трябват. Там  са учебниците по 

английски. Обичам да рисувам през свободното си време. Спортувам 

много. Е, можеше да имам и малко повече коса… Или както казва Негово 

Величество: „Редки са ни керемидите, напича много по главата.”  

Чистосърдечното признание на грешките, дори когато те струват на дър-

жавата и народа милиарди, се прощават великодушно от обикновения бълга-

рин. „Човешко е да се греши” си повтаря българинът Шекспировата изповед и 

...забравя. На традиционната годишна среща с шефовете на българските дип-

ломатически мисии през м. юли 2017 г. Премиерът правилно определя, че: „Къ-

дето има газопровод и магистрали, война няма” (Сталянова, Миланов, с. 85-86).  

След един панегерик за България, по-точно, за нейната стабилност, иск-

рени добросъседски отношения и политика в абсолютен унисон с Брюксел, пре-

миерът „си посипва главата с пепел” и признава, че: „Ние бяхме най-лоялният 
член на ЕС, дори в някои моменти до глупост лоялни. Когато спряхме 

„Южен поток”. Какво стана. Натовска Турция, натовска Гърция и на-

товска Италия, без да се съобразяват с никакви други норми, подписаха 

„Турски поток” и „Посейдон”, ТАП, ТАНАП и т.н. Един изключително из-

годен за България проект бе хвърлен в канала и никой не можа да обя-

сни защо. Едно стотина милиона евро бяхме дали за „Набуко”. Извед-

нъж умря. А без това няма как да диверсифицираме с азерски газ. Под-

писан е договорът, искат хората да го доставят, но тръбата минава 

през Турция. И сега изцяло се озоваваме в тази зависимост на Турция. 

Когато тръгне „Турски поток”, транзитът от Украйна през България 

за Турция ще спре. България става само клиент.” Признанието на „глу-

постта” на решението, оставящо България в позицията на страничен наблюда-

тел се „прецежда” през позицията на изпълнителния, верния, спазващия пра-

вилата член на ЕС. Нито дума за предателство на националните интереси... 
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Аудиторията – онези, с които премиерът общува, са два сорта – „лош 

матреал”, т.е. българските пенсионери, малцинствата, обикновените хора, т.е. 

простолюдието, тълпата, и „началството" – Бог,  Меркел, Юнкер и другите 

ръководители от ЕС и НАТО, което обаче трябва винаги да се слуша безропот-

но. Разграничаването от първите и погнусата, с която говори за тях, контрасти-

рат с подмазвачеството и унизителното раболепие пред „началниците”. Те про-

личават и в невербалната му комуникация – прегръдките и целувките с евро-

пейските лидери – сякаш от висотата на дипломатическа равнопоставеност, а в 

действителност – израз на неограничена сервилност. 

За Б.Б. основната ценност и преобладаваща тематика на речите му са 

европейските фондове –  затова решаващи са магистралите. На него не му 

трябва бедна държава – „За какво ти е да ставаш премиер на обран бос-

тан?!” Неговият инстинкт му подсказва, че добруването на държавата (и не 

само на нея!) зависи само от европарите. Той не се задоволява с малко. „На 

малко прасе и нов началник не се радвам!” – споделя Б.Б. Цялото внимание, 

всичките усилия на премиера и правителството като че ли са насочени единст-

вено към сакралната дума – „еврофондове” – манна небесна! 

 Бойко Борисов е велик имитатор – успешен ученик и следовник на 

две противоречиви исторически личности – Тодор Живков и Симеон Сакскобур-

готски. Той често се хвали, че: „За да ме подберат и Тодор Живков, и ца-

рят, да ми се доверят, значи все някакви качества имам“. (Обаче пропус-

ка да добави за какво са го „подбрали” – за пазач, бодигард…) Имитацията му 

не спира до тези две личности: В говора, поведението и дори в предпочитаното 

облекло дълго време Б.Б. имитира представители на италианската мафия, (дон 

Корлеоне), на „големите” (независимо кои” и „как”). 

Политическият жаргон на Б.Б. включва три главни особености: сим-

плификация – свръхопростяване на мисъл и реч, (просторечие, достигащо до 

вулгаризация), образност, почерпена от фолклора, местните традиции от Бан-

кя и София, приключенските романи от детството („Винету” от К. Май) и крими-

налните филми, посветени на мафията; и подражание (имитация в поведение-

то, а и отчасти в говора. Поради невладеенето на чужди езици Б.Б. може само 

видимо (а не самостоятелно и същностно) да дискутира по проблемите на ев-

ропейската и световната политика. Робува и на манията да бъде пръв във 

всичко – спорт: футбол, тенис, карате, шах, състезава се дори с децата и из-
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пада в комични ситуации, когато видимо страда след като 9-годишно дете е 

спечелило партията шах в двубой с премиера… 

Б. Борисов често подчертава, че сам взима властовите решения: „На-

правих Ви метро слънце”, „дадох им” и пр. Но тази сила често се оказва бута-

форна: когато, например, твърди, че над него няма никой, а след минута се оп-

равдава, че друг (Иво Прокопиев) му е „пробутал 5-6 министри”. Кой е Про-

копиев? С какво право той „пробутва” министри в бъдещото правителство? За-

що премиерът приема това предложение? Какви са зависимостите между Б.Б. и 

И.Пр? Какви са критериите, по които се избират и назначават кандидатите за 

висши държавни длъжности – министри, срещнати на магистралата, президент, 

защото всички останали са му много необходими… За това, обаче, както той, 

така и никой друг от сервилничещите за него журналисти, експерти не говорят. 

Б.Борисов е монологичен – неговата диалогичност се простира само в 

директно общуване с отделни личности, без значение дали са обикновени хора 

от народа или партийни и държавни лидери, свои и чужди. Дебатите не само не 

са негова страст, но той бяга като дявол от тамян от публичните спорове. В 

кампанията на парламентарните избори (2017 г.) лидерката на БСП Корнелия 

Нинова многократно отправи покана към Б.Б. за „лидерски дебат”. Двубоят не 

се състоя поради желанието на Б.Б. да участва с екип или поради притеснение-

то, че ще лъсне некомпетентността му по значими проблеми на държавата. Ето 

един пример от парламентарен двубой между тях, в който много добре се 

илюстрират няколко от полемическите похвати на участниците: 

Корнелия Нинова: 150 страници похабена хартия за 2 похабени години, които 

могат да бъдат описани с две думи: катастрофа за държавата и мизерия за 

българите. 

Бойко Борисов: Бях се подготвил да Ви отговарям на въпроса, но толкова ПА 

(!) наглост, толкова безочие, просто не намирам изобщо нужда да Ви цитирам 

това, което говорите. 

Корнелия Нинова: Само че от вчера изглежда вече Ви е неудобно да спомена-

вате тази тема, след като Европа заяви, че заложените от Вас 4 млрд. за маги-

страли, няма да ги получите. До 2020 ще получите 2 млрд., а другите два откъ-

де?! – От джоба на всеки българин, вместо да ги дадете за доходи и пенсии, ще 

ги изсипите отново в асфалт. 
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Бойко Борисов: Как да Ви кажа?! Дори и това, което говорят хората в Брюксел, 

заради Вас Ше доат да го повторят пак тука! Няма как да го разбирате, ШОТ 

про Вас еврофондовете бяха спрени. ... А Вие сте тупкали топката, туп-

кали, тупкали, за да я отложите и да дойдеМЕ: 

... Е какво „ЕХЕ-ХЕ-ХЕ” – това е истината един „Гьол”,  един „Гьол... и 

още е „Гьол”, от 2006 до 2009 сте направили един „Гьол”. 

Корнелия Нинова:  Ще се намери ли някой човек с характер в ръководството 

на този Парламент да направи забележка на министър-председателя, че като 

идва тука, трябва да отговаря на въпросите, които му се  оставят. Няма право 

министър-председателят да идва да хока Парламента, а обратното... Парла-

ментът контролира изпълнителната власт... Да сложим тоя Парламент в няк`ъв 

ред. 

Бойко Борисов: Госпожа Нинова, по начина, по който ми говорите, с цялото ми 

уважение към този Парламент, към Вас като народни представители ... Макар, 

че аз не съм никакъв, само Премиер малък, някакъв, Вие – депутат страхотен...  

Корнелия Нинова: Това не Ви е футболното игрище на Банкя, дето докато с 

едната ръка РИТАТЕ МАЧ, с другата ядете ФИЛИЯ с МАС. Що не излезете от-

вън да се разбеРЕМЕ като МЪЖЕ... „.  

Б. Борисов е спортен тип, който във всяка ситуация прозира състезание и 

вижда целта на участието си в него – „да бие”. Споменът от уличните побои в 

Банкя трайно е залегнал в съзнанието на Премиера. „Аз съм ви бил и пак ще 

ви бия”, „да удариме един звучен шамар на тройната коалиция… бихме ги и 

пак ще ги бием”… Противникът не трябва да бъде убеден, а да бъде „бит”.  

Създателят на френската школа в социалната психология – Густав Льо-

бон, – предлага универсалната формула за въздействие върху тълпата: твър-

дение, повторение, заразителност” (Льобон). А и Наполеон Бонапарт приз-

нава само една ефективна реторическа фигура – повторението. По-късно Гьо-

белс само ще уточни, че „една лъжа, повторена 100 пъти, става истина”. Твър-

дението, повторено многократно, става заразително. „Тълпите се водят с моде-

ли, не с аргументи” – твърди Льобон. Популярността провокира чувство на въз-

хищение, несъзнателно влечение към модела, желание за идентификация с не-

го. Обаянието има различни превъплъщения и то граничи както с очарование-

то, така и със страха и ужаса. Льобон илюстрира „неземната” харизма на лич-

ности като Мохамед, Жана Д,Арк, Наполеон и други, която прекрачва границите 
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на разумното съмнение, завладявайки масовото съзнание. Нагнетяването на 

страстите е определящ механизъм на всяка власт. Взаимоотношенията между 

лидера и масата нерядко се основават на внушения, без които масата не би се 

раздвижила. Въздействието е толкова по-силно, колкото по-значими са темите, 

засягащи живота, националното самочувствие, ценностите, егоцентризма. Като 

се прибави към това и просторечието, а и „обсесивното състояние и самосъз-

нание за собствената велика персона”. 

Г. Льобон разделя лидерите на два типа: на действието и на мисълта. 

В нашия случай Б.Б. определено принадлежи към първата категория. Лидерите 

на действието, определя френският социал-психолог, са лишени от проница-

телност, но пък са упоени от собствената си вяра в недостижимото си „его”, су-

гестирани са от преследването на целта и омразата (Б.Б. „нека се подслуш-

ват…, аз не искам моите министри да се обичат”), те се мотивират да 

жертват всичко. Б.Б. често признава, че е „сам като куче”. Но пък е „златен 
медалист, 6.00 ми е дипломата”. Никой от опонентите му няма право да не 

уважава неговата лидерска позиция във всичко „няма да ми говорите така!” 

– обръща се премиерът към Корнелия Нинова – Може да се карате на мъжа си, 

на любовника си…” А в отговор на депутата от БСП Мая Манолова той отгова-

ря: „Аз ще дойда и ще ги бия сам в Пловдив и без вас, ако продължавате та-

ка!” Б.Б в НС по отношение на БСП: „Аз си ви биех вас сам в София, без пар-

тия, без нищо. Сам си ви биех в София, излизах и си ви пердашех”. (Бойко-

визми, 2012). Към журналист, който си позволява волността да зададе неудо-

бен въпрос, е отправена репликата: „Я си гледай работата!” Внушението, че 

решенията в държавата се вземат еднолично, авторитарно, действа безотказ-

но. „Нищо няма да се случи, ако не ме дразните. Продължавайте така и 

можем да подпишем на инат”. Така премиерът Б.Б предупреждава граждани-

те в Добрич, които протестират срещу плановете на кабинета да позволи на 

американската корпорация „Шеврон” да проучва за добив на шистов газ в Доб-

руджа. (Из „Бойковизми”). 

Един от  най-често приложимите похвати в служба на демагогията е Ано-
нимният аргумент (анонимната власт) ( англ. Anonymous authority). Той е съз-

даден от немския философ Ерих Фром и се съдържа в книгите му: „Бягство от 

свободата” (1949), „Здравото общество” (1955) и „Изкуството на любовта” 
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(1956). Е. Фром разглежда три вида власт: рационална, иррационална и ано-
нимна. Последната се осъществява от „анонимните авторитети”: общественото 

мнение, здравият смисъл, науката, експертите, нормалните хора, традицията и 

пр. При  анонимната власт няма заповеди, нито насилие. „Анонимният автори-

тет” обаче е едно от най-често прилаганите средства за психологическа мани-

пулация на общественото съзнание.  

Аргументът на незнанието/невежеството (лат. argumentum ad igno-

rantiam) – апел към незнанието, невежеството, липса на противоположни дока-

зателства. Той се изразява в това, че предположението (изказването) е вярно 

защото още не е доказано обратното (или vice versa). Представя се фалшива 

дихотомия, която изключва трето мнение. В дебатите аргументът към незнани-

ето се прилага понякога, за да се избегне „тежестта на доказателството”.  

Довод с особена стойност е „аргументът на отвращението” ( лат. Argu-
mentum ad nauseam – (лат. глаголът nauseo – отвращавам, причинявам отвра-

щение). През 2013 г. Европейският съд за правата на човека (ЕСПЧ) в Страс-

бург осъди България да плати обезщетение от 50 000 евро на роднините на То-

дор Димов Тодоров – Чакъра, загинал през 2003 г. по време на полицейска ак-

ция с главен секретар на МВР – Б. Борисов. Разсъждавайки за делото по повод 

смъртта на Чакъра, Б. Борисов иронизира разговора между съдия Владимира 

Янева, съдия Румяна Ченалова и адвокат Момчил Мондешки. Принизява го до 

„врачки на махленска сбирка”. Става дума, обаче, за неща, които гарантират 

оставката на премиер, главен прокурор и дори на правителството в която и да е 

демократична държава. Делото за смъртта на Тодор Димов Тодоров – Чакъра е 

„смешка” пред разкритията в разговорите на „врачките”. Скандалната акция на 

МВР, обаче, предизвиква Прокуратурата да повдигне и след това да прекрати 

делото срещу Б.Борисов за смъртта на Чакъра през август 2014 г. В обществе-

ното мнение все още остава да виси въпросът: Има ли връзка между прекратя-

ването на делото с удара срещу КТБ по същото време?  

Демагогията в дейността на българските политици е все още недоста-

тъчно изледвано поле от българската политическа практика. Дейността на нас-

тоящия Премиер, при цялата си живописност, не обхваща всички разновиднос-

ти и прояви на явлението. Чакат своя задълбочен анализ такива въпроси като 

подозрително изящното красноречие, лъжливия патос, високомерието, смисло-
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вите обрати, насочени към подсъзнанието и още десетки други.  В българските 

(Синонимен  и Тълковен) речници успоредно с „демагогия” ще прочетем поня-

тията: лицемерие, измама, неискреност, лъжа, подстрекателство, лъжливи обе-

щания, ласкателство. И всички тези дейности не само битуват в нашето все-

кидневие, а и в голяма степен определят „смисъла и съдържанието” на живота 

ни. От нас само зависи ще съумеем ли да си изградим защитни реакции срещу 

отровната сол на демагогията, срещу политическия смог, който се опитва 

да ни задуши. Нека се опитаме да озонираме обществената атмосфера с исти-

ната, като компетентно и последователно разобличаваме лъжата и демагогия-

та!  
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МОДЕЛЪТ НА ТЕАТРАЛИЗИРАНИТЕ „ДЕМОКРАТИЧНИ” РЕВОЛЮЦИИ – 
СЛУЧАИТЕ НА РУМЪНИЯ И БЪЛГАРИЯ 

В памет на моя приятел проф.д-р Кирил Шопов (1966-2016 г.) 

Вихрен Бузов 

 Според общоприети значения терминът „демагогия” се отнася предимно 

до политиката и до лидери, които в своите речи се опитват да окажат влияние 

предимно на емоциите на хората, без да използват рационални аргументи или 

без да се опират на добри и морално приемливи идеи. Демагозите търсят под-

крепа от предразсъдъците и погрешните вярвания на тълпите, чрез която те се 

опитват да завоюват власт и позиции. Демагогът, според политологичния реч-

ник на Роджър Скрътън, е „лидер на хората”, който ги води  да вършат неща, 

противно на съображенията срещу това. Той „печели от представянето си за 

притежаващ знание за бъдещето и имащ теория, която придава валидност на 

това знание”, водейки хората към смяна на потискащата ги власт. (Scruton 2007, 

с. 169) Политическата демагогия е основен инструмент при всяка една социал-

на промяна. Тя е основно средство за лансиране на приемливи популярни 

обяснения за събитието чрез въздействащи образи. Оръжие за изграждане на 

нови убеждения, които са благоприятни за целите на демагозите. В следващите 

редове ще се опитам да очертая един от нейните най-добре работещи модели, 

оказал се достатъчно ефективен при свалянето на комунистическите партии от 

власт и прехода към периферен капитализъм в Румъния и България. Върху не-

говата основа се утвърди и една традиция за манипулиране на демокрацията 

чрез публично транслирани образи на „демократични” протести, оркестрирани 

агитки и несъобразяване с вота на гражданите, насочена към политически про-

мени в полза на задкулисни олигархични кръгове. Създаденият по този начин 

фалшив символен свят спомогна за изграждането на представи и предубежде-

ния у много хора, които ги превърнаха в податливи на всякакви манипулации. 

Идеята за демокрацията като народно управление, опиращо се на вота на граж-

даните беше отречена като архаична в полза на „идеалния” модел на общест-

вено устройство, одобрен от избрани представители на „интелектуалния” и по-

литическия елити. Все по-често обаче започваме да се питаме защо трябва да 

се правят избори като е достатъчно да се изкарат едни определени професио-

нални демагози пред телевизионния екран – политици, политолози, „протестъ-

ри”, и просто да кажат какво трябва да стане, за да се „спаси” демокрацията… 
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 Част от специфика на нашенския модел на артистично украсени масови 

акции (още в началото на установяването му през 1989 г.) е прикриването на 

същността на организираните с външна подкрепа и вътрешно-партийни конспи-

рации преврати и представянето им като народни „демократични” революции. 

Това се извършва чрез богат символен инструментариум с театрални елемен-

ти, чрез манипулиране на огромни маси от хора чрез драматични „пърформан-

си”, с участието на медиите, части от партийния елит и специалните служби, на 

неправителствени организации с „артистичен” профил, на които беше отредена 

ролята на „дисиденти”. Разиграните сценарии несъмнено са били богато фи-

нансирани, а и дирижирани от мащабни сили, заинтересувани от отклоняването 

на нашите страни от „съветската” сфера на влияние и насилствената им демо-

дернизация с цел заграбване на техните национални богатства. Тези цели до 

голяма степен бяха постигнати. Те действаха в посока на геополитическия вя-

тър, което придаваше и допълнителен „исторически” мащаб на събитията… 

1989-1997 – Телевизионната революция в Румъния, 

противогази и два драматизирани пожара 

 И двете „революции” в техните най-знаменателни прояви – на 10.11.1989 

г. у нас и на 10.12.1989 г. в Румъния, ме завариха в казармата. Постъпих само 

за година след завършването на висшето си образование по философия, като 

намаляването на срока дължах на „стария режим”. В съзнанието ми ще останат 

редица доста странни случки от това смутно историческо време, който са вече 

трайно подредени и свързани в една  драматично-гротескова поредица. 

 Първата история, която си спомням достатъчно живо беше в началото на 

телевизионната революция в Румъния. Бях за шест месеца в Плевенската шко-

ла и се обучавах за старшина-школник, или „кашик”. Всички гледахме с часове 

във „Войнишкия клуб” нейното блестящо телевизионно представяне, обагрено с 

драматичните репортажи на Валентин Стоянов за хиляди жертви. Още първата 

вечер с кадрите от началото на стрелбата на сегашния „Площад на революция-

та” и инсценираното бягство на „диктатора” Чаушеску с хеликоптер от митинга, 

в късна доба дойде старшината на ротата Цочев и ме разбуди, защото му бях 

нещо като помощник. Искаше да вземе от склада противогази, защото се стра-

хуваше, че „революционерите” в Румъния ще взривят рафинерията в Плоещ и 

химическото замърсяване ще засегне Плевен. Плахо го запитах за вероятните 

мотиви и той каза, че ще го направят просто хей така, за да им обърнат внима-
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ние по света. Като врачанин се страхувах от подобна авария с Химическия ком-

бинат и затова се отнесох сериозно към тази нощна акция. Уверих се, че ще ос-

танат противогази и за нас, школниците, и ще можем да се предпазим в случай 

на евентуална химическа атака. 

 Впоследствие и във Враца раздадоха противогази на гражданите, защо-

то страховете от химическа авария бяха съвсем реални и публично артикули-

рани в първите години на демокрацията. Приватизацията и борбата на Костов 

срещу „цесията на Мултигруп” обаче избавиха врачани от тези страхове и пра-

тиха гиганта на родната химия в склада за старо желязо, при това и заедно с 

хилядите работни места и с просперитета на града. 

 Но да се върнем към ония декемврийски вечери на 1989 г. с натрапчиви-

те образи на телевизионната революция. Потресе ме зле филмираният процес 

срещу „диктатора”. Старият човек излъчваше достойнство и смело повтаряше, 

че него може да го съди само румънският народ, а не превратаджиите. Не дава-

ха лицата на разпитващите го. Всичко беше изключително зловещо. В ушите ми 

отекваха изстрелите от площада и тяхното страховито отразяване от екрана. 

Набиваше се на очи някаква далечна аналогия със съветските игрални филми 

на документална основа като „ТАСС е упълномощена да заяви”, в който се 

представяха дирижирани от Запада преврати в Третия свят. 

 И до днес, когато минавам в Букурещ покрай Гробището „За родината”, в 

което са жертвите на организираната стрелба на площада, съжалявам за тези 

хора, погубени по силата на зловещата геополитическа „логика”. Много от тях 

реално са вярвали, че излизат на борба за демокрация. Организираният със 

съгласието на „великите сили” преврат трябваше да изкопае дълбока яма меж-

ду режима и „народа”, да оправдае варварската разправа с водача на една су-

веренна държава, който беше виновен единствено в това, че се е борил да бъ-

де независима от западната банкова олигархия. В условията на тежки икономи-

чески ограничения, румънците бяха изплатили напълно своите външни задъл-

жения и през 1989 г. техният Парламент прие и конституционна забрана да се 

вземат външни заеми. 

 Днес капанът на дълговете е основното оръжие на глобалната финансо-

ва олигархия от богатите страни за унищожаване на суверенитетите и придо-

биване на националните богатства на бедните страни. Опитите да бъде облек-

чена дълговата тежест върху бедните страни водят единствено до нейното 
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бързо нарастване. Всеки опит на някоя страна да излезе от този затворен кръг 

води единствено до политически и социални сътресения, до преднамерено и 

перфидно наложена отвън радикална политика на остеритет и, в крайна смет-

ка, до загуба на суверенитет. Примерът с Гърция беше достатъчно красноре-

чив. Опасенията на румънския режим, както виждаме, са били съвсем реални. 

След години започнаха да изплуват реални факти, останали скрити зад 

цялата драматургия на преврата, наречен „революция”. Много от нещата, които 

научих за тези събития дължа на търсенията на моя приятел проф.д-р Кирил 

Шопов, който ни напусна твърде рано през 2016 г. Той разглеждаше събитията 

в Румъния като пример за финансирано от глобалния капитал ликвидиране на 

суверенитета на една национална държава по насилствен път. Смяташе, че ос-

новното противоречие в днешния, раздиран от конфликти, свят е между глобал-

ните господари на света и националните държави. Първата статия, в която той 

се опита да представи по-различната картина на събитията в Румъния от 1989 

г. се появи на една научна конференция във ВСУ „Черноризец Храбър” през 

2008 г. (Шопов, 2008). В своя емоционален анализ Кирчо подробно доказваше, 

че „революцията” е всъщност обикновен антиконституционен преврат, извър-

шен със съгласието на „Великите сили” тогава – САЩ и СССР и по волята на 

олигархичните финансови кръгове, които искаха да си отмъстят на Румъния, че 

с много ограничения си изплати дълговете и дори постави в конституцията си 

забрана да се вземат нови. Чаушеску беше представен като истински национа-

лен лидер, който се опитва да спаси своя народ и страна в условията на свире-

по геополитическо противопоставяне. С удивление разбрах, че „героят на ре-

волюцията” ген. Виктор Станкулеску, тогава зам.-министър на отбраната - чове-

кът, отвлякъл Чаушеску и съпругата му с хеликоптер след големия митинг и ор-

ганизирал показния им „телевизионен” разстрел, всъщност е бил осъден впос-

ледствие за убийството на митингуващите в Тимишоара. Знаех вече и за само-

убийството на военния министър ген. Василе Миля, заради чувство за вина и за 

това, че спомените на Йон Пачепа са били измама. А в един документален 

филм достойната немска журналистка Сузане Бранщетер „Революция по по-

ръчка. Шах и мат на семейство Чаушеску” бе показала истината за скалъпения 

процес и целия път на обучените главорези от лагери в Германия към „Площа-

да на революцията”, където със снайпер бяха отнели живота на около хиляда 

граждани. Кирчо знаеше имената на всички важни участници в събитията и чес-
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то разказваше по часове как точно са протекли тези ужасяващи събития. Едва 

ли е нужно и да се добавя, че никой не намери в чужди банки и помен от митич-

ните баснословни богатства на Николае Чаушеску. Но изграденият от онези 

сценаристи публичен образ на сатрап остана и не се учудих, когато при превра-

та през 2011 г. в Тунис, част от операцията, наречена „Арабска пролет” и пак 

представена за народна революция, западни медии сравняваха техния Бен Али 

с „Карпатския диктатор” и дрънкаха също за някакви „несметни богатства”. 

При едно съвместно посещение в Букурещ през 2010 г. отидохме заедно 

на гроба на Чаушеску. Цялото варварство се изправи пред очите ни. В гроби-

щето Ганчя той бе някак захвърлен и погребан в посока обратна на всички ос-

танали. Кирчо с гняв разказваше как труповете на семейството са били захвър-

лени след черната Коледа на 1989 г. в снега на стадиона на „Стяуа“ и са стояли 

там два дни. Не можеше да си обясни как е възможно такова варварство и за-

що всички прикриват истината! Хората бяха загинали, заради зловещите инте-

реси на западните банкери и политическия елит, сключил сделка да съсипе со-

циализма и да накаже добре развиващите се националните държави, каквато 

несъмнено бе Румъния. В онзи румънски зловещ театър от декември 1989 г. е 

имало и елементи на разправа в древноизточен стил. 

И сега бързо прескачам на нашенската театрализирана „демократична” 

революция. Пропускам баналната и съшита с бели конци история с „танковата” 

касета и оркестрираното сваляне на Младенов, макар че точно на 14.12.1989 г. 

бях отпуска и се озовах в СУ „Св. Климент Охридски” на промоцията за връчва-

нето на дипломите. Държах на това, защото бях пълен отличник и исках да отп-

равя поздравление към колегите. Минах покрай митингуващите и се учудих на 

бойното настроение на протестиращите срещу член 1 на тогавашната конститу-

ция. Като че ли имаше тълпа „викачи”, която ги подгряваше. Не помня там да 

съм видял и бъдещия президент Плевнелиев с неговия плакат за наказание за 

виновниците. Мнозина изграждаха вече своите „демократични” биографии и то 

успешно. 

 Във втората част на службата, през 1990 г. бях шест месеца старшина-

школник във Военната академия и имах възможност да се разхождам по цент-

ралните софийски улици, за да наблюдавам гротесковите сцени на настъпле-

нието на новите властници – червени, сини, зелени, всички, преоблечени в „де-

мократични” одежди. Понеже на път за Академията често минавах оттам, за 
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малко се разминах с боя пред Националната телевизия, когато четата за „спе-

циални” поръчки на Фори Светулката нападна протестиращите срещу необек-

тивните новини. Борбата за съзнанието на хората ставаше все по-отчетлива. 

Ще запомня обаче деня 26 август 1990 г., когато излязох в отпуск и раз-

хождайки се из „Града на истината” бързо разбрах, че „нещо се готви”. Това бе-

ше едно мръсно място в центъра на столицата с упадъчен театрален мизанс-

цен с елементи от катун и военен лагер, в което брадясали бивши партийни 

секретари, всякакви галеници и „жертви” на предишния режим – „политически”, 

„криминали”, дори търсещи приключения младежи и футболни агитки, се бяха 

опънали в едни палатки и искаха някак да дойде „Истината”.  Ще запомня един 

надпис от една палатка с брадясали прошляци: „Търсим сапун марка Аген-

щайн”. Алюзията беше с големия български режисьор Вагенщайн. Нямахме и 

представа, че фашизмът толкова бързо ще се надигне и даже ще стане дър-

жавна идеология в Украйна. В тези грозни дни и един побъркан младеж, когото 

така и не показваха, заплашваше, че ще се самозапали, ако веднага не свалят 

„Петолъчката”. Подготвеният сценарий включваше жертви с желание за зре-

лищно самоубийство, емоционални телевизионни призиви за сваляне на омраз-

ния символ и предотвратяване на щурма на един синдикалист, патоанатом, и 

един бутафорен културтрегер, който си прекарваше времето да пощипва моми-

четата в Народната библиотека. Имаше още съмнителна  ненамеса на служби-

те и като естествен резултат - пожар, който трябваше да окървави „българския 

преход”. Естествено, целият театър беше доста богато отразен с много конспи-

ративни интерпретации. Комунистите запалили Партийния дом, за да скрият 

папките с документи за раздадените от тях куфарчета с пари, от които възник-

нала сегашната капиталистическа класа. Имах познати, които бяха нахлули с 

тълпата, за да търсят важни документи. Беше време на всеобщо оглупяване… 

Мнозинството от хората и у нас, и в Румъния, се надяваха на бърза по-

литическа и социална промяна, която да ни върне към истинската демокрация и 

да ни приобщи към „западната” цивилизация. Това, обаче, се представяше като 

някакъв процес, който ще дойде отвън, без да се изискват лично участие и ко-

лективни действия. В едно свое интервю Балцерович каза, че поляците през 

1989 г. са искали „капитализъм в магазините и социализъм на работа”. Това се 

отнасяше и за нас, макар че „социализмът на работа” беше тотално и буквално 

заменен с един крайно примитивен и потиснически капитализъм. 
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Седем години по-късно отново станахме свидетели на драматични из-

пълнения, включващи щурм на Парламента, камъни и отново пожар. Един жур-

налист, бивш спортист, се опита да разиграе драмата от Букурещ като артис-

тично крещеше за стрелба и убити. Впоследствие се оказа, че объркал удряне-

то на полицаите по щитовете с изстрели… Целта обаче беше изпълнена. Дош-

лото на власт чрез избори управление беше свалено и плановете му да изпла-

ти дългове и да отреже някои чужди финансови мрежи бяха изцяло прекъснати. 

Тогава вече бях в Търново, където имаше гастроли на по-ограничени театрални 

трупи. Един бивш ректор си спомняше, че тогава двама младежки активисти, 

мои студенти по философия, дошли при него и го попитали „Ще ни разрешите 

ли да окупираме за два дни Университета?” Те изобщо и не предполагали, че 

политикът, изпратен от столицата да контролира акцията му, е колега-историк и 

ще остане на гости у тях. 

Моделът „Кой”, задкулисната „демократична” диктатура 

на един президент и гражданските протести срещу корупцията 

 Организираната злоупотреба с демокрацията и свободата на гражданите, 

с националния суверенитет, чрез всички форми на публични театрални изяви 

бележи целия преход и у нас, и в Румъния. Участието в „протести” се превърна 

в компрометиран източник на доходи. При всеки митинг автобуси превозваха 

хора към столицата, заредени журналисти пък отразяваха героичните събития. 

 В последните години нашите две страни направиха интересни иновации 

в модела на театрализираните „демократични” революции. Българските „про-

тестни” среди поведоха борба срещу т.нар. „Модел „Кой”, довела до неговото 

трайно установяване във формата на задкулисно управление в интерес на оли-

гарсите и на чужди икономически, а и политически фактори. А румънската атака 

срещу корупцията, която беше рекламирана като истинска „добра практика”, се 

оказа път към корупционна диктатура на президента и разузнавателната вър-

хушка. Общото отново беше несъобразяването с демократичния вот на граж-

даните, с демократичните принципи за прозрачност, отчетност и контрол. 

 Историята с разобличаването на „Модела „Кой” и организираните протес-

ти срещу правителството на Пламен Орешарски завинаги ще остане като едно 

от най-гротесковите събития в историята на прехода. В тях отново се сблъсках-

ме с твърде богат изразен арсенал от театъра – мрачни шествия, агитки, даже 

разголени манекенки играеха ролята на „Свободата”, която трябва да „води на-
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рода”. Иначе не мога да пропусна да отбележа, че масовите акции започнаха 

толкова бързо след огласяването на кандидатурата за шеф на ДАНС, че оста-

виха незаличимо впечатление за предварителна подготовка. Още повече, че 

тогавашният президент бе подписал промени в законодателството, които пра-

веха този избор възможен. Не отричам, че в тях импулсивно се включиха много 

хора, които искаха бързо подобряване на положението и манифестираха с ен-

тусиазъм, но в крайна сметка спечелиха шепа организатори на събитията, доб-

рали се до властта, политиците от „дясното” и същият олигарх „Кой”, превърнал 

се в основен приятел на властимащите и изпълнител на тлъсти държавни по-

ръчки. Театрални елементи имаше и в публичното представяне на фалита на 

КТБ. Двойните стандарти и потъпкването на вота на гражданите продължаваха 

да отчуждават хората от политиката, а и да подкопават вярата в бъдещето на 

страната ни. А всеки протест, независимо от целта му, беше сериозно компро-

метиран, при това и задълго. Поръчковата работа на „протестърите” в геополи-

тически план всъщност, обаче, свършиха няколко второ-разредни американски 

чиновници-конгресмени, които дойдоха и безпардонно наредиха на нашия пре-

миер веднага да спре тръбопровода „Южен поток“. Останалото беше триум-

фално завръщане на ГЕРБ и пореден срив на БСП, заради отказ да управлява. 

 По-интересният маскарад, обаче, се случи в съседна Румъния. Западни-

те и нашите медии в един глас изграждаха образа на една образцово действа-

ща съдебна система, която във величавата си и неподкупна борба с корупция-

та, е пратила почти цяло едно правителство в затвора. Бившата шефка на На-

ционалната антикорупционна дирекция – Моника Маковей, и нейната следов-

ничка – Лаура Кьовеши, бяха представяни като смели блюстителки на закона и 

канени на лекции и да консултират нашия политически елит.  

Кога се усъмних в така изградения образ? Още при първите ми разговори 

по темата с мои приятели, професори по политически науки в Букурещ, които 

изобщо не смееха да говорят за ситуацията. Един от тях само твърде плахо ми 

заяви, че съдебната власт не би трябвало да измества изпълнителната. 

 При последното ми служебно пътуване до Букурещ през януари 2017 

станах свидетел и на избухването на поредните масови протести. Нашите ме-

дии говореха за стотици хиляди, но тази цифра беше силно преувеличена. През 

но-ември 2016 г. коалицията на социалисти и либерали беше спечелила избо-

рите с повече от 50%, а нейното правителство беше обвинено, че иска да оне-
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вини корумпираните политици и да даде амнистия за „леки” корупционни прес-

тъпления. Това крайно нелепо и явно скалъпено обяснение беше тиражирано и, 

разбира се, доста бързо изкара хора на улицата. Агитките на „Стяуа” и „Дина-

мо”, както и у нас подобните им, бяха в челните редици на сблъсъка с полиция-

та. Хората наистина искаха край на корупцията, на сивата икономика и бърз 

просперитет като обвиняваха политиците, но демагозите ги извикаха на улица-

та, за да подкрепят поредната замислена антидемократична политическа разп-

рава.  

В битката се оформиха две коалиции – тази на социалисти и либерали, 

която искаше да възстанови демокрацията и върховенството на закона, и дру-

гата – на президента и разузнавателната върхушка. По думите на Б. Херцог 

вторият „лагер” „доказано умее да организира групи за влияние и масови де-

монстрации из цялата страна, позовавайки се на атникорупционна реторика”. В 

геополитически план той беше наследник на системата, създадена от бившия 

президент Траян Бъсеску, президент с два мандата, а и с два референдума за 

импийчмънт, провалени поради недостатъчен кворум – тя се ползваше с под-

крепата и изразяваше интересите на американските и европейските неоконсер-

вативни кръгове. Социалдемократическата коалиция не е антизападна, а е по-

скоро резервен играч за реализиране на чуждите интереси, който в политическо 

отношение е като че ли доста по-близо до популистките позиции срещу глоба-

лизацията на Тръмп, а пък и се опира на реториката за възстановяване на су-

веренитета на държавата. Системата на Бъсеску, обаче, успява да прочисти 

ефективно своите политически противници, при това и чрез изпращането им в 

затвора, или пък с принуждаване за отказ от политическия живот (Херцог).  

Много от процесите, обаче, са нагласени и антикорупционната машина се 

оказва достатъчно ефективен инструмент за сериозна политическа употреба. 

Според доклада на Дейвид Кларк от Нenry Jackson Society – Великобритания, в 

Румъния «правосъдната система се използва за осъществяване на политичес-

ки вендети, а антикорупционният път на Румъния се е превърнал сам по себе 

си в инструмент на корупцията.” Има и достатъчно ясни доказателства за сът-

рудничество между върхушката на тайните служби, политици от изпълнителна-

та власт и екипа на антикорупционни прокурори за формиране на мрежа, оказ-

ваща сериозен контрол върху ключови назначения, политически инициативи и 

изобщо върху цялостното развитие на държавата (Кларк). 
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Управляващата коалиция в Румъния се сблъска с реален проблем – наг-

ласени процеси, препълнени затвори и използвана в ущърб на демокрацията 

съдебно-правосъдна система. Дори информацията за всичко това беше изтекла 

и то в резултат на вътрешните борби в различни лагери на тази система. Да се 

надяваме, че ще успее да се справи с връщане към принципите демокрацията. 

Ще завърша с една литературна проекция.  Нека си спомним героя на 

Джордж Оруел, О’Брайън, служителят на Министерството на любовта, който 

обяснява на наивния опозиционер Уилсън, че всъщност той е написал опозици-

онната книга, призоваваща за революция, съзнавайки, че това е „пълна безс-

мислица” и добавя, че всъщност „партията се стреми към властта единствено 

за собствена изгода. Нас не ни интересува добруването на другите, интересува 

ни единствено властта, върховната власт.” (Оруел, Дж.) 

 Политическата демагогия може да бъде крайно опасна за гражданските 

свободи, а и за обществото като цяло, когато се използва като средство за по-

тъпкване на демокрацията. Именно това е и резултатът от налагането на моде-

ла на театрализираните „демократични” революции в Румъния и в България в 

годините на прехода от тоталитарен социализъм към периферен капитализъм. 
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ДЕМАГОГИЯТА – МЕЖДУ ХАРИЗМАТИЧНАТА ВЛАСТ И 
УНИЗЕНОТО СЛОВО 

                                       Силвия Минева 

 
Abstrakt: The aim of the text is to describe demagogy as a political practice and experience 
that has its own history and specificity. This specificity consist in the informal, conditional 
authority that the demagogue exercises through  his charismatic personality and oratory 
skills. 
Key words: demagogy, charisma, speech, truth, рost-truth , willful ignorance 

 
        Зад така формулираната тема стои опитът за описание и коментар на дема-

гогията отвъд масовата, популярна представа за нея, която не е пощадила и те-

мата на настоящата конференция, приканваща към нейното „ограничение” и 

„преодоляване”, т.е. мисленето й като отрицателно явление и нещо предимно 

лошо. Имам предвид преобладаващата сега представа за демагогията като из-

мамническо говорене, лицемерие, изопачаване на факти, едностранчиво тълку-

ване с цел  преднамерено въздействие върху инстинктите и чувствата на масите 

чрез лъжливи и примамливи обещания, зад които стоят користни намерения и 

стремеж към лично облагодетелстване за сметка на общия интерес. Основанието 

да се настоява за преодоляването на тази представа е, че обсъждането на дема-

гогията в прехода (според нейните причини, последици и перспективи, както и на 

нейното ограничение или преодоляване) не се отнася само до изолирания тер-

мин, а до цяло семантично поле, т.е. комплекс от понятия и описваните с тях фе-

номени, в който попадат и ключовите за настоящото изложение дефиниции за 

харизматична власт и „унизено слово”. В този смисъл „демагогия” е понятие, 

което само допълва и завършва това поле, ограничено от политическия речник, 

но оформено, в крайна сметка, от опита и известното ни от историята. Този опит, 

а и историята сочат, че както други думи от политическия речников фонд, като 

например, думата „демокрация”,  така и „демагогия” днес се отклонява от своето 

първоначално, гръцко значение  на „народно водачество”, а промяната на значе-

нието й подсказва за нееднократни исторически провали на свързаната с нея по-

литическа практика. В този контекст за думата „демагогия” е валидно напълно 

онова, което е забелязал  Джовани Сартори за друга една популярна дума от съ-

щия речник – думата „идеология”: 



 181

„… ако думата идеология може да се използва, за да обозначи падението 

или популяризацията на мисълта, това не може да се приложи към обратния про-

цес, появата или създаването на мисълта.” (Сартори, с. 351) 

        Аналогично, ако думата „демагогия” може да се използва, за да обозначи 

падението или популяризацията на словото като политическа реторика, това не 

може да се приложи към появата или създаването на тази реторика. 

         Пак във връзка с опита и историята, като предопределящи присъствието на 

демагогията в семантичното поле на политическия речник, Макс Вебер посочва, 

че образът на „свободния” демагог е характерен за родината на  конституционна-

та държавност – Запада, а и се появява най-напред в средиземноморската циви-

лизация: 

         „Ако някой притежава харизматизма  на пророка, на военачалника по вре-

ме на война, на големия еклезиастичен (духовен) и парламентарен демагог, то-

ва означава, че той е „призван” вътрешно да играе ролята на водач на хората. 

Подчиняват му се, защото хората имат вяра в него, а не вследствие на навик 

или закон. … Най-често обаче те се явяват в два основни профила: като фокус-

ник, пророк  или избран военачалник, или като водач на банда… В наши дни 

тази форма приема смисъл на „лидер на парламентарна партия”… (Вебер, с. 

69-70). 

        С други думи, да се говори за демагогия, означава да се говори за полити-

ческото лидерство като харизматична власт, която има своите корени и история 

в западната традиция, а разполагането с нея, отново по думите на Вебер, „оси-

гурява на верните бойци военна слава и плячка, за привържениците на демагога 

– „авантите”, т.е. експлоатация на управляван благодарение на данъчния моно-

пол ресурс, дребни облаги от политическата дейност и възмездяване за су-

етността.” (Вебер, с. 71).  

        „Възмездяване за суетността” е фразата в този цитат от известната Вебе-

рова лекция „Професията и призванието на политика”, която ни напомня, че да 

си харизматичен, означава преди всичко да бъдеш харесван, защото си при-

влекателен. Възмездяването на суетността, следователно, ще се състои в ха-

ресването, до което водят специалните усилия, положени от някого, за да стане 

привлекателен, защото именно тези целенасочени усилия са присъщи на сует-

ните хора повече, отколкото на всички останали.  
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         Харесването според описанието на известния психолог Стивън Пинкър, 

поражда и поддържа алтруистично партньорство, готовност да предложиш услу-

га на някого, а и е насочено към онези, които изглеждат склонни да отвърнат на 

услугите (Пинкър, с. 513). Харесваният е този, когото често определяме като 

симпатичен, респ. този, който може да разчита на симпатизанти. Като единстве-

ните устройства в света, които реагират на физически неопределени неща, като 

похвалата, красотата и риска, за хората е важно да знаят дали са харесвани. То-

ва тяхно желание не е случайно, защото знанието, че  другите те харесват съз-

дава чувство за сигурност, че тези други най-вероятно мислят подобно на тях 

или са склонни да мислят като тях, да изпитват подобни на техните чувства, да 

споделят подобни на техните ценности, идеали, вкусове. Но хората се стремят 

да бъдат харесвани и защото харесването, освен че е приятно, може да им до-

несе похвали и други награди, като  услуги и престиж, т.е.  прави ги популярни, 

търсени и желани за партньори, съветници, приятели, водачи. Удоволствието е 

още по-голямо, ако тези, които ни харесват, са различни от нас, т.е. не са винаги 

съгласни с нас. Така въпросът, какво прави хората привлекателни, се оказва ед-

новременно колкото естетически, толкова и психологически, етически и полити-

чески, поради което открай време той е вълнувал всякакви хора – не само сует-

ните, но и всички философи, учени, писатели, художници, за които този въпрос 

представлява специален интерес, защото той засяга познанието за човешкото и 

различните му проявления. Понастоящем въпросът се оказва и основен профе-

сионален въпрос за всички ангажирани с реклама и ПР специалисти.  

         В контекста на настоящата тема  въпросът за харизматичността се свежда 

до това, какво прави демагога привлекателен и харесван?  

         Подходяща отправна точка за отговор ни дава определението за демагога, 

дадено от Дж. Гълбрайт в книгата му „Анатомия на властта”: 

         „Политикът, чието основно умение е да се отъждествява с избирателите 

си, за разлика от онзи, който умее да убеждава и да повелява, е смятан за дема-

гог” (Гълбрайт, с. 47).   

         От това гледище като отличителна черта на демагога най-често се посочва 

способността му да се идентифицира с волята на мнозинството от избирателите 

– народа/демоса, а и да приспособява изказванията или речта си към онова, ко-

ето те искат, или очакват да чуят, създавайки впечатлението, че техните въжде-

ления, болки, страдания са идентични с неговите собствени. За да постигне же-
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ланото впечатление и симпатия, демагогът използва говорене и поведение, де-

монстриращи непосредственост, откритост, откровеност, скъсена дистанция 

между себе си и мнозинството от хората, към които се обръща. Чрез използване 

на думи, изрази, жестове, присъщи на баналното говорене и държане, както и 

примери от личния живот, той внушава, че говори не само от свое име, но и от 

името на това мнозинство, и следователно, неговият глас е глас същевременно 

на всеки един от това мнозинство.1 Обаче тази хармония между казано и очак-

вано, обещано и желано, съвсем не е случайна, нито пък е продукт на някакво 

щастливо „сходство” в характерите, желанията и стремежите, а на договорния 

характер на отношението между демагога и неговата публика:  

         „Въпросният лидер […] признава волята на съответните избиратели и се 

идентифицира с нея [...] Те на свой ред възприемат начина, по който той изразя-

ва техните възгледи, и са съгласни с видоизмененото им представяне, особено 

когато става дума за това, как да им се придаде практически ефект. Истинска 

власт притежава онзи, който в рамките на тази сделка е в състояние да извоюва 

благосклонен прием на свои значими възгледи” (Гълбрайт, с. 47).  

         Според създадената от Гълбрайт класификация на властовите форми,  де-

магогията предполага известна прикрита зависимост, основавайки се на хариз-

матичността на лидера и поради това принадлежи към категорията на т.нар. ус-

ловна власт. Отличителен белег на тази власт е, че тя се упражнява безболез-

нено и неусетно, т.е. без физическа принуда и съпътстващото я чувство за уни-

жение, защото: „Завладяващата личност печели подчинение по пътя на убежде-

нието – култивирайки вяра, „упражнявайки лидерство” (Гълбрайт, с. 43).   

         Култивирането на доверие по пътя на убеждаването е основна грижа и за-

дача на всеки политик, защото действителният му статус като лидер зависи от 

това, доколко е в състояние да убеди мнозинството от хората да приемат него-

вите решения на обществените проблеми като свои. А доколкото основен инст-

                                                 
1 Пример от недалечното минало за такова говорене е разказът на български политик по повод драстично 
повишение на цените на основни стоки за това, как неговото семейство никога не е купувало картофи, за-
щото само ги е отглеждало. Макар и за изглежда на затрогваща лична история, този разказ фактически не 
предлага решение на проблема, тъй като е немислимо и невъзможно в наше време всеки сам да отглежда 
всички необходими му хранителни продукти, защото не разполага със средства, за да си ги закупи. Това би 
означавало хората да не се занимават с нищо друго освен с всекидневната грижа за собственоръчно отг-
леждане на храната си, а и да забравят за всякаква специализация на труда и свързания с нея обществен и 
научен прогрес, довели до появата и развитието на обществено образование, здравеопазване, медии, тран-
спорт, социално осигуряване и всички останали сфери на третичния стопански сектор, без които всъщност 
и практически е немислимо подобряването на качеството на живота и въобще човешкото възпроизводство. 
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румент на убеждаването е езикът, дотолкова култивирането на доверие изисква 

специфична езикова стратегия, която разчита на речта като средство за манипу-

лация. Нейният манипулативен потенциал има за източник емотивността на сло-

вото, която позволява да приемем, че „няма ясна граница, разделяща мисленето 

от чувстването, нито пък мисленето непременно предхожда чувстването, или 

обратно” (Пинкър, с. 476). От емотивността на думите зависи убеждаващата им 

сила и възможността хората да бъдат накарани да повярват, защото онова, кое-

то оставя най-трайна следа в съзнанието, са образите, респ. имената – названи-

ята, с които тези образи са идентифицирани, а не описанията или обясненията. 

Думите, в крайна сметка, моделират мисълта, защото ние мислим само чрез тях 

и „тяхното семантично проектиране включва определен начин за възприемане и 

схващане на неща, предмети, процеси” (Сартори, с. 17). 

          Неуловимата граница между мисъл и чувство е причината емотивността на 

езика да залегне в основата и на описаното от Джовани Сартори като „война на 

думите”, която избухва винаги, когато думите се използват за оръжие, а не като 

носители на идеи, евристично значение или информативна стойност. (Сартори, 

319-325) Тъй като победата в тази война зависи повече от емоционалната нато-

вареност на речта, отколкото от останалите й характеристики, основно правило в 

нея е да „се завладяват” и представят като собствени определения и постижения 

добрите думи, сред които от Втората световна война насам „демокрация” при-

съства неизменно. Съответно на това, лошите думи, към които понастоящем се 

отнася и „демагогия”, трябва да се изстрелват във вражеския лагер на полити-

ческия съперник.  

          Величието или падението на думите, не идва от великите мисли, както сме 

склонни да смятаме под влияние на модерния рационализъм. Напротив, пър-

вичността на речта по отношение на мисълта, респ. отдаването на приоритет на 

речта по отношение на мисълта, може да я изравни с действието, така че цялото 

политическо действие като различно от военното и всяка физическа принуда, 

защото е ненасилствено, да се извършва с думи. Това различаване, както уста-

новява Хана Арент, е направено най-напред в древна Гърция, където речта като 

действие изисквала намирането на подходящите думи в подходящия момент без 

оглед на информацията, която могат да носят. За разлика от голото насилие, 

което е безсловесно и поради това насилието само по себе си не може да бъде 
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велико, думите могат да бъдат велики, когато снемат необходимостта от наси-

лие: 

         „Ударението се измества от действието към речта – пише Арент, – и то към 

речта като средство за убеждение… Да си политичен, да живееш в полис, озна-

чавало, че всичко се решава чрез думи и убеждение, а не чрез сила и насилие” 

(Арент, с. 44). 

         Затова според Хана Арент Аристотеловото определение за човека като 

политично същество не може да се разбере, ако не се вземе под внимание и 

друго важно наблюдение на философа, а именно, че човекът е способен на реч, 

защото разполага с ум, благодарение на който може да съзерцава, а значи и да 

се наслаждава на всичко, което е носител на красота – от външността до речта 

на говорещия (Арент, с. 45). Нещо повече, в добре известния пасаж на Аристо-

теловата „Политика” тази способност е редоположена и със самата политичност 

като нейно условие и белег, различаващ човека от всяко стадно животно: 

         „Ясно е, – пише Аристотел – че човек е обществено същество в по-го-ляма 

степен от всяка пчела и от всяко стадно животно. Според нас природата не пра-

ви нищо напразно, а от живите същества само човекът притежава език… Езикът 

обаче служи да изразява полезното и вредното , а следователно и справедливо-

то и несправедливото. Това е присъщо на хората за разлика от другите живи 

същества, че единствено те имат чувство за добро и зло, за справедливо и нес-

праведливо и прочие, а общата приобщеност към тях създава семейството и 

държавата (Аристотел, 1995, с. 5). 

          В този ред на мисли констатацията на хуманистичната психология в лице-

то на Елиът Арънсън, че сме пленници на нашите очи, не се отнася само до фи-

зическата красота (Арънсън, с. 206). Когато говорим за съзерцателната способ-

ност на човешкото същество, констатацията се отнася както до външния, физи-

чески облик на хората и вещите, така и до речта, която в не по-малка степен по-

пада в полезрението на съзерцаващия, защото е нещо, което може да предиз-

виква действие във вид на реакция на одобрение или неодобрение, респ. на 

възхищение, или възмущение. Именно очите на съзерцаващия са това, което 

позволява да се съгласим с Джовани Сартори, че „немалка част от политиката – 

и не задължително лошата й част, може да бъде описана като скалъпване на 

празни приказки върху политически проблем” (Сартори, с. 9). До тази констата-

ция стига Сартори, след като установява, че някой може да говори каквито си 
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иска безсмислици, като например да казва черно на онова, на което всички ос-

танали казват бяло, и в това няма нищо нередно, ако изрично е заявил, че ще 

нарича черното бяло и винаги използва думата черно по един и същи начин. 

Смисълът на едно такова говорене е, че макар и объркващо за останалите, то 

може да е и полезно от гледна точка на говорещия по такъв начин. 

         Проблематичността на демагогията, следователно, не идва от празнодумс-

твото, а от това, че хората не искат или не обичат да бъдат манипулирани, т.е. 

обърквани, както с похвали, обещания, или заплахи, така и със стипулации (про-

изволни употреби на думите), дори ако тяхното значение е само конвенциално – 

предварително уговорено как ще се използват. Страхът от манипулация чрез 

речта и други форми за внушение има своите основания в подозрението за пос-

тоянно дебнещата ни опасност от някакъв вид посегателство върху човешката 

личност, нейната автономия на волята и свободата на избора като индивидуа-

лен и самостоятелен. Този страх често преминава в усещане за безпомощност и 

безсилие пред невидимото зло на манипулацията, която получава нови измере-

ния и мащаби благодарение на новите информационни технологии и съпътст-

ващият ги синдром на информационното претоварване. Особен принос в това 

отношение имат съвременните медии. Благодарение на новите  технологии те 

се развиват по своя логика на самонарастване и стават глобални. Цифровиза-

ция е технологията, която отключва този процес и превръща в негов фокус све-

товната комуникационна мрежа – Интернет. В нея няма невъзможни неща и е 

достатъчно да разполагаш с устройство за достъп – лаптоп, смартфон или таб-

лет, за да си на един клик разстояние от новините и всички новости в която и да 

е сфера на живота. В резултат нарастващите и циркулиращи по целия свят ин-

формационни потоци заливат човешкото ежедневие и съзнание във всеки миг и 

във всяка точка от географското пространство, превръщайки човека от политич-

но същество в медиален консуматор – най-характерният персонаж на съвремен-

ната цивилизация, като цивилизация на зрелището, спектакъла, развлечението, 

както я определя романистът – Нобелов лауреат, Марио Варгас Льоса:  

         „Това е цивилизация на един свят, в чиято ценностна система първото 

място се пада на развлечението, а веселието и бягството от скуката са всеобща 

страст. Разбира се, такъв житейски идеал има пълното право на съществуване... 

Но провъзгласявайки за върховна ценност естествената склонност към приятно 

прекарване на времето, ние сме предизвикали нечакани последици: културата 
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се обезличава, всички са обзети от фриволно настроение, а в областта на масо-

вото осведомяване процъфтява безотговорната клюкарска скандална журналис-

тика” (Льоса, Цивилизация на зрелището).  

         Така зрелищността оформя парадигмата на съвременния консумеризъм, 

налагайки и медиите да се приспособят към нея. Приспособяването става чрез 

трансформирането им от средства за информиране и комуникация в пореден из-

точник на удоволствие, което изисква намирането и предлагането на това, което 

ще привлече най-бързо, а и ще задържи най-дълго вниманието на консуматора. 

В резултат, трафикът се оказва по-ценен от аудиторията, а „сензациите” по-до-

ходосни от всичко друго. 

         Приложен към света на медиите, законът на свободния пазар изисква пос-

тоянна конкуренция в зрелищността и привлекателността на предлаганото от 

тях за масова консумация. Това означава повече информация, която отговаря на 

желанията, вкусовете и очакванията на жадната за наслади и зрелища публика. 

Но възходът на жълтата преса, който влече неумолимо след себе си и първото 

място на скандалното и катастрофичното в останалите медийни „жанрове”, е 

само част от цената, която медиите трябва да платят, за да се впишат в цивили-

зацията на спектакъла и да се радват на пазарен успех в надпреварата за пове-

че зрители, слушатели, потребители. Останалата част е, че същият подход, спо-

ред Льоса, се оказва открит и за най-мерзките демагогии в политиката. В нея, 

както и в културата, мястото на критиката се овакантява в полза на рекламата: 

         „Рекламата строго ни поучава и диктува вкусовете, чувствителността, въ-

ображението и привичките ни. Задачите, изпълнявани някога в тази област от 

философските системи, религиозните вярвания, идеологиите и ученията или от 

наставници, известни във Франция като мандарините на епохата, днес са прех-

върлени на безименните „творчески работници” от рекламните агенции.” (Льоса, 

пак там) 

         Без да отрича демократизирането на вкусовете и нравите като положител-

на страна на съвременната цивилизация, Льоса обявява за триумф на безпоря-

дъка разпадането на естетическите ценности под напора на неограничената от 

нищо свобода, така че те стават изцяло зависими от вкуса на потребителя и 

публичното одобрение, което има последната дума: 

         „Старият канон, който ни позволяваше да правим разлика между превъз-

ходното, обикновеното и отвратителното, вече не съществува: днес всичко зави-
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си от вкуса на потребителя… Както великият талант, така и измамникът са жерт-

ва на различни машинации, пример за това е публичното одобрение, което има 

последната дума. Вярно е, че в други области безпорядъкът не е достигнал тези 

крайности, но до известна степен си е пробил път и там и е създал огромна не-

сигурност.” (Льоса, Жил Липовецки. Културата срещу зрелището). 

        Безпорядъкът, предизвикан от разпада на ценностите, следователно, не 

засяга само изкуството и културата, но и всички останали сфери на живота и 

обществото, в т.ч. и политиката. В  нея той триумфира като „постистина” – дума-

та, коронована от редакторския екип на Оксфордския речник за дума на 2016 г.  

        Както други думи с представката „пост-” - „посткомунистически”, „постиндус-

триален”, ”постмодерен” и др., така и „постистина” насочва към идеята за неоп-

ределеността и несигурността, които съпровождат края на нещо и превръщане-

то му в история – обществена система, историческа епоха или състояние на чо-

века и обществото. С истината, обаче, случаят изглежда по-различен, защото тя 

не е само политическо, а гносеологическо и етическо понятие, обвързано с поз-

навателни и морални стандарти като обективност, безпристрастност, непреду-

беденост, искреност, честност, правдивост, от които зависи смисъла на онова, 

което хората мислят, чувстват, говорят и начина на споделянето и разпростра-

нението му. „Постистина” подсказва за загубата именно на този смисъл вследст-

вие на преобладаващото фриволно политическо говорене, което отдава предпо-

читание не на фактическите основания на речта, нейната информативна стой-

ност и познавателни значения, а на въздействието й върху човешките чувства и 

настроения. Подобно говорене трудно може да претендира за истинност, защото 

целта му е  влияние върху масовите настроения и общественото мнение, така че 

те да бъдат „настроени” в полза на излъчващите посланията, независимо от тях-

ната полезност или безполезност за адресатите им. Така се стига до констата-

цията, че днес живеем в свят без истина заради признаването правото на истин-

ност на всяка гледна точка, дори ако е провокирана само от субективните пре-

живявания и чувства на нейните изразители и привърженици (Katerine Viner). 

         Като причина за „обезценяването” на истината професорът по междуна-

родна политика Даниел Дрезнер посочва ерозията на вярата в авторитети, инс-

титуции и експерти, която има своите различни източници. Позовавайки се на 

статистически данни на Галъп,  той установява, че ерозията се дължи колкото на 

скептицизма, предизвикан от събития като финансовата криза от 2008 г., толко-
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ва и на липсата на интерес и пренебрежителното отношение към използването 

на безспорни факти и доказателства. Тази незаинтересованост Дрезнер опреде-

ля като „умишлено невежество” (willful ignorance) и основен фактор за успеха на 

Брекзит и изборната победа на новоизбрания американски президент Доналд 

Тръмп. Основания за определението си професорът открива в това, че хората 

предпочитат желаното пред действителното и харесват повече онези, които им 

предлагат не аргументирани доводи, а онова, което те искат да чуят, защото от-

говаря на собствените им желания и представи за света не такъв, какъвто е той, 

въпреки желанията и очакванията им, а според субективните им оценки и чувст-

ва (Drezner).  

         Четейки, слушайки или гледайки за онова, в което вече са убедени, меди-

алните консуматори шумно демонстрират своята благоприятна реакция. По от-

ношение на тях медиите изпълняват двойствената роля да бъдат едновременно 

проводник на целенасочено въздействие и отдушник на собствената им неудов-

летвореност. Техните възможности за въздействие са важен фактор в култиви-

рането на доверие, от което се нуждае всеки съвременен политик, претендиращ 

за реална власт. Борбата за спечелването на това доверие днес изисква своята 

специфична медийна стратегия. В тази стратегия  комплексното манипулиране 

на настроенията включва редом с традиционните изразни средства на речта и 

нестандартни (до скандалност) послания като тези на Д. Тръмп за пълна забрана 

за пускане на мюсюлмани в САЩ, масово депортиране на милиони нелегални 

емигранти, издигане на гигантска стена между Мексико и САЩ, за да стане САЩ 

отново велика страна. Успехът на подобен подход може да се обясни, от една 

страна, с типичния рекламен трик на изкусното повторение: както хо-рата биват 

убеждавани в особената празничност на определена марка бира, по същия на-

чин те биват убеждавани в уникалните качества и моралния тон на определен 

политик, в желателността или неблагоразумието на една или друга политическа 

инициатива, като при всички тези случаи ефектът е един и същ: „купувачът е 

придуман да повярва в целите на продавача.” (Гълбрайт, с. 33)  

         От друга страна обаче, от първостепенно значение за спечелването на вя-

рата и доброволното подчинение на другите си остава върховната увереност на 

индивида в собствената му богопомазаност и непогрешимост. Тя не изисква за-

дължително интелигентност, дори напротив – достатъчна е способността да от-

стояваш неизвестното с най-голяма убеденост. Именно тази способност, из-



 190

глежда, е донесла на Доналд Тръмп изборната победа не по-малко, отколкото 

всички съвременни техники и технологии за въздействие и повлияване на реше-

нията, желанията и настроенията на масовия американец. Крайният резултат е, 

че властта попада не в знаещите индивиди, а в ръцете на онзи, който често тък-

мо поради своята ограниченост вярва, че знае, но и съумява да убеди и другите 

също да вярват: 

    „Може би това винаги е било така. – обобщава колумнистът на the Guardian 

Джонатан Фрийдленд – По-значителна е промяната в медийната култура. Техно-

логията сега позволява на политиците да комуникират директно с техните после-

дователи, без да е необходимо да подлагат на проверка твърденията си чрез 

филтъра за проверка на фактите на една новинарска организация. Доказателст-

вото за това е неговия акаунт в Twitter. Междувременно възходът на социалните 

медии и в САЩ, кабелните телевизионни канали и радиостанциите, дефинирани 

според политическите им нюанси, означава, че гласоподавателите могат лесно 

да получат цялата информация от източници, пригодени да отразяват собстве-

ните им възгледи обратно към тях.” (Jonathan Freedland)  

         В крайна сметка, онова, което лишава глобализирания свят от истинност, 

не е толкова субективността или ирационалността на преценките, колкото рав-

нопоставянето като равноценни на всички гледни точки, въпреки неизбежната 

им произволност, защото без това равнопоставяне глобализацията би била не-

възможна и обречена на провал. За да не се случи това, се налага гледната точ-

ка като „мнение” да се превърне в „свещената крава” на секуларизирания моде-

рен свят и негова първа аксиома, както точката в геометрията. Благодарение на 

нейното абсолютизиране може да бъде отложено и дори снето заемането на по-

зиция, което изисква аргументиране на избора й с факти и рационални съжде-

ния. Същата аксиоматика лежи в основата и на произволната употреба на думи, 

която крие риска и възможността за измамното им използване, когато говорещи-

ят няма предвид значението, което й се придава от слушателите.2 Но да мани-

                                                 
2 Типичен пример за този риск е формулировката „македонска земя”, използвана от руския президент Вл. 
Путин по повод на 24 май – Денят на  българските писмена. Формулировката предизвиквала широк отзвук 
от страна на българската общественост и политици заради двусмислието си, което предполага, че форму-
лировката може да не се отнася само до географската родина на тази писменост, но и  провокативна, защо-
то може да се схване и като оспорваща българския принос за нейното разпространение и развитие. Пре-
дизвиканото от формулировката двусмислие принуждава прессекретарият на МВнР Мария Захариева  
специално да уточни в интервю за ИТАР ТАСС, че: „Никой в Русия не се опитва да отрича приноса на 
Първото българско царство в създаването на славянската писменост.” http://www.mediapool.bg/moskva-
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пулираш чрез словото реакциите и поведението на другите всъщност означава 

да пренебрегваш връзката му с истината. А пък тази връзка, според описанието 

на Жак Елюл, е такава, че без словото нищо не може да се узнае за истината: 

         „И дори като оставим настрана претенцията на човека – пише Елюл, - обзет 

от горделиво и изключително схващане на истината, всъщност ако ние наистина 

можехме да я схванем  такава, каквато е, и да я предадем без загуба, необреме-

нена, то истината, самата тя, би ни смазала и би ни попречила да живеем. За да 

можем да живеем, истината трябва да бъде изразена от най-крехкият фактор, 

оставящ на другия неговата свобода с безпокойството, което ни кара да твър-

дим, че ние никога не можем да схванем цялата истина и че житейския ни път не 

може да завърши с тъждествеността на моя живот и истината.” (Елюл, с. 54-55) 

         В контекста на връзката слово-истина демагогията, разчитаща на произ-

волната употреба на думите, става синоним на опорочаването на езика, на което 

политиката е податлива повече откъдето и да било, защото в нея, по думите на 

Дж. Оруел, езикът е по-скоро инструмент „за прикриване или задържане на ми-

сълта”, отколкото за нейното изразяване. (Orwell, с. 265) Самото прикриване мо-

же да бъде случайно или умишлено в зависимост от това дали е съзнателно, 

или не, т.е. дали говорещият подценява, или преувеличава истината поради 

незнание и невежество, или поради търсенето на външния ефект в желанието 

си да се хареса, да прикове и задържи вниманието върху  себе си. Необходи-

мостта да  се съобразява с „ефекта, който предизвиква”, принуждава демагога 

да търси външния блясък, което създава впечатлението, че той е повече зает с 

отзвука от деянията си, отколкото отдаден на кауза. Затова демагогът не е га-

рантиран сре-щу реалния риск, опиянен от съзнанието за влиянието си над дру-

гите и чувството за мощ, да предпочете пред всичко друго да се наслаждава на 

властта заради самия себе си. В изкушенията на политическия нарцисизъм Ве-

бер вижда етическата проблематичност на лидерството и предупреждава изрич-

но за опасността от сливането на големия политически успех  с проклятието су-

ета на личността поради неразличаването им: 

          „В политиката има два смъртни гряха – да не защитаваш никаква кауза и 

да нямаш никакво чувство за отговорност. …Суетата, или с други думи, нуждата 

                                                                                                                                                           
utochni-putin-posochi-makedonskata-zemya-samo-kato-geografska-rodina-na-slavyanskata-azbuka-
news264278.html 
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по най-прозрачния начин да застанеш на преден план, въвлича твърде често по-

литика в единия или в другия, или и в двата гряха едновременно.” (Вебер, с. 105)  

         На опорочената (по този начин) каузалност на политиката, демагогията 

дължи негативното си значение. То се подхранва допълнително от подозрение-

то, че зад речта и поведението на политическия лидер може да се крие откровен 

цинизъм, когато  той е наясно с неистинността на думите си или безполезността 

на делата си от гледна точка на „общото благо”, но въпреки това, не се отказва 

от тях и е готов целенасочено да заблуждава своята публика с цел постигане, 

или удържане на властта с всички възможни средства, включително на цената 

на лъжата, заблудата и напразните обещания. По тази причина демагогията 

днес се асоциира най-често с такъв вид реторика, която е адресирана към широ-

ките слоеве, а и прокламираща неосъществими обещания и привидни публични 

истини, споделяни от некритично настроената част от обществото, която е дос-

татъчна или може да нарасне дотолкова, че да осигури необходимия (на демаго-

га) кредит на доверие, за да победи в борбата за властта. 

        Като форма на политическия цинизъм демагогията се свързва най-често 

със случаите, когато демагогът не може да предложи  реално и удовлетворител-

но за мнозинството решение на проблемите поради тяхното неразбиране или 

подценяването им. Тогава именно той прибягва до трайно и продължително от-

клоняване на общественото внимание от тях, като представя за приоритетни 

дейности и задачи, например, мерки за намаляване на пътнотранспортните про-

изшествия и техните жертви, като мерки за преодоляване на демографската кри-

за, въпреки че катастрофите по пътищата и жертвите от тях не са сред основни-

те причини за демографските проблеми, предизвикани на първо място от ниска 

раждаемост, масова емиграция, застаряващо население, нискокачествено здра-

веопазване, социална несигурност и криза на брачната институция поради про-

мяна в ценностното възприятие на брака. Често тази подмяна на най-важното с 

по-маловажното става в резултат на липсата или недостатъчната компетентност 

на самия лидер – непознаването на спецификата на съответната сфера или на 

проблемите в нея. В резултат се стига до парадоксални ситуации на равнопос-

тавяне и разглеждане като аналогични на практики, характерни за различни, 

несвързани и поради това не подлежащи на един и същ тип решение проблеми.  

         В заключение, може да се каже, че има смисъл да си позволим да бъдем 

повлияни от някого, който реално заслужава доверие, защото съзнава какво го-
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вори, а пък е и готов да поеме отговорността за последиците от неизказаната 

или прикрита чрез изопаченото слово мисъл. В тази именно връзка е твърде 

уместно да се припомни и забелязаното още Аристотел в съчинението му „Рето-

рика”, което звучи актуално и днес:  

”… ние гласуваме доверие на почтените хора повече и по-бързо изобщо 

във всичко, а в това, което е неясно и поражда колебание – безусловно. То, оба-

че, трябва да иде от речта, а не от предварително мнение за качествата на ора-

тора. Някои теоретици неправилно не отнасят към изкуството моралния облик 

на оратора като недопринасящ нищо за убедителността му. Напротив, характе-

рът е, тъй да се каже, почти най-главното доказателство.” (Аристотел, 1986, с. 

45-46)  

          Разбира се, под „добри хора” Аристотел е имал предвид хора с високи мо-

рални качества, така както под „призвание на политика” Макс Вебер е имал 

предвид отдаването на кауза и разграничаването от самия себе си, защото : 

          „Една нация прощава винаги материалните щети, които са й нанесени, но 

не и унижаването на достойнството й, особено когато това се прави от позиция-

та на всезнаещ оракул.” (Вебер, с. 107) 

          Решим ли, обаче, да снемем Веберовото предупреждение от висините на 

националните хоризонти и да го приземим към екзистенциалните, прости истини 

на човешкия живот, ще трябва да признаем, че по-важна за всички – и демагози, 

и техните публики – е житейската мъдрост на древния суфизъм, че: 

         „Ако една дума идва от сърцето, тя ще влезе в сърцето; 

         Но ако идва само от езика, няма да стигне по-далеч от ухото” (Тулмин, с. 

182). 
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ОБЛИКЪТ НА ДЕМАГОГИЯТА ПРЕЗ 2004 – 2007 Г.1 

Анна Иванова-Лозева 

Abstrakt. This report presents, analyzes and interprets the data obtained in mo-nitoring the presence 

/ absence of demagogy in the statements of politicians on the topic of Bulgaria's EU membership 

(2004-2007), based on transcripts posted on the website of the National Assembly. 

Keywords: demagogy, crowd, transition, crisis, change. 

Увод 

Изложението ми е посветено на демагогските прояви в политическите дебати 

по повод на членството на България в Европейския съюз. Тук ще представя някои 

от резултатите в докторантската ми разработка, които бяха получени след обработ-

ка на масив от стенограми на Народното събрание от периода 2004 – 2007 г. В цен-

търа на внимание са монологичните изказвания на български политици, тъй като 

монологичният текст е по-благоприятен за създаването на езикова демагогия. В не-

го ораторът спокойно излага мислите и чувствата си, независимо дали са действи-

телни, или не, при това обикновено и без да бъде прекъсван, или критикуван. За 

получените резултати е използван основно рейдовият контент анализ,  сравнителен 

динамичен и корелационен анализ, а също и общолингвистични методи.  

След 10 ноември 1989 г. в България започна откъсването от установения 45-

годишен  обществен ред: периодът се свързва със смяна на политическата визия, 

артикулиран отказ от тоталитарния тип общество, съответно и артикулиран отказ от 

тоталитарния тип демагогия. Съзнателно повтарям артикулиран, тъй като за на-

личието на демагогия се говори постоянно, тя винаги е била порицавана и като об-

ществено явление, но и като съзнателно провеждана политика2. И въпреки това тя 

постоянно присъства дори във всекидневните контексти при междуличностно общу-

ване, както е разкрито в монографията „Езиковата демагогия” (1999) на Ст. Димит-

рова. Когато се потърсят нейни конкретни прояви, тя сякаш се изплъзва. След 1989 

г. мимикрията на демагогията у нас се сдоби и характеристиките, присъщи й в за-

падната култура, докато се правеше опит да се формира българското гражданско 

общество и се обсъждаше присъединяването на България към Европейския съюз. 
                                                 
1 Участието си в конференцията дължа на проф. Максим Мизов. Той ми посочи възможности за интерпретация 
извън полето на обичайната рeторика, в чийто контекст беше направено изследването. Изказвам искрената си 
благодарност към него за колегиалната подкрепа. 
2 http://www.bizimi.com/new_article/index.php?url=content_politics/article3.php. 



 196

В този контекст се установи, че в периода 2004 – 2007 г. се създават условия за 
„рестарт” на демагогията3. Процесът е подпомогнат и от деконсолидацията на об-

ществото: тенденция, която се развива и към момента. Да припомня само, че Густав  

Льобон посочва, че един цял народ, дори на пръв поглед случайно събран, може да 

се превърне в тълпа, стига да му бъде оказано нужното въздействие.  

И така, явлението демагогия се разбира като убеждаващо (въз)действие с 

отрицателен знак, отнася се до нарушаване на приети от обществото ценностни 

ориентири. По време на конференцията, на която беше представен настоящият 

доклад4, бе направен опит да се разграничат явленията демагогия и популизъм. 

На популизма му бяха приписани положителни смисли „популистът следва народ-

ните желания” (цитат по памет). Проучването, което проведох, установи категорич-

но, че лексемата популизъм е евфемизъм на демагогия. Освен това думата при-

тежава единствено и само отрицателен смисъл, и не може да се говори за положи-

телен популизъм, тъй като даденото изказване би се възприело като демагогско. 

Едно такова изказване се проявява приоритетно в сферата на политиката при де-

мократичните обществени системи на управление. То носи отличителните белези 

на ласкателството, лицемерието, политиката под власт и диктат на тълпата, поли-

тиката на измама, политика за власт, за лично обогатяване, за влияние над тълпа-

та, основно в предизборна политика. Лексемата демагогия развива следните сино-

ними: измама, лъжа, лицемерие, велзевулство, фарисейство (книж.), фарисейщи-

на (книж.), демокрация, политиканство, и добавя негативни конотации от тях. Ана-
лизът потвърди, че посочените синоними се използват умело и в политичес-
ките изказвания, произнесени от парламентарната трибуна.  

Демагогът е деятелят, чиито действия носят отпечатъка на демагогия и кой-

то борави със система от убеждаващи техники. Той се стреми към власт и преслед-

ва статута на властимащ. Изявява се обикновено в условия на криза и като цяло – в 

преходни за конкретно общество периоди. Неговите послания са свързани с неис-

тинни обещания (послания, изкази), тоест ключов за изказването е перформативът 

                                                 
3 Трябва да се подчертае, че целта на изследването е не да квалифицира даден политик като демагог или не. 
Всички политически лидери преследват определени цели, говорейки или пишейки статии, или мемоари. На-
ивно е да се мисли, че те не прибягват до реторични похвати в изказванията си или до елементи от арсеналите 
и репертоарите на демагогската реторика. Но също така би било несериозно, ако се подценява развитието на 
явлението, в т.ч. и особено проявите му в новата интерактивна и високотехнологична среда. 
4 „Политическата демагогия в прехода – причини, последици, перспективи и начини за нейното ограничение 
или преодоляване”, 02.06.2017 г. 
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обещавам, който невинаги е изказан. Добрият демагог е наясно, че истината не е 

важна, посочва Г. Льобон. Затова и ораторите, които притежават способността да 

въздействат, преди всичко се „обръщат към чувствата и никога към разума“  на ау-

диторията. М. Мизов отбелязва, че „всяка политическа власт” е била заставяна, 

по един или друг начин, да овладее способността да оказва въздействие върху 

аудиторията посредством слуховите й възприятия. За това, дали деятелят може 

да се определи като демагог, се съди по неговите послания – обикновено интуи-

тивно. В изказите му, чрез които се реализира убеждаващо (въз)действие, най-

често преобладават призивите, основани на емоции, страх, предразсъдъци. Ясно е, 

че така се засягат онези базови същини, които се наричат нагласи (атитюди, уста-

новки – в различната терминология) на когнитивно равнище и които имат реализа-

ции на езиково равнище, движещи се по опозициите живот -: смърт, здраве -: бо-

лест, добър - лош, мир - война, богатство - бедност и т.н., защото тези нагласи 

докосват естествените човешки инстинкти за самосъхранение, като предизвикват 

някаква импулсивност и водят до импулсивни решения (действия). Следователно и 

темите, които се засягат в посланията, носят внушения за страх, тревоги, опасения, 

несигурност. Темите и посланията трябва да бъдат харесвани, което предполага и 

висока степен на популизъм. Фактологично в посланията присъства и критика на 

опонентите. Технологично в изказите на демагога се открива наличие на техники за 

заблуда, тоест носещи характеристики на неистинност (преструвка, лицемерие) и 

преследващи – като резултат – користност. Така демагогът се определя посредст-

вом действията си в пространството на езика; той черпи и се възползва от възмож-

ностите на езиковото пространство, използва подборно средствата на езика, тоест 

става въпрос са особен тип езикови (въз)действия. Езикът и езиковите средства са 

водещи инструмент по отношение на определянето на демагогията и на демагога.  

Субект на демагогското въздействие. По традиция се приема, че послани-

ята на демагога биват ориентирани към масите, към тълпата или, по-точно, към 

„неразумната” част от нея, тоест към определена аудитория с нисък праг на критич-

но мислене. Това е „аудиторията”, съставена от необразовано и/или слабо образо-

вано гражданство, сред която се най-вече се преследва известна популярност, 

привличане на симпатизанти и временно, или дълготрайно печелене на поддръж-

ници. Субектът на въздействие не е експлициран достатъчно ясно: той обикновено 

е представян или дискретно – политически незрели хора, или чрез обобщаваща 

лексема (тълпа, гражданство, народ и под.). Днес обаче доста осезаемо се разли-
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чават информационни плебеи и информационен елит с оглед на достъпа до ин-

формационната компонента и възможностите за човека за преработка на инфор-

мацията5. Това означава, че възможностите за прояви на демагогията се увелича-

ват, тъй като остава под въпрос и възможността за проверка на достоверност на 

информацията.   

Явлението и понятието демагогия еволюират. Еволюира и разбирането за 

деятеля демагог. Онова, което не се променя, е посоката на комуникативното пове-

дение като стратегия: управление върху аудиториите за постигане на власт. Такти-

чески целта е да се въздейства неявно върху общественото съзнание чрез емоции-

те на адресата и активизирането на ментални стереотипи. Въпросите за методите 

на демагогията придобиват особена актуалност и с оглед на информационно-психо-

логическите войни (Захариева 2015). 

Изложение 

В разработката се проследява динамиката при ключови думи6 в изказвания-

та, регистрирани в изследвания масив. Тук ще представя резултатите от две групи, 

а именно:  

• Демагог и демагогия и техни синоними: измама, лъжа, лицемерие, велзевулст-

во, фарисейство (книж.), фарисейщина (книж.), политиканство, манипулация. 

Това са категоризатори (в терминологията на когнитивната лингвистика), чието 

наличие или липса ориентира дали явлението демагогия се артикулира активно, 

или се премълчава в българската езикова картина (съотв. и в политическия дис-

курс). Като евфемизъм на демагогия се използва популизъм и спекулирам, спе-

кулация. 

• Предвид спецификите на изследвания период и темата за членството се прос-

ледява наличието на лексемите въз основа на езиковата картина: преход, про-

мяна, криза. 

1. Лексемите демагогия, популизъм, измама, лъжа и спекулация 

                                                 
5 Человек постепенно превращается в киборга, 24.08.2015 г., <http://earth-chronicles.ru/news/2015-08-24-
83358>. 
6 В лингвокултурологичните изследвания се посочва, че някои думи могат да се анализират като централни, 
тъй като около тях са организирани цели области на културата. Наричат се  ключови думи. Те разкриват 
нещо съществено и нетривиално за културата (Вежбицка 2001). Използват се резултати от количествени про-
учвания. Наред с това ключовите думи носят специфични информиращи смисли, които се отнасят до блоко-
вете от обективна, от субективна и от строго лингвистична информация. По-подробно този аспект е развит в 
статията на Мишанкина (2010).  
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Чрез сравнителен и динамичен анализ са проследени употребите на следни-

те ключови думи: демагог и демагогия, синонимите им измама, лъжа, а също и ев-

фемизмите популизъм, спекулация и спекулирам. Графично честотата на употреба 

на изследваните лексеми е дадена на фиг. 1.а. При употребата на лексемата изма-

ма се наблюдава пик през месец април 2015 г., но като цяло се отчитат ниски и ста-

билни стойности на присъствие на тези думи в ораторските изказвания. 

 
Фиг. 1.а. Графично представяне на честотата за използване на лексемите  

демагогия, популизъм, измама, лъжа и спекулация 

 

Ако измама се изключи от диаграмата, ще се видят по-детайлно честотите на 

другите лексеми. Най-често и с най-големи пикове в употребите се отличава лексе-

мата лъжа. Популизъм се доближава по тези характеристики до нея, но не ги пре-

вишава. С по-ниски характеристики е лексемата спекулация, докато демагогия е, 

образно казано, потисната от трите лексеми.  С други думи, тя бива скрита дори и 
езиково, вж. фиг. 1.б.  

 
Фиг. 1.б. Графично представяне на честотата за използване на лексемите  

демагогия, популизъм, лъжа и спекулация 
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Ниските стойности на употреба могат да се интерпретират като опит за пре-

мълчаване на явлението демагогия и проявите му в политическия и обществения 

живот от изследвания период.  

2. Лексемите  демагог, популист, измамник, лъжец и спекулант 

Графично честотата на употреба на изследваните лексеми е дадена на фиг. 

2. Визуализацията онагледява как популист потиска и заглушава лексемата дема-

гог. С други думи, в българското парламентарно пространство като част от езикова-

та картина липсва понятието демагог. Ораторите нито се (само)идентифицират ка-

то такива, нито идентифицират колегите си като такива.  

 
Фиг.2. Графично представяне на честотата за използване на лексемите  

демагог, популист, лъжец и спекулант 

Данните от сравнителния анализ допускат интерпретация, че според парла-

ментарните оратори явлението демагогия и деятелите демагози са изнесени 
извън българския парламент. Признава се, обаче, наличието на популисти. 
Конструира се езиков свят без категоризаторите демагогия и демагози, а на тяхно 

място се поставя от амбивалентното популизъм, популист: така произтича подмяна 

на понятията, съответно и на езиковата действителност (Захариева, 2015: 208–209). 

Както дискусията от конференцията достатъчно релефно показа, този процес про-

дължава: значението в лексикалното гнездо на популизъм, популист е започнало 

да се разделя на „добро” и „лошо”7. 

                                                 
7 Все още езиковата интуиция се противи да възприеме словосъчетания като добър популист, подобно на 
добър професионалист, и причината е в смисловото им противоречие. Прилагателните добър/лош са 
характеризатори, и в езиковата аксиология те са част от хиперконцепта добър/лош. Съществителното 
професионалист предполага знак „плюс“, докато популист – знак „минус“. Добавянето на прилагателни-
те добър/лош действа съмнително интензифициращо. Така наличието на подобни словосъчетания позво-
лява те да бъдат интерпретирани като типични демагогски/популистки примери. 
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3. Тенденции в синонимния ред на лексемата демагогия 

За статистическия ред на думата демагогия, използвана от депутатите на 

парламентарните заседания в периода от януари 2004 до декември 2007 г., тенден-

цията е към спад в употребата й (виж фиг. 3.).  Артикулирането на лексемата от три-

буната на Народното събрание заглъхва все повече с напредването на времето и с 

приближаването му към съвремието. Назоваването видимо намалява, означението 

на явлението демагогия потъва все по-надолу. Така се оформя и определена тен-

денцията към замлъкване. Подобно избягване на артикулирането на дадена лек-

сема е показател за изчезването на референт или за наситеността му, която трябва 

да бъде приглушена, или скрита заради съответни явни, или завоалирани подбуди. 

Хипотетично замлъкването следва да се заглуши с повишени артикулации на други 

лексеми. След добавяне на числовите стойности излизат тенденциите на развитие, 

които са и показани в диаграмите по-долу. Общото в графиките е положителната, 
възходяща тенденция на развитие, сиреч засилването на употребите популизъм, 

лъжа, спекулация. А те действат като компенсатори. Ъгълът на тенденция на чети-

рите редици е различен, но общото между тях е това, че честотата на тяхната упот-

реба се увеличава. Само при измама се отчита лека тенденция към намаляване. 

За сравнение на тенденциите при употребата на синонимите е създадена 

обща графика (виж фиг. 3.), на която визуално могат да се видят петте тренда.  

 
Фиг. 3. Сравнение на тенденциите в използването на петте изследвани думи 
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Прави впечатление, че най-висока средна стойност на честотата на използ-

ване в края на периода има лексемата лъжа. Следват я популизъм, измама, спеку-

лация и демагогия. Може да се направи извод, че намаляването на употребата на 

дадена дума се възприема като намаляване на реализацията на явлението в дейст-

вителността. Важно качество за ефективността на демагогията е тя да не бъде 
разпознаваема. Щом започне да се говори за демагогия или дадено изказване да 

се определя като демагогско, то тогава често въздействието му върху аудиторията 

намалява, и желаният резултат се губи. Това е първата възможна интерпретация. 

Вторият извод (и възможната интерпретация) е, че посочените тенденции 

премълчават явлението предвид преходността и кризисността на периода. На-

растването на синонимията е знак, че тази възможност е също толкова вероятна, 

колкото и първата: явлението съществува, но то се скрива и не се артикулира.  

Третата възможност за умълчаването е свързана със специфичното качес-

тво на демагогията: тя е особено ефективна, когато не е разпознаваема от аудито-

рията. Това означава, че потискането на назоваването е резултат от интенцията на 

оратора, който манипулира/демагогства, но не иска да бъде разпознат като деятел. 

След 1989 г. открито се артикулира демагогстването на тоталитарния режим, 

което често е един разобличаващ модус, мотивиращ към промяна на обществените 

нагласи за демократично гражданско общество. Но в изследвания тук период пред-

вид установеното ораторско замлъкване категорично се потвърди работната хипо-
теза за нов пореден рестарт на демагогията. Това всъщност е такъв специфичен 

рестарт, който има отношение към навлизащото към момента на изследването 

брюкселско говорене и който ще предстои да се разгръща. Днес това вече е факт. 

4. Динамика на лексемите промяна, преход, криза 

За периода след 1989 г. езиковата ситуация е белязана от отказ от старата 

(тоталитарна) система на управление, от отказ от участие в икономически и полити-

чески съюзи, от отказ от определен начин на живот. В същото време алтернативата 

е свързана с означения на състояния за преходност: преход към демокрация, про-

мяна, преход, включване в нови съюзи, приемане на нови икономически правила, 

близки до неолиберализма, налагане на коренно различен или съвършено нов на-

чин на живот. Открояват се няколко ключови думи: преход, промяна, криза и др.  

Проследяването на честотата на наличие на лексемата промяна показва 

(фиг.4.1.), че тя се употребява в парламентарните дебати в теми, които се отнасят 

до обичайни за работата на Народното събрание въпроси, свързани със законода-



 203

телство (законотворчество – закони, правилници). В смислите, от които се интере-

суваме – за обществена и социална промяна, лексемата се употребява единично: 

отбелязва се, че промяна не се е осъществила, ораторите избягват употреба-
та като цяло8. Това може да означава, че процесите на промяна са спрели на фона 

на общественото очакване за промяна с приемане на страна в Европейския съюз.  

 
Фиг. 4.1. Графично представяне на честотата за използване на лексемата про-

мяна 

 

В политическата реч след 1989 г. думата преход определено е една от най-

често повтаряните, а в изследвания масив, обаче, се установи, че присъствие-
то на лексемата преход е относително слабо. На фиг. 4.2. графичното изобра-

жение очертава видимо тенденция към ограничаването й.  Максималната стойност 

е измерена през месец септември 2004 г. 

 

                                                 
8 Тези лексеми активно присъстват в медийното пространство след 1989 г. и започват да стигат „екстре-
мални” стойности, като започват да се свързват с лексемата лудост. Й. Захариева посочва интересен 
пример, който илюстрира процеса на заглъхване: „На 7.V.1998 радиоводещата на „Преди всички” (Хори-
зонт, Л. Маринкова) попита Й. Соколов Няма ли затваряне на езика и поведението на депутатите... 
Фалшивеене на езика на депутатите... Отговорено бе, че на народните представители им трябват пари и 
време, за да бъдат по-често при избирателите си...” (Захариева 1999). 
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Фиг. 4.2. Графично представяне на честотата за използване на лексемата пре-

ход 

От контекстите на лексемата преход става ясно, че употребата  й се отнася 

до състоянието, в което се озовава българското общество след 1989 г. Особеност е, 

че лексемата влиза в състава на израз, с който се именува това състояние – бъл-

гарски преход към демокрация. С други думи, преход вече не се мисли в  обичайни-

те си значения като преминаване от едно състояние в друго, а е започнало да се 

мисли като име на период9 и да присъства в медийни тестове като Прехода. Това е 

качествено ново състояние на разбирането. В ораторските изказвания присъст-

ва и още едно устойчиво словосъчетание – управляем преход, което обаче предпо-

лага или включва съответни негативни смисли (рефериращи към изнасяне на пари, 

спад на социалните и икономическите показатели).  

В периода след 1989 г. в българското политическо и медийно пространство 

активно се използва лексемата криза. Но статистическите данни в изследвания ма-

сив показват, че в ораторските изказвания употребите на криза имат ниска честот-
ност с тенденция към намаляване (фиг. 4.3.). Както доста релефно се вижда и от 

графиката, максималната стойност е измерена през месец февруари 2005 г. 

 
Фиг. 4.3. Графично представяне на честотата за използване на лексемата кри-

за 

Употребата на криза обикновено се върши в такива контексти, които описват 

проблемни пунктове в българския обществен, политически, икономически и социа-

лен живот. Тези проблемни пунктове често засягат почти всяка сфера в момента на 

                                                 
9 В ономастиката процесът се нарича онимизация. Отделя се група на хрононими. Хрононимът в ономастиката 
назовава явления с ограничени граници във времето (Балкански, Цанков 2010: 293 – 304).  След 1989 г. се наб-
людава засилено именуване на целия период с хрононима Прехода, и на негови подпериоди – Живково време, 
Виденова зима и т.н. Явлението е проучено и описано от Т. Балкански в „Основи на българската езикова архео-
логия“ (Балкански 2015). 
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предприсъединителното преговаряне и предстоящото членство на България в Ев-

ропейския съюз – като устойчиви словосъчетания  се отделят парламентарна кри-

за, политическа криза: ... предизвикване на парламентарна криза с последваща 

правителствена криза; ... цената не може да бъде нито парламентарната кри-

за, нито вот на недоверие, нито правителствена криза... Кризата се свързва от 

ораторите с определено безсилие на държавността и законността, и с несигурност: 

Политическата ни система изпадна в криза, а държавните институции – в без-

силие да наложат върховенството на закона. Върна се чувството на несигур-

ност. Тя е породена от тъмни  практики, кражби и липса на прозрачност, на компе-

тентно управление. Според ораторите кризата по онова време е перфидно органи-

зирана, хитро замислена. Кризата означава и спад на жизнения стандарт: Нашият 

стандарт на живот остава много по-нисък от този на бившите социалистичес-

ки страни, а и от обещаното. Вече е започнала и демографската криза. Като ця-

ло контекстите на употребата на криза носят конотациите на катастрофа. 
Открива се само един случай на разбирането й като възможност за разкриване на 

демагогията в политическото време-пространство, срв. по времето на Конфуций е 

имало подобни чипове и проблеми, но той за пореден път се оказва прав: кризата 

е възможност. Ще си позволя да кажа нещо още повече: кризата е продуктивна, 

защото тя направи възможно маските да паднат, да се видят доста старател-

но прикривани събития във висшите етажи на политиката. Така, в навечерието 

на присъединяването на България към Европейския съюз, преходът към  ново със-

тояние се разгръща в контексти, които – като обществено състояние – са по-скоро 

песимистични и дори катастрофични. Постепенно обаче и тези контексти се ограни-

чават. Наблюдава се отново процес на „замлъкване” на парламентарните оратори. 

Заключение  
Анализът на демагогията в парламентарните дебати по повод членството на 

България в Европейския съюз установи, че съществува обща тенденция към зам-
лъкване в ораторските изказвания по темата за демагогията. Потиснато е артику-

лирането на демагогията и на деятеля й. На политическата сцена е излязъл нов 

актьор – популистът. И явлението популизъм. Така общественото внимание се 

измества към друга плоскост. Но този процес и анализът му всъщност разкри една 

същностна черта на демагогията, може би основна и константна характеристика – 

способността й да мимикрира, да се адаптира към  обществени и социални проме-

ни, за да опази пространствата, които владее и контролира. Анализът установи съ-
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що, че демагогията залага основно за възможностите, с които разполага езиковата 

система. Българското парламентарно говорене разкрива, че демагогията из-
бягва сложни и културно натоварени назовавания. Изказът е съдържателно 

елементаризиран и се структурира около повторение и генерализация. Основно 

се използва пътят на преекспонирането чрез усилена употреба на някои назовава-

ния, като при това те започват да губят основните си значения, обаче в същото това 

време започват да придобиват амбивалентни смисли, напр. популизъм. Тази дема-

гогска „техника” нерядко позволява да се потисне, да се заглуши онова, което не 

трябва да се чува, онова, което даже трябва да се скрие, напр. демагог, демагогия. 

Допускането за „рестарт” на демагогията в периода 2004 – 2007 г. се потвърди. Не-

що повече: установи се способността на демагогията да се адаптира към променли-

вите условия, съчетана с навлизането на брюкселската реторика. Българският 
парламентарен език – вече от преди повече от 10 години, – е в началото на 
синхронизирането си с брюкселския език, а това е рядък случай, при който може 

да се установи по-точен времеви параметър за началото на езиков процес. 
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         ПОЛИТИКА И ДЕМАГОГИЯ ВЪВ ВСЕКИДНЕВНИЯ ЖИВОТ 
                                             Надя Велчева  

При еднопартийна политическа система взаимодействието между власт 

и народ върви предимно по линия на клиентелизма. Клиентелизмът е социална 

система за междуличностни отношения в групи или общности от хора, които са 

поставени в определена йерархия и взаимозависимост. По принцип, личност-

ният стремеж да се върви напред и нагоре в социален и професионален план е 

предпоставка за развитие на клиентелизъм във вече утвърдени слоеве на йер-

хическата обществена стълбица, два фактора в индивидуален и групов аспект, 

които взаимно се обуславят и взаимодействат. Стремежът на едните да се за-

държат на върха, което означава власт, пари и широки възможности за домина-

ция над останалите и естествена социална маса, която да ги подкрепя срещу 

по-минимални облаги. Така се създава широка мрежа от връзки и взаимоотно-

шения, на различни нива, но с реалните вече възможности за тяхното активизи-

ране и възпроизвеждане на консенсус, при всички случаи насочен към затвър-

дяване на основното ядро и неговото статукво. 

Повечето автори не свързват клиентелизма с определена социална сре-

да или обществена система, защото междуличностните отношения от клиенте-

листки тип се изграждат при определени условия от политически, икономически 

и социален характер. Генезисът на такъв тип отношения винаги се свързва със 

социално-професионалната мобилност като функционален детерминант за 

личностен или групов просперитет и начин на живот чрез периметрите на овла-

дяното и запазено социално-професионално пространство. Колкото то е по-

близо до властта, толкова по-силни стават йерархическите връзки в клиенте-

листката система на обвързаност и доверие. 

Следосвобожденските политически борби в България за власт създават 

класическия за онзи период клиентелизъм, познат в литературата като „службо-

гонство”, „шуробаджанащина”, „партизанщина”. Поради честите правителствени 

рокади и смяната на политическите ориентации и пристрастия, този тип клиен-

телизъм е сравнително неустойчив като социална система поради непрекъсна-

тите промени в мрежата от отношения и връзки. А те се създават предимно на 

роднинска и земляческа основа, тъй като родството е основната доминираща 

социална система на отношения в селото и града. 
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Социалистическата обществена система ражда нов тип клиентелизъм, 

формулиран от един връх на пирамидата, в който е съсредоточена цялата 

власт – законодателна, изпълнителна и съдебна, подчинени на една единстве-

на партийна идеология. Процъфтяването на връзките, като вид клиентелистки 

отношения, се превръща в част от ежедневието на хората още в основата на 

пирамидата. Социално-професионалният живот на обикновения човек зависи 

от познанството с по-висш в йерархията на пирамидата, който пък от своя стра-

на има нужда от стабилна социална основа, за да е там. Затова „връзките” се 

създават предимно по празненства и на приятелска основа, без да се забравя 

партийното членство и мястото на „началника” в социалната йерархия. Защото 

от него зависи назначаването на работа, разпределянето на премиите, повише-

нието, картата за почивка, достъпа до ведомствен апартамент, евентуално ко-

мандировка в чужбина. Тази система добре работи в заводи, фабрики, в пред-

приятия с високо квалифицирани специалисти (Беновска, М. с. 5-22). 

С по-особен статут е интелигенцията, идеологическата опора на властта. 

Важна особеност на културния преход в страната след 1944 г., за разлика от 

другите страни, тръгнали по пътя на социализма, е, че старата интелигенция и 

особено дейците в областта на образованието, науката и изкуството още в пър-

вите години на преустройство застават на страната на новата власт (Златев, З. 

с. 13). Произлязли в по-голямата си част от селска среда, нейните представи-

тели са и носителите на новата идеология. От тези среди са формирани и пър-

вите социалистически колективи в институти, преподавателските екипи, кул-

турни звена на всяко ниво. С определен нихилизъм към ценности, нрави и ут-

върдени добродетели от миналите обществени формации, при коренно проти-

вопоставяне на марксистко-ленинската идеология на съвременните буржоазни 

идеи, формирането на „социалистическа” съзнателност у хората става основна 

политическа и идеологическа дейност на управляващите, и респективно в зада-

чите на управленските културни и образователни структури. Партийните орга-

низации не само в интелигенстките институции, но навсякъде, във всички про-

фесионални звена в икономиката, упражняват партийно-политически диктат 

върху дейността на всеки индивид и неговата реализация.Разрастването на 

партийния клиентелизъм става по различни пътища, всеки един започващ с 

партийното членство и активен борец зад себе си. Във всички професионал-

ни среди никак не е трудно да се разгъне този тип клиентелизъм, защото сами-
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ят механизъм на професионално израстване и материално благополучие пос-

тавя всеки, попаднал в тях, в пряка и крайна зависимост от утвърдените вече 

партийни ядра в цялата йерархия, от обикновения работник до неговия дирек-

тор и ръководител, а в културните и научните среди от първичните звена, науч-

ните съвети до ВАК с неговите научни подкомисии и Президиум. По пътя на 

партийното поръчение „отгоре” или придобитото членство в БКП се роят десет-

ки учени и преподаватели със звания, степени и титли извън критериите за 

„другите”. За тях остава слагачеството, подлизурството, подмазвачество-

то, лакейството, клеветничеството, демагогията като доста изпитани ме-

ханизми на поведение за успех и подредба в професионалната йерархия или 

академичните среди с изглед за бъдеща (научна и преподавателска) кариера. 

Важен манипулативен прийом се оказва привличането на безпартийни под ча-

дъра на политическия клиентелизъм в научните, университетските и културните 

среди. Този популистки трик за „равенство” на всички в научната кариера, в из-

куството и културата макар и прозрачен, изиграва голяма роля в диктата и на 

такива паразити в науката и образованието, на проспериращи ръководни кадри 

в заводи, фабрики и предприятия благодарение на роднинските им връзки с 

хора от държавния апарат, Държавна сигурност, висшите етажи на БКП. Други 

безпартийни просто са протежирани, покровителствани и толерирани отново 

с демагогската идея за равнопоставеност в научното,  културното и инженер-

но-техническо развитие. Създадената стройна партийно-бюрократична система 

на всички инстанции се контролира от партийни комитети във всеки професио-

нален колектив. Не може да се пренебрегне обаче фактът, че през социалисти-

ческия период управляващите отдават особено значение на развитието на нау-

ката, културата и изкуството като тяхна идеологическа опора. С престиж в об-

ществото се ползват хората, заети в тези духовни сфери. Социалистическата 

интелигенция, обвързана в отношения от партиен клиентелистки тип, е облаго-

детелствана от системата – без усилие се сдобиват с доцентски и професорски 

звания, със звания заслужил и народен артист, с добро финансово положение, 

с престижното за тогава обучение на техните деца в СССР, а и на Запад, с го-

леми хонорари извън основното възнаграждение. 

При един толкова твърд партиен тоталитарен клиентелизъм навсякъде в 

научните звена и институти, в университетските катедри и направления, в про-

изводствени заводи и фабрики цари психологическо напрежение, често съпро-
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вождано с конфликти и заплахи. Основа за тях е противопоставянето между 

„наши” и „чужди”, както и страхът от политическа разправа. Това прави хората 

уязвими и лесно манипулируеми. 

Еуфорията от промените в края на 1989 г. не променя отношенията меж-

ду властимащите и народ. Липсата на политическа култура в хората, свикнали 

45 години да се приспособяват и нагаждат към съществуващото статукво въз-

произведе най-голямата политическа демагогия в най-новата ни история. 

На върха на управление отново бяха представители на същата политическа 

партия БКП с избирането на Петър Младенов за президент и Андрей Луканов 

за министър председател. Бурният политически живот само за една година до-

веде страната до пълен хаос, хората още помнят „лукановата зима” с режим на 

тока, въвеждане на купонната система, празните магазини. На този фон валут-

ният резерв изчезва, стопяват се активите на все още проспериращите пред-

приятия, фабрики и заводи.Опитите на демократично избрания нов президента 

Жельо Желев (отново член на БКП) да въведе ред в страната и уталожи поли-

тическите страсти с „боянските ливади”, остават без резултат. Истинските поли-

тически опоненти постепенно са изтласкани от публичното политическо прост-

ранство. След избухването на демокрацията, правителството на Андрей Лука-

нов кани екип от 22-ма специалисти от Фондацията на националната камара на 

САЩ, начело с Ричард Ран и Роналд Ът, за да разработят „Проект за прехода 

към пазарна икономика и демократичен капитализъм". Към тях се присъединя-

ва и екип от 29 български специалисти. 

Това е практическата програма, по която се изменя обществения строй в 

България. Още през март-август 1990 г. с този документ са предопределени 

всички бъдещи процеси в икономическия и обществения живот у нас. В него се 

залага  стопанското, културното и духовното съсипване на страната. От 

самото начало новите управници са знаели всичко, което ще последва в Бълга-

рия. (http://www.ideyazabulgaria.org/obshti/kamsanarodnicite/4281--1990-) 

 Появата на харизматичната фигура на Иван Костов, начело на първия 

най-голям митинг в най-новата ни история, със синя превръзка на челото, беше 

начало на политическо осъзнаване на масите, чиято илюзия за промяна на сис-

темата и по-добър начин на живот само за няколко години отшумя. Костов се 

превърна в първия политически манипулатор и демагог, откликвайки на жела-

нията на масите да се прекратят привилегиите на бившата номенклатура – пен-
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сии на борци против фашизма, правителствена болница, курортни комплекси, 

бази за специално хранене на правителствени хора и други такива привилегии. 

Като популистка агресия срещу беднотията, някои бяха премахнати. Но основ-

ните за управряващите привилегии бяха запазени, дори разширени и до днес. 

По време на неговото управление беше извършена най-голямата манипулация 

против интересите на хората. Масовата приватизация и създаването на РМД-

та създаде измамното внушение, че всеки е съсобственик на голям завод, фа-

брика, предприятие, че с тяхното оздравяване и иновиране всеки ще стане бо-

гат от получаваните дивиденти. Продажбата на най-печелившите предприятия 

от икономиката възпроизведе непознатата дотогава безработица и бързо сни-

жаване на жизненият стандарт на населението. Бившият главен секретар на 

СДС, Христо Бисеров нарече публично клиентелизма в партията „костовизъм”. 

„Родоначалникът на клиентелизма в СДС е Иван Костов. Той извърши дейс-

твия и операции по мащабен клиентелизъм. Превръщането на цяла една 

политическа сила, която беше най-голямата, най-перспективната, в лична 

партия. Клиентелизмът не е нещо, от което не боледуват други партии, но 

синият клиентелизъм е костовизъм. Той (Иван Костов - б.р.) източи СДС от 

политически ресурс….Това е като опитния приватизатор, който като 

мажоритарен собственик източва едно дружество…и прави партия в 

партията” (Клиентелизмът....) Това изказване недвусмислено посочва, че ов-

ладяване на приватизацията е тип клиентелизъм, превърнал се в политическа 
демагогия в интерес и защита на лични, групови и корпоративни интереси чрез 

действия и операции с цел приватизиране обекта на тези интереси – фабрики, 

хотели по Черноморието, финансови активи и облаги. 

      Една от тенденциите на прехода е свързана с големи възможности за 

възходящи качествени промени в начина на живот, но тя обхваща ограничен 

слой от населението. Другата тенденция е на ориентация към познати и утвър-

дени стереотипи или към тяхното крайно ограничаване. „Крайното ограничава-

не” разтваря ножицата между формираните биологични,  материални и духовни 

потребности като съвременно качество на живота и невъзможността за тяхното 

равностойно задоволяване. Социалната мобилност води до преструктуриране 

на минали ценности и формиране на нови, съобразно реалните условия на 

трансформациите на прехода. 
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Психологическата подготовка за приспособяване към новите реалности 

се изразява в преструктуриране на отношение и поведение към новата перс-

пектива. Причините са колкото прагматични, толкова и политически. Смяната 

на политическия елит не доведе до нарушаване високия социален статус на не-

говото по-младо поколение. Престижната професия като правило се приема ка-

то функция на високо и специализирано образование, което в скалата от цен-

ности заема все още едно от първите места. Това младо поколение на бившия 

вече политически елит е подготвено в престижни западни университети, в кра-

ен случаи в университетите на бившите социалистически страни за предизвика-

телствата на новото време. И точно подобни лица след 1989 г. бързо заемат 

ключови позиции в политиката, икономиката, културата. Прагматичен израз на 

политическата еволюция на този слой от бившата номенклатура е легализира-

не на натрупани финансови активи и заемане на важни икономически позиции 

при извършващата се приватизация. Връзките и ангажиментите продължават! 

Реституцията дава мощен тласък за ярка социална индивидуализация на 

хора, чиито новобогаташки статус им отрежда представително социално място 

в новата демокрация. Очакваният сблъсък между бивши и днешни слоеве от 

елита на България не се състоя. Потребността от своеобразна плурализация и 

индивидуализация на междуличностно, междуобщностно и особено на полити-

ческо ниво на общуване се представя популистки на общата маса като борба 

между държавници, политически сили, концепции. Затова и смяната на личнос-

ти при честите промени във властта не се осъществява като радикална смяна 

на политическата система, нито настъпва промяна на лицата от този елит, 

идентифициран в общественото съзнание като съюз на власт и пари, превзел 

най-печелившите бизнесотрасли на националната икономика и движещ връзки-

те в транснационалните корпоративни предприятия. Променени са вече ценно-

стите и средствата по пътя за професионален и социален просперитет. С по-

висока стойност и значимост от образованието са богатството и клиентелистки-

ят тип отношения. Преформулирането на скалата от ценности поставя хората 

от сферата на изкуството, културата и науката, изградени в близкото минало, в 

тясната ниша на извънпазарните отношения и заниженият обществен имидж на 

техните професии. Дефицитът от собствен интелектуален елит на новата демо-

крация води до употреба на едни личности от близкото минало и забрава за 

други, еднакво недостойно отношение за способността и символното поведе-
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ние на творците, които изграждат културата на обществото, като приемаме зна-

чимостта на казаното от Лесли Уейт (Уейт, Л. с. 101-120). За фолклорният тип 

индивид, клонирал себе си в новото време, нещата около неговото трудово и 

житейско битие  изглеждат доста по-различно. Социалните метаморфози не са-

мо създават субективните представи за социалното разделение на население-

то, а и проникват в социалната тъкан на обществените отношения. Социологи-

ческо проучване от първите години на прехода очертава като вектор за социал-

ното преструктуриране противопоставянето между „богати” и „бедни”. Като ико-

номически критерии за идентификация те формират и останалите двойки край-

ни представи за социална реализация в сферата на политиката като упра-

вляващи и управлявани, в професионалната сфера – хора с престижни и не-

престижни професии (Неделчева, Т. с. 101-120). В посочените опозиции с най-

голяма значимост остава противопоставянето между „богати” и „бедни”, пър-

вите винаги с отрицателни конотации заради причините, поради които са в тази 

категория – спекула, далавери, машинации, наследство, реституции. Вторите 

са всички останали извън надпреварата за забогатяване или липса на ини-

циатива за това. И макар в общественото съзнание богатите да се приемат като 

отрицателни личности, интересът към тях се повишава, поддържан активно от 

големите медийни рекламни кампании. Метафоричната представа за известни-

те богати, едновременно възхвалявани и критикувани, според Дейвид Маршал, 

са олицетворение на успеха, който всеки желае (Маршал, Д. с. 93 и сл.). Пот-

ребността от съпоставяне с възхода или с известността на първите личности, 

оформя екипите и колективите около тях, създава се онази социална маса в 

професионалните среди, без която е немислима и позицията на техния лидер. 

Напрежението в различния статут на отделните сфери в държавния и частния 

сектор поражда конкурентната среда във всеки професионален колектив, която 

неизбежно преподрежда в йерархията индивиди, професии и реализации. И по 

точно казано от един от водещите в света социолози Харолд Гарфинкъл, дей-

ностите и тяхното осмисляне от хората във всекидневието са насочени да конс-

труират техният устойчив свят (Гарфинкъл, Х. с. 15 и сл.).  

Промените в началните години на прехода се свързват по-скоро с отдел-

ни личности. Дори афинитетът към манифеста кулминира понякога в експанзия 

– авангардните течения нахлуват в културното и общественото пространство, 

като всяко от тях търси утвърждаването си, отричайки всичко останало. Да си 
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припомним за настъплението на чалга-звездите в началото на 90-те Българска-

та мадона, Баровеца, Глория, Рени, Шамара, Устата, Азис…, на борците от сен-

честия бизнес Крушата, Мечката, Японеца…., всевъзможни „миски” от различен 

калибър – на дискотеки, барове, всекидневници, на годината, на туризма, на 

България, на Вселената, дори на политическия хоризонт се появяват Мистър 

10%, Нубиеца, Командира, Класната, Шамана, Сивия кардинал… В културните 

сфери също навлизат бързо и агресивно млади хора, без необходимото обра-

зование и квалификация, но с настъпателен хъс за собствено публично прост-

ранство – Слави, Драго, Гала, Къци…., с личностната си визия и стремеж за на-

лагане на нови концепции в развлекателния бизнес. Появява се и новият „хай-

лайф” като контрапункт на бившата номенклатура – дукеси, графини, паркетен 

лъв…  

Промените засягат и селото като отношението към собствеността на зе-

мята преструктурира социалните връзки. Със Закона за собствеността и полз-

ването на земеделските земи от 1991 г. и последвалите изменения и допълне-

ния се цели промяна в съдържанието на аграрното право, вследствие промени  

в земевладението и земеползването (Държавен вестник, 1991: 1 март, с. 14-25). 

Практиката в повечето случаи показва, че връщането на земите започва да 

прилича на колективизацията, когато собствениците получават неплодородни 

ниви за сметка на плодородните си земи, които се окрупняват в блокове. За ус-

пеха на поземлената реформа голямо значение има трудовият потенциал на 

село. Особено динамични са процесите на количествените изменения. Това 

става под въздействие на редица обективно протичащи производствени, науч-

но-технически, социално-икономически, биологически и демографски процеси. 

В неблагоприятно положение са планинските, полупланинските и гранични ра-

йони. Качествената характеристика на трудовия потенциал се определя от ди-

намиката на показатели като равнище на квалификация, възрастова структура 

и полов състав. Все повече се задълбочава тенденцията на застаряване на 

селското население и увеличаване относителния дял на жените в земеделското 

стопанство. Оттук следва, че формирането на фермерския социален слой в 
българското село принадлежи на младите хора със специално образование за 

работа в селското стопанство. От тях обаче повече от 60% са заети в други сек-

тори. Според изследване на агенция „Маркетинг тест”, направено през март 

2000 г., тенденцията е към повишаване броя на хората със средно специално и 
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висше образование, които  се насочват към земеделие, но повечето от тях оти-

ват по принуда, отколкото поради интерес към този бизнес. Почти 70% от анке-

тираните поставят на първо място ограничаването на вноса на конкурентни 

селскостопански стоки и преференциите за националните производители като 

условия за развитие на фермерството у нас, което не се случва. В началото на 

поземлената реформа дори наследниците от града се включват в земеделския 

труд, макар и принудени да обработват малките ниви и градини с дървено рало 

и мотики. Разграбването на машинния парк от кооперативите ги връща към при-

митивното и традиционно земеделие, характерно за края на ХІХ и началото на 

ХХ-ти век. Не само снижаването на битовата култура, но и производствените 

функции на селското семейство го затварят в собствения му свят и селото от-

ново се превръща в конгломерат от отделни семейни стопанства. 

Миграцията от селото към града през втората половина на ХХ в. откъсва 

многобройно население от земята и земеделския труд. В голяма степен полу-

чените земи са почти пустеещи. Затруднен е и режимът на наследяване и реал-

но придобиване на земеделската земя поради настъпилите вражди за наслед-

ството между бащи и синове, между кръвни братя, между роднини от селото и 

града. Пропадат очакванията да заработи отново моделът на родствените от-

ношения като доминиращ тип социално-трудови структури и всъщност отноше-

нието към собствеността на земята преструктурира социалните връзки в село-

то. През този втори етап от поземлената реформа се появяват и митологизи-

раните образи на успелите във фермерския бизнес. Картофеният бос Косьо Са-

моковеца, Филип Найденов-Фатик, Младен Михалев-Маджо, Малкия Маргин, 

популярни имена в престъпните хроники на града, се изявяват и като идеализи-

рани персонажи в земеделския бизнес, които имат тесни социално-икономи-

чески връзки с проспериращи първенци в селата (Труд, 2004: 5). Третият етап 

в развитието на аграрната реформа в българското село е свързан с търсенето 

на нови решения, тъй като няма съществен резултат от концепцията на теоре-

тиците, че дребното земеделско стопанство е по-ефективно. Тезата за набеля-

зания модел на „историческа обратимост” не обяснява същността на комплекс-

ните трансформации в българското общество след 1989 г. (Джордано, К, Косто-

ва, Д., с. 138). По-вероятната причина за раздробяване на земеделската земя е 
политическата демагогия за определена „компенсация” на хората от село, 

като се използва емоционалната им обвързаност със земята на техните пред-
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ци,  за да се приеме по-безпроблемно реституцията на недвижимата градска 

собственост и забогатяването от нея. 26 години след това вече има формирано 

ново отношение към селскостопанския труд – ниска производителност в дреб-

ното производство и занижен интерес за разширяване на земеделския поми-

нък. 

Извършва се рязка промяна на социалната категоризация, изместват се 

дотогавашните ценностни зависимости от нови, които преформулират позиции 

в общественото пространство и създават нови социални категории. Масмедии-

те упорито насаждат новата визия и семантика на опозицията „богат – беден”, 

на междуличностните зависимости при „управляващи – управлявани”, неизбеж-

ният клиентелизъм в политическите кръгове, рязкото пренареждане и преобръ-

щане на традиционните представи за „престижна – непрестижна” професия. 

Пренареждането на личностите в огледалото на обществената рефлек-

сия става реално, защото интелектуалният привкус към образование, професия 

и обществен престиж е отстъпил място на развлекателните и лесно достъпни 

неща от всекидневието. Комерсиалност в изкуството е най-точната представа 

за дебютните празнични промоции на клип, диск и други носители на певческа 

информация. С възможности да напълнят зала на НДК и собствен екип от орга-

низатори на тържеството се оказват не най-талантливите, а най-амбициозните 

с финансови възможности. За разлика от леките жанрове в културата, художес-

твеното изкуство се овладява бавно и трудно. Дори дебютните изложби не на-

лагат нови имена, но който има възможност да направи първа изложба в част-

ните галерии има и шанс да влезе в автономното художествено пространство. 

В него има вече голям потенциал от меценати и колекционери на художествени 

произведения. За повечето, обаче, от тях чувството за  неудачност ги следва в 

този преходен период на превръщане на изкуството в стока. 

Преходът към нов тип пазарни отношения създаде условия за определен 

кръг от хора да нахлуят бързо и в частния бизнес. С придобитият от миналите 

десетилетия професионален опит и връзки в специфичните сфери на стоковото 

производство и потребление, за няколко години някои от тях стават водещи 

бизнесмени на българския и международен пазар. Потребността от обществена 

известност ги прави герои на новото време чрез наслагване в общественото 

пространство на допълнителен ореол около тяхното налагане като успели в 

бизнеса. Те са вече реални личности с конкретни постижения в своите браншо-
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ве. Призовете „бизнесмен на България”, „бизнесдама на годината”, „агробиз-

несмен на годината”, „най-добър млад фермер” и т.н., са само част от номина-

циите и връчването на призовата статуетка като признание за техния предпри-

емачески дух и реализиран успешен бизнес. В неизвестност попадат всички 

без обществено признание и извън обектива на медийните манипулации за 

престиж и реклама. 

 Механизмите на политическата промяна оставят да бъде завладяно об-

щественото пространство от много млади хора без професионален опит и твор-

чество, но с амбиции на тоталната промяна-подмяна. Пречистването на близ-

кото минало се превръща в основен фермент на новата демокрация, на поли-

тическия плурализъм, на формирането на новите елити. Публичните простран-

ства – медии, преса, дебати, закони – изолират несъгласните, толерират други. 

Утвърдените в професията творци в културата, изкуството, науката преживяват 

най-активното си творческо и жизнено десетилетие в изолация и забрава. И ко-

гато се заговори за европейска интеграция, в близкото минало се откри онзи 

символен ресурс, който да удовлетвори нуждата от легитимна българска кул-

турна идентичност. И то чрез нарочна публичност на конкретната личност и 

нейните творчески постижения. Идеята за появата на „новите бивши” и свое-

образната реабилитация на творческия потенциал на нацията е на частни изда-

телства, спомоществователство от големи компании, фирмени инициативи, гил-

дийни съюзи. Тържествени промоции на книги и стихосбирки, на библиофилски 

издания, представяне на нови изложби, празнични индивидуални концерти от-

ново се настаняват в пространствата на културния елит. Така отново се появя-

ват на културния хоризонт изявени личности от близкото минало като Стефан 

Цанев, Дончо Цончев, Антон Дончев, Любомир Левчев, Вера Мутафчиева, Ата-

нас Косев, Милчо Левиев, Ицхак Финци, Стефан Данаилов, Георги Калоянчев, 

Стоянка Мутафова, Никола Манев…Списъкът може да бъде продължен с още 

някои имена на големи художници като Светлин Русев, Румен Скорчев, Емил 

Стойчев, Николай Майсторов…Към тази легитимна, вече „нова” интелигенция 

се подхожда с необходимото внимание. В големи празнични чествания се прев-

ръщат творческите  юбилей на 60, 70 и 80 годишните творци. Следват и възста-

новените високи държавни отличия и ордени, често с политически мотиви и с 

наваксване на пропуснатото време имат и своята девалвация. Една част от те-

зи поводи за личностен обществен престиж се отбелязват като големи светски 
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събития, най-често в емблематичната от близкото минало сграда на културата 

НДК, с присъствие на целия политически елит, независимо от цвят и стратегия, 

представители на шоубизнеса, медийни босове, банкери, хора от модния биз-

нес. Но други творци остават в сянка и забравеност и с огорчение напускат то-

зи свят – Георги Фотев, Радой Ралин, Николай Гяуров, Николай Хайтов, Иван 

Кондов, Андрей Чапразов…. 

Останалите извън публичното внимание и изпаднали в маргиналност по 

отношение на обществените процеси в центъра са хора от трудовия народ –  

един фолклорен тип население, което по традиция поддържа мита за трудолю-

бието на българите. У нас по стара традиция творецът-занаятчия и хората на 

наемния труд остават безименни. За достойното им представяне в професията 

няма ордени и медали, фойерверки, партита и коктейли, не присъстат в обекти-

ва на медийната реклама. Ценностната трансформация още в началото на пре-

хода коренно променя представите за престиж, достойнство, чест и добро. В 

хоризонталното общество всички те се представят чрез властта на парите. 

Социалната среда, създавана от еклектичността на бивши и настоя-
щи герои, ражда и начините, по които се отвръща на обикновените хора – 
закриване на цели производства, приватизация, безработица, социална и 
професионална преориентация, пробив в структурираното социално про-
странсто и формирането на нови социални и професионални слоеве. Ди-

намично тече процесът на преподреждане на скалата от ценности в професио-

налната среда. Доскоро престижни професии отстъпват място на такива, които 

са високо платени и представят новите професионални елити. Така се задълбо-

чава противопоставянето между престижни и непрестижни професии, рес-

пективно и в отношенията между хората. 

В личностен и групов план приемането на социалното различие в дефи-

нираните още в началото на прехода социални пластове имат и своеобразно 

психологическо обяснение. Действителността разрушава мита за „равния шанс” 

в демократичното общество. Реституцията, излизането на тайните авоари на 

светло, скритата приватизация, несполучилата поземлена реформа и съпътст-

ващите ги процеси на закриване на цели отрасли в промишленото и аграрното 

производство създават съществени изменения в заетостта на работната сила. 

Дори масовата приватизация се оказва още една митология за обикновените 

хора. В българската психика традиционно отношението към богатите е отрица-
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телно. Богатството се оказва привилегия за едни, което поставя други в поло-

жение да нямат такова. Съотношението между доходите на 20% от най-бедните 

и най-богатите до-макинства се увеличава от 3,5 пъти за периода 1990-1992 г., 

на 6,5 пъти през 1995 г. и на 5,9 пъти през 1997 г., което показва скрито пре-

разпределение на националното богатство още в първите години на преход 

(Кунев, Кр. 2000, с. 65). И ако едните са мошеници, далавераджии, спекуланти, 

то зад полосата на тези образи се гради образът на бедните – те са честни, 

скромни, трудолюбиви, но без късмет. В психологията на българина тези ка-

чества, които са приемани като ценност, вече рисуват характеристиката на не-

удачника в новото време. Така се формират и основните категории населе-ние, 

попаднали в рисковата група на безработицата и бедността – лица от мно-го-

детни и еднородителски семейства, самотни майки, инвалиди с физически, ум-

ствени и сензорни увреждания, млади хора без или с минимални доходи, же-ни 

от социалнослаби групи и др. (Михова, Г. с. 81-101), като сред тях жените са 
особено уязвими в това отношение. Проблемът за обедняването на женско-

то население у нас има и своите етнически специфики. Те се проявяват твърде 

специфично при различните етнически групи и общности в България, тъй като 

отделните, общи за цялата нация, негативни фактори заемат различно място в 

живота на някои от тези етнически образования. Най-ярко те се проявяват сред 

женското население на турската и циганската етнически общно-сти 
(Велчева, Н., 2007, с. 248 и сл.). При турското население особено силна за-

висимост за обедняване на женската му част има между все по-явното затва-

ряне в своя етнически хронотоп чрез религията и традициите, нежеланието за 

образование, особено в компактните турски села и оттам невъзможността за 

добиване на стабилни социални позиции. През последното десетилетие насо-

ките в образователната политика по отношение специално към турското мал-

цинство вероятно ще затвърдят тенденцията към все по-явна дистанция на 

българските туркини от обществените структури. Според експерти в образова-

телното министерство, „сегрегацията на деца по етнически, религиозен и ка-

къвто и да било признак е абсолютно неприемлива, не само няма да правим 

отделни училища за тези деца, ами ще продължим да търсим начини за ефек-

тивното им интегриране в образователната система”, но не се акцентира върху 

изучаването на български език, а „в училищата може да се изучава турски език 

вместо западен от първи клас” (МОН и община Бургас...2002; Петкова, А. 2002). 
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Несполучливият експеримент с  циганските буквари, писани на латиница е за-

бравен. Затова още по-изявена като малцинствен проблем е образователната 

картина при значителна част от циганското население. Макар и много адаптив-

ни чрез своя езиков и културен билингвизъм, но като конкретни групи те живеят 

по-скоро в себе си и за себе си чрез етногенетичната система на родствените 

структури, далече от образование и професия и без реална включеност в струк-

турите на обществото. Тези специфично етнически проблеми при туркините и 

циганките винаги трябва да се имат предвид, защото тяхното обедняване и 

свързаните с него явления, като безработица, подмяна на кадри и др.подобни, 

често се представят като проява на дискриминация и нарушаване на човешките 

им права. А в повечето случаи такова положение на жените може да се де-

финира като доброволна социоикономическа и професионална маргиналност. 

 Официалните данни сочат, че 50% от циганското население е безра-

ботно, в голямата си част това са жени. Доходите на 40% се формират от со-

циални помощи. 70% говорят вкъщи само на цигански език, 40% имат неза-

вършено начално образование или никакво. Под 10% са тези със средно или 

по-високо от средното образование (Българските цигани...2003). През послед-

ните години се наблюдава процес на социокултурно разслоение сред циган-

ското население, осъзнаване сред част от тях на необходимостта от образова-

ние, професия и труд. В това отношение положителни резултати в развитието 

на овцевъдството като семеен бизнес сред циганските семейства има ромското 

сдружение „Алтернатива за взаимопомощ” в Бяла Слатина. Социално ангажи-

рани са и децата в училищна възраст чрез дейността на  ромското сдружение 

„Бъдеще” в Ракитово, които имат желание да осъществят своите мечти, свър-

зани с образование и професия.  

Мантрата на правителството на Симеон Сакскобурготски беше да оправи 

България за 800 дни. С политическата си демагогия управлението на НДСВ 

успя да изкара докрай своя мандат (2001-2005), през който се задълбочават 

проблемите на съдебната система, престъпността, корупцията, а от големия 

брой приватизационни сделки и концесии се възползват „юпитите” в управле-

нието, в края на което Милен Велчев става собственик на редица хотели по 

Черноморието, Николай Василев и Любка Качакова със сериозен политически и 

финансов актив. С не по-малки материални облаги излизат от управлението и 
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другите членове на кабинета. Показен е дворецът-къща на Долорес Арсенова, 

а самият премиер, декларирал в началото че ще работи в името на България 

получи като наследство имоти и гори в неограничени количества. (https://bg.wi-

kipedia.org/wiki/) В социалната сфера промените са незначителни, минималната 

работна заплата е 150 лева, средната за страната 280 лева. На фона на въз-

награжденията на управляващия елит и депутатите това означава продължил 

процес на обедняване на населението, което поражда напрежение в общест-

вото и създаването на над 300 нови политически партии, всяка една от тях с 

популистки лозунги в името на народа. 

И следващото правителство, познато като „Тройната коалиция”, с минис-

тър председател Сергей Станишев, може да се запомни с липсата на лоялност 

в отношенията между партньорите БСП, ДПС и НДСВ, с борба между тях за ов-

ладяване на повече министерства и политическо влияние в страната и Европа, 

трудности при овладяване на инфлацията, престъпността, сивата икономика, 

проблеми в образованието, съдебната система и непрекъснатия натиск от стра-

на на опозицията. ДПС, с чийто мандат е формирано правителството с претен-

ции да доминира в управлението на България, забравя за своя електорат. Тур-

ското население изпада в още по-голяма социална изолация и безпомощност 

при реализиране на основната си продукция от тютюневи насаждения. Въвеж-

дането на плоския данък върху печалбата и доходите днес се отчита като една 

от големите грешки на това правителство. С апломб и самочувствие е подписан 

договорът за членството на България в ЕС и НАТО на 1 януари 2007 година, а с 

днешна дата това се приема като голяма политическа демагогия от страна на 

управляващите, говорейки от името на народа. Прогресивно нарастващата сег-

регация между етническите групи и общности в България и основния български 

етнос, продиктувани от настъпателния в общественото пространство етнически 

идентитет, води до отстъпления от българските национални приоритети и проя-

ва на особена толерантност към другостта. На българите им е вменявана вина 

и отговорност за процеси преди промените и изобщо за целия социалистически 

период. Политическите действия по отношение стриктното съобразяване с по-

желателната европейска етнополитика внасят допълнително напрежение в об-

ществените отношения. И докато в западните страни мултикултурализмът отс-

тъпва място на националните идентичности, у нас той набира скорост в отстоя-
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ване правата на малцинствата. Турци, цигани, власи, каракачани, арменци, ев-

реи, арумъни, староверци, татари откриват нови възможности за популяризира-

не на своето културно наследство чрез събори на народното творчество, етног-

рафски изложби, различни форми на читалищна дейност, фолклорни и култур-

ни празници при пълна свобода на вероизповеданията. Процесът обаче е доста 

хаотичен при липса на концепции, които да носят отпечатъка на националните 

традиции и суверенитет. Рационализмът лесно преминава в ирационализъм 

при тенденцията на раздробяване на нацията, вследствие етническо и религи-

озно обособяване, спад в образователната и езиковата подготовка, професио-

нална малгинализация, профанация в културата чрез изживяване на народните 

традиции като чужди съвременни култури, налагане на религиозната догматика 

в социалния живот на жените-мюсюлманки и пр. Еуфорията около Рамковата 

конвенция и неразумното фаворизиране на идентичността от официалните вла-

сти по отношение на отделни категории население, отдалечавайки ги от соци-

алния елит на неговите сънародници, показва сериозно неразбиране на взаи-

мозависимостта на интеркултурното общуване с исторически и социално по-

глобални общонационални процеси. Докато дебатът в Парламента е свързан с 

разширяващи се отстъпки, предимно под влияние на ДПС за турското населе-

ние и желание за представяне пред Съвета на Европа, в публичното простран-

ство отделни случаи на етническо противопоставяне провокират чрез медиите 

дебат върху проявите на етническа дискриминация. А всъщност в периода меж-

ду 2001 и 2008 година най-голямо внимание се насочва към, както и най-

забележимо облагодетелстване от властта се откроява именно сред етнически-

те общности, съставени от цигани и турци (Велчева, Н., 2009, 134-146). 

По неофициални данни над 6,000 са фондациите в страната, които се 

занимават с проблемите на циганското население. Интересът е продиктуван 

предимно от финансовите средства, които Европейският съюз предоставя за 

малцинствата. Милиони евро идват всяка година по програма „Рома” на Отво-

рено общество, Международният фонд за развитие, Международните холандс-

ки фондации, Европейската комисия и др., без да има реална полза от тях. Но-

вото отношение към етничността (в политически и приложен смисъл) съсредо-

точи общественото внимание и политическата рефлексия само върху инород-

ното население в България, което е приблизително около 10% от обществото.  
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Социалната отчужденост на отделните цигански групи, ниската образова-

ност и неграмотност, високата раждаемост, липсата на битова култура и афи-

нитет към нисшия слой на обществото са предпоставките, които независимо от 

времето и пространството на циганското присъствие по българските земи са ха-

рактерни за циганското общество и досега, но особено се изострят в негативен 

план в сегашния преход на хаосна икономика и все по-крещяща нужда от про-

фесия и образование. Социалното разделение при това население вече е  

факт, който би трябвало да бъде изследван по-подробно, за да има и диферен-

циран поглед към социалните и адаптивните проблеми на децата от циганските 

семейства. Наистина, икономическото състояние и семейният доход са основен 

проблем за голяма част от циганските семейства. Тези социокултурни характе-

ристики, обаче, са присъщи на всички семейства в обществото, но степента на 

тяхната развитост и значение за стабилността на семейството корелират като 

част от съвкупност с други подобни белези на социокултурния им портрет, като 

образование, професия, семейни традиции, приспособеност към промените в 

обществото. Последните критерии, обаче, реално са водещи за някои предста-

вители от съвременния елит на циганските богаташи. 

В началните години на демокрацията бяха отхвърлени всички усилия от 

предходните години по отношение образованието на циганските деца. Българс-

ки изследователи обвиниха в етническа дискриминация т.нар. „цигански учили-

ща”, защото отделяли българчета от циганчета. Практиката, обаче, в Бургаско 

показва, че разделното обучение на децата от цигански и турски произход от 

българските деца води до по-добри резултати в тяхното обучение по български 

език. Дилемата е в усещането за сегрегация и мотива на правозащитниците да 

обяват съществуването на дискриминация. Учители от софийски училища пък 

наблюдават по-успешна интеграция на циганчета, когато не преобладават в да-

ден клас. Добри резултати в това отношение има и във Видин, Монтана, Стара 

Загора, Сливен, Хасково. Всъщност ситуациите на смесеност на населението 

са доста различни, както стават различни и подходите към обучение на всички 

деца. Когато, обаче, изборът е наистина ограничен за смесено обучение, както 

фактически е с най-голямото циганско село у нас – Градец, Котленско, тогова 

вече положението е следното: над 700 младежи на възраст между 7 и 15 годи-

ни не са започнали изобщо своето обучение, като някои от тях са вече семейни 

с деца. Дори и в квартал „Факултета” в столицата, въпреки възможностите за 
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смесени класове, има немалко неграмотни цигани на възраст между 20 и 30 

годишни. И за тях общината прави никаква специална програма за обучение. 

Търсенето на нови форми за интеграция на циганското население и евен-

туалните постижения на чиновниците от образователното министерство изк-

лючват въпроса, защо родените през 80-те години цигани говорят езика на об-

ществото и голяма част от тях са интегрирани в него, и защо родените след 

1989 г. цигански деца живеят в изолация и голяма част от тях са по улиците да 

просят, крадат и проституират. Миграциите на циганските семейства също се 

приемат като една от причините, заради които циганските деца са изоставени, 

без грижа и контрол, бездомни или пристрастени към наркотиците. Номадският 

начин на живот на катуните също е една от възродилите се „привилегии” на то-

ва население след 1989 г. Но като се отчита насилственият характер на трай-

ното им заселване през 1958 г., правозастъпниците не отчитат негативните 

последици за това население от възобновения номадски начин на живот. 

Двуезичието, налагано на деца от малцинствата още в първи клас, вече 

има своите негативни последици. Те са изразени и при турските деца, при които 

проблемът е не с кого да учат, а как учат. Близо 65,000 деца в училищна въз-

раст, поради билингвизма в училищата от първи клас, не владеят добре нито 

български, нито турски език. И докато се закриват български училища, то за те-

зи деца от циганското и турското население се назначават помощни учители, 

които знаят езика им и служат за посредник между тях и основният преподава-

тел.  

Получава се, обаче, конфликт на интереси по отношение на милионите 

долари или евро, които се вливат в страната за малцинствата. От една страна, 

държавата е длъжна да се грижи за малцинствата си, а от друга, за тези средс-

тва имат претенции редица ромски и не само ромски фондации. Но там където 

има желание и високо квалифицирани кадри от цигански произход, възможнос-

тите за печелене на конкурси са огромни, именно поради тези големи средства, 

които получава страната ни от международните организации и фондове. Пред-

назначени изключително за малцинствата, там където има интерес за интегра-

ция и ново качество на живот, се разчита на обучение с най-съвременните тех-

нологии на съвременната цивилизация, какъвто е например модерно обзаведе-

ният телецентър в Лом. Всъщност в Северозападна България е най-голям про-
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центът на ромите с висше образование. Много от тях разбират голямото значе-

ние на образованието за интеграция на техните сънародници.  

В социалната сфера отново циганите са най-облагодетелственият кон-

тингент, тъй като голяма част от тях са безработни или се приемат като безра-

ботни. Разчитат само на социални помощи. В същото време специален доклад 

на Програмата за развитие на ООН, представен в Брюксел, който отразява по-

ложението на циганите в Централна и Източна Европа, сочи българските цига-

ни като най-бедни, но всъщност истината е, че България като цяло е най-бед-

ната страна в региона. Но единствено за циганските семейства общините се 

грижат за построяване на жилища, тъй като засилената миграция след премах-

ване на задължителното жителство води много от тях в големите градове. 

Проблем е гетоизацията на цели софийски квартали, който изправя пред конф-

ликт живеещите там български семейства и общинската администрация. Сто-

лична община е принудена да вземе заем от Банката за развитие при Съвета 

на Европа за построяване на 75 дву- и триетажни къщи в квартал „Христо Бо-

тев” за цигански семейства и ремонт на детска градина за техните деца. В Пер-

ник продават на символична цена жилища на цигански семейства, собственост 

на „Мини-Перник”, в които никога не са работели. Те обаче се отказват, защото 

предпочитат да живеят в гетото. В обществен проблем се превръща и построя-

ването на луксозните жилища за циганите от квартал „Шекер махала” в Плов-

див, между 170 и 220 кв.м. площ, поели над 9 милиона евро и предизвикали 

изумлението дори на експерти от Европейската банка за възстановяване и раз-

витие, чиито кредитор по проекта е българската държава. Огромни средства, 

които биха могли да се влият в жилищни блокове за нуждаещи се хора, при то-

ва съвсем не само от циганското население, а и от друг етнически произход.  

Специални програми за обучение в професия отново са с внимание към 

циганското население. Цигани от софийския квартал „Филиповци” се обучават 

за фаянсаджии за работа в строителството, а техните жени се подготвят за ши-

вашката индустрия. След курса на обучение на специално тържество им дават 

диплома, осигуряват им и работа. Проектът е на норвежкото правителство и се 

посреща с голям интерес от страна на населението в квартала. За това съдейс-

тва и специалната програма за циганските младежи, която въвежда заинтере-

сованите в информационната мрежа на Интернет. Така те могат да получат ин-

формация за работа и юридическа консултация. В Самоков момчета – българи 



 226

и турци, преминават заедно курс за бармани, получават диплом за квалифика-

ция. И тъй като Съветът на Европа предлага на българското правителство да 

се създадат малки и средни предприятия за роми, една социалистическа тра-

диция, разрушена в преходния период, сега се приема като нова форма на де-

мокрация за малцинството.  

На редица места общините създават условия за приоритетно назначава-

не на работа на хора от циганското население. Сливенските цигани например 

трудно прескачат теста по писане, с който ги проверяват за най-елементарни 

знания, за да бъдат включени в националната програма по ограмотяване и по-

лучат документ за работа. Някои от тях обаче са назначени и за инкасатори. В 

цялата страна вече над 150 офицери и сержанти от МВР са със същия произ-

ход. Най-много са в районните служби на Враца, Стара Загора, Монтана и Кюс-

тендел. Специален неправителствен младежки център в Кюстендил предлага 

юридическа консултация на младежите от цигански произход относно техните 

права. Естествено, по традиция това население няма задължения към общест-

вото, а и в това отношение дори държавните органи също изобщо не са спо-

собни да го приучи към нормите и правилата на обществения живот в страната. 

Около 6 милиона евро се отпускат по проект на ООН за малцинствата в 

България. Те отново са насочени предимно към циганското население. Над 20 

микрокредита за започване на бизнес облагодетелства около 46,000 цигани и 

около 5,000 турци от общините Омуртаг, Дулово, Пазарджик, Лом и Стара Заго-

ра. Проектът предвижда още изграждане на канализация, водопроводна мрежа, 

културен център и детски градини в тези микрорайони. В Бяла Слатина има 

ромско сдружение „Алтернатива за взаимопомощ”, което чрез външни субсидии 

осигурява на цигански семейства по 5 овце за започване на собствен бизнес. 

Подобна инициатива развива и сдружение „Бъдеще” в Ракитово. В Сливен има 

специално създаден Инициативен комитет, който помага за решаване на неот-

ложните проблеми на циганските семейства. 

За годините на преход доста ромски семейства успяват да направят ус-

пешен бизнес и да заемат полагащото им се място в социалната йерархия на 

българското общество. Още през 1998 г. водещият се за техен партиен лидер 

„цар” Киро обявява публично, че „в България има около 500,000 богати роми”. 

Но дори и да са много по-малко, все пак самочувствието на човек от общността 

е достатъчна гаранция за съществуването на подобен процес сред преуспялото 
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в бизнеса циганско население. И как иначе да се определи едно такова събитие 

в Русе като кръщене на внуци на известен цигански бос, който събира на тър-

жеството над 100 семейства, с нает специален оркестър и танцьорки от Шумен, 

на което за всеки гост има подарък бутилка уиски. И не само успешният бизнес 

прави растящо самочувствието, а и достойнството на хората от цигански произ-

ход. Образованието и собственото място в социалната матрица на обществото 

е доказателство, че има хора, чиито статусен обществен и социален престиж ги 

нареждат до проспериращите хора в обществото, приели неговите правила и 

закони на развитие. 

   В културната сфера се подкрепят онези вече изявени хора от цигански 

произход, които съдействат за развитие на специфичната ромска култура в 

България. Макар и общото ниво на тази група население да е най-ниско в обра-

зователно отношение, в сравнение с цялото останало население в страната, то 

сред тях се откроява в последните години и една група на образована интели-

генция, чиито обществени изяви са вече факт. Например, през 1996 г., месец 

септември, в столичната галерия „Макта” са представени три новоизлязли книги 

на хора от тази интелигенция. Йосиф Нунев е събрал повече от 30 образци от 

циганския фолклор в книгата си „Ромски приказки”. „Искам да съмне” пък е ли-

рическата сбирка на Васил Чапразов от Сливен. Друг цигански поет - Христо 

Христов се представя с книгата „Оркусова любов”. Певци, музиканти, поети, ху-

дожници, адвокати съставляват циганската интелигенция, с добри перспективи 

за развитие, лансирани чрез електронните и печатни медии, но и обгрижени от 

държавните институции. От 2000 г. Министерството на културата прави специ-

ални тържества и връчва награди на роми, които са допринесли за развитието 

и публичното утвърждаване на ромската култура. Вече на много места са пост-

роени културни центрове специално за циганското население. Например такъв 

център има в ромския квартал в Стара Загора, а то е поел цял един милион ев-

ра. От няколко години културното министерство организира многобройни тър-

жества и инициативи и за популяризиране на циганската култура при празнува-

не на Международния ден на ромите. На такива празници има добра комуника-

ция и взаимно признаване между българи и цигани, например, в чалга изпъл-

ненията вече има смесени дуети. Случаите засега са малко, но са показателни.  

Не остава без внимание от страна на държавните институции и турското 

общество в България. На фона на непрекъснатото закриване на българските 
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театри в страната, оставането на десетки артисти без работа, Министерството 

на културата отпуска два милиона лева за нови театри за турското население. 

„Чрез създаването на турските театри ще се осъществи политиката на прави-

телството за културна  интеграция на малцинствата и в България ще се създа-

де гражданска нация от европейски тип”, е становището на експерт – етнически 

турчин, – в дирекцията на регионалната културна политика. Естествено, ясна е 

и политическата активност на турската партия, като част от управляващото 

мнозинство, за завладяване на културните пространства в смесените райони с 

турска етническа култура. Култура, която също не може да води до интеграция, 

но умело са използвани държавни средства от ДПС за уж културното единство 

на своята етническа общност, за нейната „маргинализираност” от българите. 

Независимо от преобладаващите положителни тенденции в обществено 

организираната социализация на представителите от другите етнически общ-

ности, съществуват и доста сериозни антиобществени прояви, които в послед-

ните години определено надхвърлят границата на представите за съвременна 

и цивилизована обществена култура. Посегателството върху личността и нана-

сянето на телесни и материални вреди е вече масово разпространено социал-

но явление, което има своето лице и визия за разпознаване. Субектът или су-

бектите на деянията най-често се класифицират чрез етническата им принад-

лежност, защото статистиката очертава доминиращите позиции на определени 

етнически представители към тях. За убедителна или прецизна информация в 

случая може да послужи и статистиката, която е направена на база на 100,000 

души, равностойно представени от българи, турци и цигани по отношение на 

следните престъпления: убийства, изнасилвания, грабежи и кражби. Цифрите 

са категорични, възприятията на обществото към тях едва поносими.  

Статистиката отразява етническата принадлежност на престъпниците, а 

това до голяма степен вменява вина на цялата етническа общност. Социално-

професионалната диференциация и сред циганското население, обаче, дава 

възможност вниманието да се насочва към определена криминогенна категория 

от това население. Една част са предимно катунарските набези на номадите, 

чието анонимно присъствие в големите градове създава предпоставки за из-

вършване на такива престъпления. „Местните цигани не правят проблеми, но 

пришълците са страшни”, оплакват се живеещите в столичния квартал „Орлан-
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довци”. Във връзка обаче с един от основните критерии на демократизацията 

във всяка страна – правата на човека, в българското обществено пространство 

се разпространява (от правозащитни и етнически организации) митът за диск-

риминационно отношение към техните представители, в частност към циганите 

изобщо. А полицията е държавният орган, подлаган и на най-голямата критика. 

Всъщност изобщо не се решава въпросът за правата на полицията, а за про-

дължаващото и безгранично действие на правозащитните организации против 

законността в страната. И вече при някои конфликти, при които има и жертви, и 

цигани и българи са готово и настроени да продължат войната самостоятелно, 

т.е. без посредничеството на властта, защото държавата сякаш е абдикирала. 

Макар че правозащитниците говорят за „расизъм” в отношението на бъл-

гарите определено към циганите, е отразена не етническа, а социална вражда 

към хората с най-изявени негативни прояви в обществото. Дори се нямат пред-

вид такива закононарушения като незаконно паянтово строителство в централ-

ните пространства на столицата, прословутите кражби на медни жици, които са 

ежедневие в бита на част от циганите, имотни кражби, нападения над гражда-

ни. Междуетническите вражди имат разнопосочен знак и отразяват отношения, 

които са нерегламентирани от държавната власт и чиито движения в перспек-

тива натрупват негативизъм и в двете посоки – на мнозинство към малцинство, 

но вече и на малцинството към мнозинство поради нарасналото етническо са-

мочувствие или чувство за недосегаемост от закон и ред. „Ние ли ще се оци-

ганчим, или България ще стане Романия?”, се питат все повече българите, 

приели толерантно и без ропот притесненията на циганското население и ис-

тинското бездействие на българските институции по тези злободневни казуси.  

Многобройните политически партии, за да се доберат до властта, изпол-

зват и популисткия рефрен, че ще правят ревизия на целия преход. „Полити-

ческите партии, казва в интервю Хасан Адемов (ДПС), които обещават в пре-

дизборната кампания експертно неиздържани и несъгласувани предложения 

печелят политически дивиденти и гласове...Това означава политическа дема-
гогия на базата на лъжливи финансови интерпретации” (Адемов, Х.) При избо-

ри всяка партия предлага програма, единствено възможна с цел да предразпо-

ложи избирателите според техните интереси, а това е „висша форма на поли-
тическа демагогия”, вследствие на неизпълними обещания (Загоров, О.). С 

подобни манипулации с настроенията и въжделенията на хората на политичес-
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ката сцена излиза и партия ГЕРБ. Може да се смята, че последните 8 години, с 

прекъсване от една година, управлението на тази партия с министър председа-

тел Бойко Борисов е нов период в историята на България, белязан с полити-

чески манипулации, демагогия и етнически геноцид върху българите, при това 

и въпреки очевидно и дори всекидневно нарастващото недоволство от т.нар. 

демокрация и публично ескалиращи анти-либерални настроения. 

          В днешните условия, според критерии и принципи от различен порядък, 

тенденцията е отново към фаворизиране на циганите като основен електорат, 

податлив на всевъзчможни политически и други манипулации. Задоволяването 

на етнически, религиозни, езикови и пр. претенции на етномалцинствата води и 

до етноразграничителната, респективно национално-конфронтиращата дълбо-

чина на противостоящи опозиции. Налице е изместване на основните противо-

речия в обществото, валидни за цялото население, независимо от неговата ет-

ническа, религиозна, културна, социална или друг вид принадлежност, а това са 

вече сериозни проблеми на прехода и все още нерешени въпроси за полити-

ческата власт и социално-икономическото развитие. Но за българите, оставени 

извън полезрението на политическата класа, обърната изключително към мал-

цинствата, образът на „другите” придобива (според ситуацията) негативни чув-

ства. Особено към циганското население, оставено изцяло на собствената си 

съдба, възпроизвеждащо престъпност и действия против законите в страната. 

При една ситуация на изцяло продадена страна с нейните ресурси, като 

икономика, селско стопанство, природни ресурси и стратегически обекти на на-

ционалната сигурност, мнозинството от населението вече е изпаднало в пълна 

несъстоятелност да оцелява. Дългогодишното управление на партия  ГЕРБ, ов-

ладяло всички лостове на властта предимно или изцяло чрез всевъзможни 

връзки от чисто клиентелиски тип, създава предпоставки за ширеща се коруп-

ция, присвояване на европейски фондове и държавни поръчки за „своите хора”. 

Общините с доминиращо присъствие на ГЕРБ са се превърнали във феодални 

владения на техния политически елит, който изнудва частния бизнес по места. 

За привържениците на ГЕРБ личността на министър председателя Бойко 

Борисов е харизматична, народна, защото неговото лицемерно политическо го-

ворене и поведение импонира на демагогията „аз съм прост и вие сте прости, 

затова се разбираме”. Подаръците от 40 лева за Нова година и Великден на 

най-бедните са поредното унижение на доведения до пълна мизерия пенсио-
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нер, особено по селата. Бедност, семпла и овехтяла покъщнина, почти изцяло 

от времето на социализма и дрехи (дори от „втора употреба”) са реалната въз-

можност от оскъдните бюджети на над 200,000 хиляди бедстващи пенсионери. 

Поредната политическа демагогия на ГЕРБ беше „безплатното санира-

не” на панелни блокове, което всъщност се оказа не съвсем безплатно и поста-

ви стотици семейства в положение да теглят кредити. Безхаберието на управ-

ляващите, изцяло подвластни на политиката на Брюксел и САЩ стига дотам, че

десетилетие остават безмълвни, че вносните храни в България са второ качес-

тво, за разлика от храните в другите европейски страни. С днешна дата е и ре-

шението, българите да бъдат лекувани с лекарства заместители, поради по-

ниската им стойност. Корупция по всички нива на властта, политически сканда-

ли около КТБ, НДК и предстоящото европредседателство, реално са дневния 

ред на обществото. И като цинична форма на политическа демагогия е изпол-

зването на медиите и собствени социологически проучвания, които да манипу-

лират обществото, че се повишава жизненият стандарт, подобрява се начина

на живот, повишават се доходите и спестяванията на „обикновените хора”. Бой-

ко Борисов, като рафиниран манипулатор и демагог, когато постигне някакви 

решения Аз-ът му заговаря, чувствайки се господар на цяла България, а когато 

настъпят сътресения и неразрешими проблеми, най-невъзмутимо и безсрамно 

прехвърля вината върху целия народ или пък върху политическите си опонен-

ти. Политическа демагогия се оказва и изживяването на политическия елит в 

свой собствен свят и пълното неглижиране на света на другите, който е непре-

къснато под напрежение – наводнения, градушки и унищожаване на реколтата,

изнудвания, рекет, убийства, все свързани с ескалиращо усложняване и после-

дователно, очевидно сраване или влошаване на живота на обикновените хора. 

Последните проучвания през 2011 г. на Европейски училищен изследователски 

проект за алкохол и други наркотици (ESPAD) показват, че българските деца са 

сериозно зависими от алкохола и дрогата1. И отново, според същото изследва-

не, четири са основните фактори, които влияят върху избора на учениците дали

да употребяват наркотици или не – семейството, връстниците и приятелите,

училището и свободното време. А това са все сфери, в които държавната поли-

тика определено е станала равнодушна или буквално е загърбила традицион-

                                                 
1 http://ncpha.government.bg/index.php?. 
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ните нравствени ценности и добродетели, замествайки ги с „европейските” или

„евроатлантическите ценности” на безбрачието, свободните полови контакти, 

проституцията, инцеста, наркоманията, хомосексуализма или бисексуалността. 

 
Политическото противоборство и борбата за власт създават неминуемо 

все повече предпоставки за популизъм и демагогия. Хората вече загубиха и 

последната си надежда, че Обединените патриоти (Атака, ВМРО и НФСБ), като 

политически партии извън статуквото и патриотични по своята същност, защи-

щаващи националните интереси, ще са способни да възродят България. Техни-

ят популизъм с поглед към бедността и несправедливостта се изроди в соци-
ално-политическа демагогия (Пантев, А.). Те също се превърнаха в част от 

статуквото и с това отстъпление от идеите си се наредиха сред най-големи-те 

политически демагози в днешно време. „За съжаление, казва Иво Христов в 

интервю, българите за 25 години показаха, че са политически инфантили. Те 25 

години очакваха някой друг да реши техните проблеми. Българското полити-

ческо настояще в момента е комбинация между користни политически интере-

си, огромна злоупотреба с властта и инфантилно и пасивно население, което се 

характеризира с две основни качества – пълна липса на представа за реал-

ността и желание да се спаси всеки по единично” (БНР, 2017). 

„Срам ме е от тази държава! Защо властта узаконява милионите на гран-

таджиите, срещу които продават родината ни?, пише журналистката Гергана 

Ингилизова (26.07.2017). Много се чудех как да започна този коментар, тъй като 

ми се иска да кажа всичко в няколко изречения. Никога не съм изпитвала тол-

кова голям срам от държавата, в която живеем, нито след всички гейтове, нито 

след КТБ, нито след стотиците скандали, на които съм присъствала в парла-

мента или задкулисните игри, които се въртят във властта. Днес изпитах най-го-

лямото си разочарование.  

Един колега лежи в болница, защото е пребит, една жена е обезобразе-

на, защото бе смазана от бой ей така в парка, цигани вилнеят, изнасилват и 

убиват, един човек – баща на две деца, бе застрелян посред бял ден. 

И на фона на цялата ни мизерия и шокираща криминална хроника, едни 

лапачи рекетират властта, за да не си изгубят парите, които печелят без минута 

работа - милионите на една соросоидна организация, която превръща децата 
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ни в гейове, циганите в мързеливи и безработни роми, изкривява историята ни 

и изтрива бавно, но сигурно цялата ни културно-историческа памет.  

Точно, когато видях лъч надежда, че правителството е прозряло, че не 

може да се пазаруват магистрати и реших, че има шанс България да се оправи, 

всичко се оказа просто сън. Борисов и Цветанов отново върнаха скандалното 

финансиране на съдии, протестъри и лапачи на грантове, пишещи доноси сре-

щу родината си. 

Та същите тези грантаджии не се посвениха да излязат на протест днес - 

ама не заради биячите от Борисовата, не заради скандалите в НДК или КТБ, а 

за себе си – да си защитят пачките. Не ги били взимали в пликчета – да, вие ги 

взимате законно, защото рекетирате правителството с протести да ви ги узако-

ни. 

Друг въпрос е защо управляващите се поддават и защо в Министерски 

съвет днес има мълчание след всички убийства и побои, но намират време да 

издават заповеди да се оставят грантовете на магистратите. 

А тези съдии спят ли спокойно с милионите, срещу които продават инте-

ресите на родината си?” (http://pik.bg/-news678263.html) 

 Външната помощ е един от основните лостове на политическата дема-
гогия, защото външни „доброжелатели" финансират наши държавни институ-

ции! Според известен наш юрист „Америка за България" е българска органи-

зация и  по всяка вероятност той, изглежда, е прав! Отдавна писах, че е далеч 

по-добре тя да се нарича „България за Америка". Преди години единствената 

организация, финансирана от Сорос, беше „Отворено общество". И тогава 

българската държава я финансираше с парите на данъкоплатците от 40 хиляди 

долара годишно (ако не се лъжа), но единствен Жан Виденов прекрати тази 

явна практика на правителството. Но за времето на масовата атака на „Отворе-

но общество" най вече върху българския политически и интелектуален елит 

създаде мрежа от доброволци, истински и ненаситни предатели на страната си. 

Това беше нееднократно използвано и от следващите правителства, които не 

се посвениха да експлоатират услугите на тези безродници и да продължат да 

предават Родината си. Отдавна писах, че тези (уж само отвън платени) т. нар. 

соросоиди си ги възпроизвежда сама нашата страна и нашите правителства! 

САЩ отдавна вече са си свършили работата у нас! САЩ плащат само веднъж! 
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„Няма специалисти в инженерните специалности", коментира на 2 юли 

2017 година по телевизията социалният антрополог Харалан Александров, „за-

щото хората предпочитат политология, психология...", защо не продължи, не е 

толкова млад, че да не помни, че в онова отминало време имаше планиран 

прием според нуждите на районите, окръзите в страната! Със сигурност трябва 

да знае, че дори и в най-капиталистическата страна – САЩ, също има области 

на сигурността, които се контролират изключително от държавата! Но той обаче 

подкрепя статуквото, което се настани в нашата страна, по предварителен план 

разпродадена, с напълно унищожена икономика и слаб ресурс като нови кадри. 

Университетите в годините на прехода сами планират своите попълнения, п ри 

това единствено за да запълнят хорариума на службашите, които вече съвсем 

законово ги произвежадат (на тонове!)  в доценти и професори! Е, тази страна 

никога няма да може да се оправи! Дори всички да се завърнат в страната, тя 

вече е тотално завладяна и преобразена от измета на обществото, от нейната 

тиня; така започна всичко, от мутрите, които днес са маститите богаташи, така 

започнаха и безсрамните преобразования с най-отявлените и незадоволените 

амбиции на тогавашните второешалонни партийци, и така продължава до ден 

днешен, когато един охранител волунтаристично управлява за трети път, като 

страната ни е напълно превзета и буквално премазана от посредствеността!!!! 
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ДЕЛИБЕРАТИВНАТА И РЕТОРИЧНАТА ДЕМОКРАЦИЯ 
Николай Кръстев 

Ще се опитам да представя аргумент в полза на демагогията.  

Едно от основните оръжия срещу демагогията е делиберативната демок-

рация. Теоретиците на делиберативната демокрация - от типа, например, на 

Хабер-мас, – изрично зачеркват реториката като демократичен инструмент, 

подчертавайки рязката граница между реторичния и диалогичния, или диалек-

тическия аргумент. За Фишкин, например, делиберативната демокрация е ком-

бинация от политическо равенство и диалог, базиран на рационални аргументи 

(Fishkin, 2009). Това, разбира се, не е нищо ново, а e и изцяло в руслото на 

Платоновата атака срещу реториката, която залага на убеждението, а не на 

есенциалната истина (Платон, Горгий), което се нарича демагогия.  

Реториката, като категория, предполага разлика между това, какво се 

казва в конкретния дискурс, и това, как то се казва, а освен това тя се и отнася 

към различните начини, по които нещо може да се каже, или към това какъв 

цвят, например, има съдържанието му.  Съответно, основните аргументи срещу 

реториката са най-малкото два – първо, че тя е се обръща към чувствата, а не 

към разума, и, второ, че тя е монологична, а не диалогична. Сигурно и затова 

Платон въобще се съмнява, че политическата реч изобщо или принципно може 

да се свърже с разума. 

Парадоксално, но постепенните опити за разширяване на диалога в духа 

на делиберативната демокрация са сред причините за кризата на либералната 

демокрация днес, за спадането на демократичното съзнание и за аполитизаци-

ята на масовата публика, лесно попадаща в ръцете на съвременните демагози. 

Двата основни стълба на делиберативната демокрация – първият, обвързване-

то на демократичността с диалогичността на аргумента, и вторият, разби-

раемостта на аргумента, фундаментално си противоречат. А основният про-

блем пред идеалната делиберативна демокрация е, че връзката между елитите 

и гражданите в демократична среда винаги ще бъде доминирана от плебисцит-

ните тенденции. 

Още Платон отбелязва, че самата природа на демокрацията е прекалено 

силно реторична, но и прекалено слабо диалогична - пряката демокрация е без-

спорно реторична и инклузивна. Така в крайна сметка, идеално рационалната 

делиберативна демокрация води до пълно изоставяне на масовата публика в 
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полза на множество от мини-публики – най-често в дигитални в нашето време, 

– които могат да постигнат и могат да поддържат определено ниво на крити-

чен диалог.  

По този начин всъщност делиберативната демокрация постепенно се 

свежда до това, с което тя всъщност е призвана да се бори – елитисткото гово-

рене на съвременните системни политици, „екзактното” говорене по Лютви Мес-

тан, на нови елитарни публики. По този начин фактически се оформят някакви 

идеализирани делиберативни дискурси, докато, обаче, реално значителна част 

от проблемите на демокрацията се коренят в лошата комуникация – реторична 

или друга. 

 Но тъй като политическата среда исторически и социално никога и никъ-

де не търпи вакуум – реторичният аргумент се появи отново в политическия 

инструментариум през 90-те години като основно оръжие в арсенала на съвре-

менната демагогия. Специфичният дискурс – реторичното обговаряне, както и 

даването на отговори на конкретни социално-икономически и социокултурни 

страхове, са сред основните характеристики на съвременния популизъм, но и 

са основни обекти на изследване от страна на изследователите. Същевремен-

но, обаче, е необходимо винаги да се прави известна разлика между така наре-

чения популистки език, от една страна, и популисткото послание и популистките 

политики, от друга страна.  

Основен път, а пък и генерално средство за водене на успешна борба с 

демагогията и популизма трябва да бъдат промяната на политическия език на 

системните политици, както и сериозната публична реабилитация на полити-

ческата реторика. Причините за това могат да са няколко. Първо, дихотомията 

„рационално-реторично” е слаба, тъй като и неутралното също може да е рето-

ричен похват, който (при определени условия на ситуацията) да се опитва да 

прикрива различни типове интереси, маскирани обикновено като неутралност.  

На второ място, реториката може, обаче, да бъде и позитивна сила при 

воденето на диалог. И трето, което, впрочем, е и най-важно, традиционните 

опити за намиране на неутрален рационален политически език много често во-

дят до известна ексклузивност, до изключване преди всичко на тези групи, кои-

то в дадения момент или контекст говорят (или могат да говорят) различно. 

Реториката може да отговори на потребностите и очакванията на конк-

ретна аудитория. Тя може да обърне внимание на нуждите и интересите на да-
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дена аудитория, при това и по начин, по който всъщност откъснатият, неутра-

лен и рационален език изобщо не може да постигне такива резултати.  

Страстта, метафората и патосът въобще не са врагове на рационалната 

политика. Затова и понякога делиберативните мини-публики могат и да се пре-

върнат в своеобразни реторични мини-публики, които, наистина, успяват и да 

обхванат сферата на масовата публика, която иначе системната политика из-

пуска, както се случва, особено напоследък, защото масовата публика, наисти-

на, притежава известни структурни недостатъци, които обаче трябва да бъдат и 

своевременно, но и успешно ограничавани, или дори напълно преодолявани. 

Отчайващото състояние на днешната демократична дискусия в Бълга-

рия, а пък и изобщо в Европа ни връща отново към проблема за абсолютизира-

ната необходимост на убеждаването. Убеждаването, наистина, е сред фунда-

ментите на демокрацията, а пък е и от жизненоважно значение, обаче, в крайна 

сметка, основният източник на демократична легитимност е рационалният из-

бор. По тази именно важна причина е, може би, необходимо известно завръща-

не и към етимологията на демагогията, но в нейния първоначален, античен 

или автентичен прототип – тоест, към воденето на народа, но не само на 

някаква част от народа, не на знаещите, нито пък на умните и красивите, а на 

масовата публика. Освен това днес проблемите и затрудненията на демагоги-

ята очевидно се оказват не толкова в повеждането на народа, а в това към 

точно какво се води той. А основното средство в този деликатен контекст е 

реалното отнемане на възможностите на демагозите за различни видове неп-

равомерни употреби или дори за много опасни злоупотреби с реторичния език. 
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ДЕМАГОГСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПАТРИОТИЧНИЯ/НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЯ 
ДИСКУРС В ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ 

Ивайла Стоева 
Abstract: The rise of far right/radical political parties in Europe is indicative of the emer-
gence of new politics – nativist, protectionist, vested with cultural nostalgia; a world often de-
fined as a world of „post-trust” in which demagogy and populism are used as key arouse po-
pular trust and legitimacy. The new European nationalist is colored with new approaches of 
negation, using Islamophobia and Euroscepticism. In doing so these political parties employ 
three rhetoric categories: scapegoating, arousing and capitalizing resentments and paranoia 
and constructing authority. 
Key words: new European nationalism, Islamophobia, Euroscepticism, demagogic rhetoric 
categories. 
 
 През декември 2016 г. „Файненшъл таймс” излезе със статия: Годината 

на демагогията: как 2016 промени демокрацията. Събитията от последната го-

дина – Брекзитът, изборът на Тръмп за президент, изборният резултат на Ма-

рин льо Пен са показателни за появата на нова политика – нативистична, про-

текционистична, обляна в културна носталгия; свят, който все по-често започва 

да се определя като свят на „пост-истина” в политиката, свят в които демагоги-

ята печели избиратели.  

 Брекзитът и появата на националистични искания за възстановяване на 

суверенитета в ръцете на държавите-членки на ЕС постави редица въпроси; ка-

то обединяващ всички тях обаче може да изведем следният: Възможна ли е 

обединена Европа на различни скорости при липса на европейска солидарност, 

справедливост и равенство? Отговорът на този въпрос едва ли би могъл да бъ-

де еднозначен, но частично той намира своето решение при разграничаване на 

три основни дилеми на развитието на ЕС.  

 Първо, икономическата и финансова криза мобилизира част от европейс-

ките граждани и спомогна да бъде осъзнат дефицита от демокрация в ЕС и в 

същото време открои дълбоките разделителни линии между интересите на ев-

робюрократите (респ. елитите и държавната бюрокрация) и на обикновените 

граждани. Нарастването на евроскептицизма е факт, и дори възгласите на ев-

ропейския културен елит като Улрих Бек и Даниел Конт-Бендит в „Европа – това 

сме ние. Манифест за презиграждане на Европа от долу” не водят до изчезване 

на неравенството в ЕС, спорно е и дали подобни действия могат да доведат до 

укрепването на „европейската публична сфера”, която е необходимо условие за 

установяване на отношения на реципрочност и солидарност. Липсата на соли-
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дарност много често бива използвана/употребявана от националистическите и 

патриотичните политически партии, за да провокират допълнителни разделе-

ния в обществото.  

Второ, търсенето на европейска солидарност и справедливост премина-

ва през намирането на отговора кой е „общият враг” пред обединена Европа – 

бежанците, терористите или Русия, САЩ и т.н.? Все по-актуално звучи тезата 

на Зигмунт Бауман, че първоначално европейската солидарност следва траек-

торията на блоковото противопоставяне и е значително по-ясна преди 1989 г., 

докато днес липсата на възможност тя да се опира върху такъв механизъм, оз-

начава липсата на консолидиращия фактор на „очевиден, мощен и преднаме-

рен враг” (Бауман, с. 320-321). Използването на т.нар. „мека сила” (моделът на 

диалог и постоянни преговори) от ЕС не може да превърне съюза в независим 

геополитически субект, който има собствена стратегия и следователно е готов 

да поеме бремето на едно активно и ярко присъствие в неизбежно поляризира-

ния свят, изпълнен с противоречия и конфликти. Всичко това предизвиква де-

фицит на солидарност и провокира растеж на демагогските апели от патриотич-

ните/националистическите политически партии. 

 Следващата дилема кореспондира с намирането на отговор на въпроса: 

Възможно ли е само икономическото и фискалното обединение на Европа, за 

да се провокира солидарност и справедливост? В манифеста на Европейския 

граждански форум от 2014 г. бе обявено, че „Европейските публични политики 

трябва да предоставят на всички жители на Европа ефективен достъп до 

основни права, да преодолеят неравномерното разпределение на власт и бо-

гатство в ЕС, и да се борят с бедността, социалното изключване и безра-

ботицата, които са най-силните катализатори на популизъм и ксенофобски 

предложения и действия..... Едно ефективно и здраво демократично общест-

во може да бъде постигнато само чрез включването на всички граждани в 

публичния живот. Това е предпоставката, гарантираща, че Европа може да 

бъде общност с визия за споделено бъдеще, основано на справедливо и по-

равно разпределение на благата, на икономическо, социално и демократично 

благосъстояние за всички.” Опасенията, че Европа върви по друг път, са факт. 

Въз основа на данните от „Индекса за социална справедливост” в ЕС може да 

твърдим, че разделенията в съюза се задълбочават – наблюдаваме големи 

различия между Севера и Юга – в двете географски части на континента и 
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справедливостта е „разпределена” много неравномерно (Schraad-Tischler & 

Schiller, с. 5). Това е друг основен фактор, който допринася за възраждане и ка-

питализиране на демагогските апели на националистичните/патриотични поли-

тически партии. Социалното неравенство и несправедливостите в европейските 

общества, при липсата на солидаризиращи фактори, подбужда негативни чувс-

тва към другите (най-често това са най-уязвимите групи в обществото).  

Бежанската криза в Европа допринесе допълнително за мобилизацията 

на европейските граждани чрез радикализиране на посланията, основани върху 

основните идеи на „крайната десница”, а именно: културен консерватизъм; ксе-

нофобия и дори расизъм; особена привързаност към реда налаган от твърда 

ръка и специфичен популизъм, основан на противопоставянето между елита и 

народа. Т.е. национализмът в Европа днес се базира два основни конфликта: 

първият, се основава на антагонизма „ние-те” (ние – европейците-християни и 

те – мюсюлманите – бежанци и имигранти), и вторият, който е „структурен и 

произвежда нов кливидж – конфликтът между националното и европейското” 

(Тодоров, с. 233).  

Страхът от непознатото и от загубата на идентичност в „глобалното село” 

способства зараждането на страхове в европейските граждани към „чуждото”, 

позволявайки на редица популистки формации да използват антикапиталисти-

ческа реторика за спечелване на избиратели.  

На какво се дължи ръста на крайно десните (радикални) политически 

партии в Европа?  

На първо място, нарастването на подкрепата за крайно десни (радикал-

ни) политически партии е следствие от икономическата стагнация и високото 

социално напрежение в европейските държави. Страхът от загуба на икономи-

ческа сигурност провокира и страх от „другото”. На второ място, засилената ми-

грация към Европа (бежанска вълна и икономическа миграция от Изток на За-

пад) и случилите се терористични атаки в Париж, Лондон, Манчестър допълни-

телно стимулират засилване на чувството за страх от другите, и много лесно 

етикетът „различен” (в тази ситуация) бива поставян на хората, които имат раз-

лична религия и идват от друга неевропейска държава. Не на последно място, 

фактор за повишаване на електоралната подкрепа за крайно десни партии в 

Европа има и кризата в представителството или постепенното намаляване на 

влиянието на традиционните партии, за сметка на нови, по-атрактивни популис-
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тки проекти. Следователно, става дума за един омагьосан кръг, в който нега-

тивното отношение към политиката на ЕС (в отговор на кризите) се превръща в 

основен фактор за успеха на крайната десница в Европа, която, от своя страна, 

успешно пресъздава за избирателите си една нова реалност, в която общест-

вото е разделя на две (антагонистични) части: в йерархична зависимост – „на-

родът” срещу „елита“ (Муде, с. 49), а по хоризонтала – „народът” (нашите) сре-

щу „чуждите” (Canovan, р. 5). 

Изброените по-горе предпоставки, по думите на Жан-Ив Камю, водят до 

„мутиране” на крайните десници в Европа (Камю), който към днешна дата могат 

да бъдат систематизирани поне в три групи:  

1) Крайнодесни партии, вариращи от френския Национален фронт до Йо-

бик в Унгария и „Златна зора” в Гърция, които акцентират силно върху анти-

имигрантска реторика, културен расизъм, стигматизирайки „другите”. 

2) Партии, издигащи знамето на националния суверенитет, като Партия-

та на независимостта на Великобритания и Алтернатива за Германия, концент-

рирани предимно в употребата на темите за идентичността, имиграцията и кул-

турния упадък, без обаче да са обременени с екстремистки и расистки възгледи 

(Камю). 

 3) Членове на групата Европейски консерватори и реформисти в Евро-

парламента, която включва британските консерватори и партията Право и спра-

ведливост от Полша, чийто национализъм може да дефинираме през изказва-

нето на Дейвид Камерън, че „В името на един държавен мултикултурализъм 

ние насърчихме различните култури да съществуват разделено, изолирани 

едни от други и откъснати от основната култура (…) Мисля, че е време да 

скъсаме с политиките от миналото, които се провалиха.” (Тодоров, с. 183). 

 Провалът на държавите в Европа в налагането на мултикултурализма и 

последвалата бежанската криза доведе до възраждане на ксенофобията, макар 

и в един малко по-нов план като ислямофобия, а национализмът все по-често 

се конструира на базата на отрицанието: не на бежанците, не на мигрантите, не 

на религиозните свободи, не на мулитикултурализма, не на европейската ин-

теграцията.  

 Този успех не би бил възможен без използването на демагогия,  като под 

този термин разбирам ораторските и полемични техники и средства (вкл. изпол-

зването на средствата за масово осведомяване) за въвеждане на публиката в 
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заблуда, с цел демагогстващият да я убеди в своята правота; с други думи, то-

ва е по-скоро апел към емоциите, а не към разума на публиката, който най-чес-

то трябва да възбужда съответни расови, религиозни, класови предразсъдъци. 

 В оглед на темата на доклада класифицираме патриотичните/ национа-

листическите апели основно в три основни реторични категории: 

 1) Първата може да определим като търсене на изкупителна жертва, 

или даване на отговор на въпрос къде се коренят всички проблеми (Bronner, р. 

59). Социалният теоретик Рене Жирар дефинира този подход като „тенденция, 

чрез която хората насочват своя гняв върху алтернативна жертва” (Girard, р. 

23). Тази политика е следствие на невъзможността ясно да се артикулират и 

разрешат конфликтите в едно общество. Кризата в обществото се неглижира, 

като се избира жертва, която може/трябва да се обвини, като по този начин се 

подбужда обществена солидарност спрямо общия „враг”, но не се намира ре-

шение на конфликта.  

 2) Втората категория е възбуждане и капитализиране на ресентименти 

и параноя, в следствие на което се поражда недоверие във властта (Benson, р. 

25). 

 3) Третата е конструиране на авторитет – демагогът се самопровъзг-

ласява за изразител и пазител на истината.  

 Първата реторична категория на демогогията е насочена към търсене на 

изкупителна жертва. Политиката на търсене на изкупителна жертва може да 

бъде разгледаната като форма на групово поведение. За разлика от индивиду-

алното поведение, това на групата в определени случаи се основава на преде-

финирани етически категории и ценности, където грешното често бива предста-

вено за добро. Тази политика се разбира още като ритуал на групата – т.е. об-

щото действие провокира чувство за солидарност, или с други думи търсенето 

на изкупителна жетва се разбира като тъмната страна на „ритуалите за принад-

лежност” (Marziani, р. 2). Друг подход към разбирането на разглеждания дема-

гогски дискурс е разглеждането му като процес на отчуждение. То много често 

се представя с т.нар. парадокс на „черната котка”, който се характеризира с 

двойно отчуждение: от една страна, хората забравят за истинската реална 

опасност, вследствие на което не се предприемат адекватни стъпки за решава-

не на проблема; от друга страна, наложените стереотипи и етикети се превръ-

щат в самоизпълняващо се пророчество (корабът трябва да потъне, защото 
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черната котка носи лош късмет (Marziani, р. 3); или, ако перифразираме с оглед 

на темата на доклада, „всички бежанци са терористи, защото са мюсюлмани”.  

 Този демагогска категория в рамките на ЕС най-често се свързва с пред-

лаганата от европейския десен национализъм алтернатива, т.нар. „икономичес-

ки патриотизъм”, насочен срещу политиката на ЕС. Той представлява нова на-

ционална алтернатива на свободната пазарна глобализация, обещава работни 

места на базата на защитени (затворени) за чужденците граници, обещава дър-

жавата да поеме изцяло отговорност за всичко. С други думи, наблюдаваме 

възход на хегемония на дясното, но прикрито с лява реторика. Появата на този 

икономически патриотизъм е способстван от липсата на леви алтернативи, кои-

то да се борят ефективно срещу деиндустриализацията, стагнацията на дохо-

дите, свръхизобилието, намалените и недофинансираните социални услуги и 

пр., които създават безнадеждност и отчаяние. „Икономическият патриотизъм” 

ясно звучи в изказванията представителите на крайната десница в Европа, коя-

то все по-често оспорва създадената зона за безграничен контрол на Европа. 

По думите на Марин льо Пен, лидер на Националния фронт, свободното прид-

вижване е „лудост” и следва „да възстановим държавните си граници”. Следо-

вателно, е факт, че новият национализъм в Европа се конструира върху разде-

лителните линии: държавата-нация срещу европейското управление; идеята за 

„една земя, един народ” срещу постмодерното и мултикултурното общество. 

 Този демагогски апел ясно може да бъде откроен при популисткия евро-

скептицизъм в България, който се основава на опасенията, че българската на-

ционална идентичност ще бъде загубена в лоното на ЕС, че ние ще загубим из-

конни български ценности и традиции. Подобен тип говорене най-често днес 

може да бъде чуто или видяно в повечето националистически партии, които иг-

раят на струните на национализма, а и печелят все повече политически диви-

денти от конструирането на „черния образ” на Европа (Симова, с. 27-31).  

 Проявление на този демагогски рекурс намираме и в България, като ос-

новната изкупителна жертва е Европейският съюз. Основен носител на подобно 

говорене е Волен Сидеров. „Твърдият” евроскептицизъм на Атака (от времето 

преди включването им в Обединени патриоти) се характеризира със силно не-

гативно отношение към задълбочаването на икономическата и политическа ин-

теграция на ЕС, включително поставяйки искания за провеждане на референ-

дум за излизане на България от съюза. ЕС е и обвинен, че „Европактът обез-



 245

мисля наличието на Парламент и правителство, провеждането на избори и 

демокрацията въобше”; „Евросъюзът в днешния си вид е заплаха за демокра-

цията и националния суверенитет на държавите-членки” (Сидеров, с. 3).  

 За разлика от Сидеров, лидерите на НФСБ и ВМРО базират критичното 

си говорене към ЕС върху т.нар. „мек” евроскептицизъм, заради което може да 

определим реториката им като еврокритична. Тяхната позиция не е свързана с 

искания за напускане на ЕС, а има за цел, чрез критична позиция по отделни 

аспекти от политиката на съюза, да допринесат за неговото бъдещо развитие. 

По-малко власт на европейските, общи институции, по-малко намеса във вът-

решните работи на една държава и по-човешки облик на европолитиката, това 

е основният дебат, който НФСБ води в тази предизборна кампания.  

НФСБ се обяви за „Европа на нациите, не на европейската бюрокрация. 

ЕС като средство за решаване на проблемите на България” (Симеонов, 

2014а). В Европа трябва да се променят много неща, на първо място трябва да 

се сложи точка или кръст на федералния принцип, на принципа на подчинява-

нето на евробюрократичните закони и нормативи, които са въведени. Трябва, 

на първо място, Европа да се съобразява с националните особености и прио-

ритети на всяка държава - това, което до момента тя не прави. „Европа се е 

превърнала в един тежък бюрократичен и административен мастодонт, 

който дава разпореждания и който реално не контролира вече, изпуска про-

цесите, и то се вижда” (Симеонов, 2014б). 

 По подобен начин в предизборната кампания през март 2017 г., Карака-

чанов, често използва следната реторика „Искаме „Европа на националните 

родини”, но и „Ние сме първите и най-сериозни критици на ЕС, който трябва 

да се промени...”, т.е в нито едно изказване не се постулира излизане на Бъл-

гария от ЕС и НАТО.  

 Прояви на „икономически патриотизъм”, с оглед по-силна роля на нацио-

налната държава, виждаме и при Марешки. Според него „Държавата да даде 

възможност на млади семейства да закупят жилища на цена от 300 евро на 

кв.м. с безлихвено изплащане за 10 години.", „На всяко дете, независимо в кой 

клас е, докато ходи на училище, в началото на учебната година – [ще дава-

ме] по 100 лева. Но да има над 4.50 успех. (…) Може да е 4." (Марешки, 2017). 
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 Втората реторична категория на демагогския апел изкристализира в из-

разните средства, използвани от патриотичните/националистическите партии 

за възбуждане и капитализиране на ресентименти и параноя. Тук от съществе-

но значение са извеждането на метафори и образи от забравеното „златно ми-

нало”, като този апел се съпровожда с прояви на расизъм, ксенофобски призи-

ви към анти-имигрантски прояви, ислямофобска позиция; гласоподавателите се 

подбуждат към страх от другите националности, защото те заплашват да взе-

мат работните им места и застрашават местната култура и сигурност. За разли-

ка от традиционната крайна десница, която е антисемитска и расистка, ради-

калните десни партии в Европа днес извеждат на преден план нова фигура на 

врага – исляма. Новият европейски национализъм култивира ислямофобия, 

постулира за разграничаване на „коренните“ представители на нацията от ими-

грантите и по-конкретно от неевропейците, чието право на пребиваване, както и 

икономическите и социалните им права, трябва да бъдат ограничени. Орбан за-

почна своята антиимигрантска кампания, като в своя реч той заяви, че: „Днес 

залогът е Европа, европейският начин на живот, оцеляването или изчезва-

нето на европейските ценности и нации или тяхното трансформиране до 

неузнаваемост. Искаме Европа да бъде запазена за европейците” (Муде, 

2015).  

 Марин Льо Пен споделя, че френското гражданство следва да бъде нас-

ледявано или предоставяно по заслуги. Ще се отнася до нелегалните имигран-

ти, тя заяви, че „те нямат причина да останат във Франция, тези хора нару-

шават закона още със стъпването си на френска земя” (Nowak & Branford). 

Марин Льо Пен направи още едно интересно изказване през отминалата кан-

дидат-президентска кампания като депозира интересно сравнение между миг-

рацията на ислямските бежанци днес с националното поражение на Франция 

по време на нацистката окупация през Втората световна война, като добави: 

„Днес няма танкове, няма войници, но ние пак сме под окупация” (Blakely). 

 В България тази реторика бе често използвана в предизборната кампа-

ния на патриотичните/националистическите партии. Преди изборите „патриоти-

те” обещаваха България да денонсира Дъблинското споразумение и да се спре 

изобщо приема на бежанци; по думите на Сидеров „няма да позволим Бълга-

рия да се превърне в бежански лагер” (Сидеров, 2017). В допълнение на трети 
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март Каракачанов заяви, „Искаме властта, за да притиснем ЕС по темата за 

мигрантите” (Каракачанов). 
 Третата реторична категория на демагогския апел се свързва с провъз-

гласяването на демагога за единствен авторитет, чрез което опонентите се 

дискредитират, но се контролира наратива, за да се обезсили опозицията. Най-

скорошните прояви на тази реторична категория в Европа могат да бъдат прос-

ледени по време на френските президентски избори. Там и тогава вече Марин 

льо Пен атакува своя противник Емануел Макрон, като директно заяви, че „той 

е истеричен, радикален европеец, който не може да реагира на джихадиския 

терор” (Henley).  

 За разлика от френските политици, които обикновено атакуват своя опо-

нент като слаб, безволен и неспособен за вземе адекватни решение в конкре-

тен момент, българските патриоти/националисти използват този апел, като се 

концентрират предимно върху конструирането на визията им на „спасителите”. 

Например, Сидеров казва, че те (Обединените патриоти – бел.ав.) са „Единст-

вените, които ще дадат по-добър живот и които ще върнат над 2 млн. бъл-

гари обратно в родината.” „ОП ще спрат нелегалните мигранти”, (Сидеров, 

2017), докато Каракачанов само си позволи да заяви, че „само ОП имат воля-

та и силата да издействат от ЕС полезни ползи...” (Каракачанов). 

 В противовес на нормативно закрепените социална справедливост и со-

лидарност, системната криза определено предизвиква и поставя в сложна си-

туация основополагащите ценности на ЕС: солидарност, справедливост и ра-

венство. Пред лицето на многобройните кризи и опасности – мигрантска и бе-

жанска криза, криза на демократична легитимност, криза на политическото ли-

дерство, икономическа стагнация, високо социално напрежение, опасности от 

терористични атаки, – бъдещето на ЕС зависи от способността му да се проти-

вопостави на вътрешните и външните заплахи, да предостави икономически 

ръст, но и социална справедливост при това в силно хетерогенната структура 

на съюза и увеличаваща се икономическа и социална дестабилизация в света.    

  За съжаление, съществуващите институционални дефекти в ЕС, нараст-

ващото недоверие на европейските граждани към европейските институции, 

упадъка на традиционните политически партии, които се сблъскват с процеси 

на фрагментация и ренационализация, определено провокират и стимилурат 
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тенденциите на осезаемо нарастване на демагогските апели, чрез които пък но-

вият европейски национализъм успешно привлича електорална подкрепа.  
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ЛИБЕРАЛНИЯТ ИНДИВИДУАЛИЗЪМ КАТО ФОРМА  
НА МОРАЛНА ДЕМАГОГИЯ 

Николай Михайлов 

LIBERAL INDIVIDUALISM AS A FORM OF MORAL DEMAGOGY 
Nikolai Mihailov 

Abstract: The problem of defining and explaining the basic moral principle of modern soci-
ety is one of the main principles that stand before the ethics today. Is there a central principle 
of modern morality from which all others follow, or has the center of moral regulation shifted 
to the individual and his personal judgment? Our modern „liberal democracy”, apart from 
political, also comes with its moral norms and values, among which in the first place „free-
dom”, explained through the principle of individualism. Imposed and even intruded through 
public communication technology, individualism reaches the extreme and becomes its oppo-
site to the extent that it replaces morality in general. The article follows the emergence of the 
idea of individualism as a moral principle and its use in various fields of contemporary public 
communication. 
Key words: individualism, freedom, ethics, public communication, liberalism, moral dema-
gogy. 
 

Проблемът за определянето и обяснението на основен морален принцип 

на съвременното общество е сред основните, които стоят пред философията 

на морала днес. Съществува ли централен принцип на съвременния морал, от 

който следват всички останали или центърът на моралната регулация се е из-

местил към индивида и неговата лична преценка? Ако да – означава ли това 

релативизация на морала и изместването му от сферата на обществената ре-

гулация към индивидуалните предпочитания? Става въпрос за принципа на ин-

дивидуализма като специфична човешка мотивация и убеждение. Човек по де-

финиция е невъзможен вън от обществото. Всичките му качества се проявяват 

по отношение на социалната среда, която обитава и в която търси реализация. 

Но може би в съвременните социални условия всичко това се е променило?  

1. Индивидуализъм 

Индивидуализмът е принцип, който може да бъде срещнат в описанието 

и аргументирането на различни доктрини, както философски, така и социални, 

познавателни, икономически и политически. В изложението ще се занимавам 

основно с етическия индивидуализъм и различните му проявления в съвремен-

ния морал. Този тип индивидуализъм се определя в американския Речник на 

историята на идеите като: „възглед за природата на морала, според който из-

точник на моралните ценности и принципи, създател на критериите за морална 

оценка е индивида, който се превръща във върховен морален арбитър, после-
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ден морален авторитет в най фундаментален смисъл.” (Lukes, с. 603). В исто-

рията на моралната философия има различни мнения за появата и оформяне-

то на понятието „индивидуализъм”. Така например според вече споменатият 

Речник първата му употреба е във френската форма individualisme и е свърза-

но с „контрареволюционната” критика на Просвещението. (Lukes, с. 594). В сво-

ята книга Ерата на индивидуалното (Renaut) Ален Рено описва трудностите 

при определянето на съдържанието на понятието „индивидуализъм”, което 

според М. Вебер включвало „най-хетерогенните неща, които може да си предс-

тавим” (Renaut, с. 29). Според френския философ за пръв път понятието е спо-

ме-нато през 1826 г., когато анонимен автор в един френски вестник го е изпол-

звал, за да отрече свеждането на икономиката до „най-тесен индивидуализъм” 

(пак там). Индивидуализмът е свързан с човешкия личен интерес, той е разли-

чен от идеята за общността като начин на реализация на човека чрез морала и 

политиката. Така например, Аристотел, родоначалникът на европейската етика, 

пише: „Всяка държава представлява някаква общност и всяка общност е въз-

никнала заради някакво благо”. (Аристотел, с.3).  И по нататък: „Всяка държава 

е по природа, щом и първите общности са по природа”. (Аристотел, с.5). Сле-

дователно в основата на общността, койнонията, според Аристотел лежи един 

етически идеал за достигане на щастлив живот и този морален стремеж на чо-

века да търси щастието в общуването с други хора е заложен в него по природа 

С други думи ако наистина има човешка природа, то тя не е индивидуалистич-

на, а такава, която естествено кара човек да търси общността на други хора и 

да се обединява с тях. Моралът, следователно, е немислим без някаква мяра 

на обществено влияние върху индивидуалното морално поведение на човека. 

В такъв случай всеки, който се стреми да живее извън обществото, не по сила-

та на някакви извънредни обстоятелства, а по собствената си природа според 

Аристотел или стои по долу от, или превъзхожда обикновените хора. Съвреме-

нното понятие за индивидуализма – суверенната личност – започва с идеите на 

френските мислители от 18 век. Хелвеций намира, че етиката като философско 

знание се основава на естествения фундамент наречен човешка природа и то-

ва е себелюбието или стремежът за достигане на индивидуална полза от всеки 

отделен човек. (К. Нешев, с. 208). „Обществото е само сбор от отделни лица и 

следователно в своите съждения може да се ръководи само от своя интерес”. 

(Хелвеций, с. 182) Френският философ прави уговорката, че под „интерес” не 
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разбира само „любовта към парите”, а разглежда понятието в един по широк 

смисъл, т.е. „всичко, което може да  ни достави удоволствие или да ни избави 

от страдание” (Хелвеций, с. 183). Човешкият интерес е стремеж към удоволст-

вие (изгода), който хората преднамерено преследват. „Най-многочисленият род 

на хората, който сам по себе си съставя почти цялото човечество – това са хо-

рата, заети изключително със своите си интереси и никога не мислещи за об-

щия интерес.” (Хелвеций, с. 185) 

Понятието „индивидуализъм” придобива централна роля в идеите на ли-

берализма. Ще разгледам накратко двама, важни според мен, автори в това от-

ношение.  На първо място, това са схващанията на Джон Лок, които свързват 

човешката индивидуалност с идеята за индивидуалните човешки права. Анг-

лийският философ ги обвързва със свободата, като разбира се Лок има пред-

вид индивидуалната свобода. Той пише : „[състоянието] на всички хора по при-

рода: това е състояние на пълна свобода да определят действията си и да се 

разпореждат със собственото си имущество и личност (курсивът мой, Н.М.) 

така, както намерят за добре в границите на закона на природата, без да искат 

разрешение и без да зависят от волята на друг човек.” ( Лок, с.197). Свободата 

или с други думи индивидуализма при Лок вече действа със силата на приро-

ден закон – той е естествено състояние на човека, т.е. неизменна част от него-

вата природа. В този смисъл индивидуализма е основата на един нов морал, 

който именно чрез акцента на „притежаването” на себе си създава реципрочна 

основа между хората, а именно – никой не ги притежава повече от другия. (Лок, 

с. 197). Идеята за свободата като индивидуализъм означава, според Лок, че 

човек има неограничена избор за начина, по който може да се разпорежда или 

да разполага със собствената си личност, имущество и тяло. Именно способ-

ността и възможността на всеки да се разпорежда със себе си създава не само 

равенство, а „състояние на пълно равенство” (според Лок), тъй като всеки при-

тежава право. Непризнаването, отричането от тези принципи, които Лок твърди, 

че е открил, е отказване от „човешката природа” (за която говори Аристотел). 

Индивидуалната свобода и нейното запазване и съхранение с всички средства 

е природен закон. Единствената причина хората да се стремят към създаване 

на обществени институти е „избягването на състоянието на война”, чрез което 

обаче хората се отказват от „естественото си състояние” (Лок, с. 209). „Свобо-

дата на хората, намиращи се под управление…. е свобода да следвам собст-
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вената си воля във всички случаи, в които законът не го забранява, без да бъда 

зависим от непостоянната, несигурна, неизвестна и произволна воля на друг 

човек…” (Лок, с. 211),  с други думи – да съм индивидуалист. 

Вторият важен автор, според мен, е Джон Стюарт  Мил ( в съчинението 

му За свободата, 1859 г.) с неговите идеи за индивидуалността като „способ-

ността на човек да възприема и отсъжда, да проявява различни чувства и да 

извършва умствена дейност, дори да изразява морални предпочитания 

(курсивът мой – Н.М.)”, която според английския автор се „упражнява само при 

правенето на избор”. (Мил, с.112). Моралните решения вече са въпрос на пред-

почитания, т.е. критерият за моралното съдържание на една постъпка или 

действие остава изцяло в индивида и зависи от неговия избор. Няма външни 

или задължителни норми, т.е. обществото, или общността няма изобщо, или 

има съвсем малко влияние при избора на морални критерии. „Този, който вър-

ши нещо, защото така е прието, не прави избор”. (Мил, с.112). Колкото повече 

човек се стреми да развие собствената си индивидуалност, толкова повече той 

се утвърждава в общността на останалите хора и толкова повече той става це-

нен за тях, тъй като се отличава със собствените си качества, върху които е 

работил.  

Индивидуалното развитие води хората до състояние на „най доброто, ко-

ето те могат да бъдат” (Мил, с.114). Моралът, т.е. доброто, се определя чрез 

избора (според Мил – свободата), с други думи няма предварително определе-

но обективно понятие или основание за самото добро – отделната личност са-

ма избира нравствените мотиви на своите действия.  

Тези идеи на Лок и Мил намират своето продължение и в съвременните 

либерални концепции. Така например Дейвид Тъкър, преподавател от Универ-

ситета в Мелбърн, описва „дебата за собственическия индивидуализъм” (The 

debate about „Possessive individualism”), който за него е част от неолибералната 

парадигма. (Tucker, 1994). В своята книга Тъкър критикува марксизма, който 

според него не схващал истинската същност на либерализма и собствеността, 

като свеждал индивидуализма единствено до „частното владение” на различни 

ресурси от страна на различни собственици и така те ставали недостъпни за 

„общо ползване“ (collective asset) и следователно и за „социална справедли-

вост” (Tucker, с.14). Тъкър пише: „Както отбелязват съвременни коментатори, 

либералната традиция в съвременния период се характеризира с отказ от гру-
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бия индивидуализъм, а не от неговото продължение” (Tucker, с. 14). Въпреки 

всичко в заключителните си бележки към тази част на монографията си, авст-

ралийският автор отбелязва, че „версиите на либерализма, които използват 

предположенията на „собственическия индивидуализъм” (possessive individual-

ism), не са много убедителни и са уязвими към различни видове критика, пред-

ложена от марксистки критици…” (Tucker, с. 24) 

 

2. Демагогия  

Както пише руският изследовател Гусейнов, моралната демагогия още се 

нарича морализаторство, т.е. подмяна на морала с неговата привидност (Гусей-

нов, 1995). Демагогията е подмяна, защото в морален план предлага не реше-

ние на морални проблеми или пък някакво разширяване на комуникацията, а 

напротив – претендира за крайна оценка на ситуация постъпка, или личност от 

гледна точка на някакъв краен морален съдник. Моралната демагогия се свърз-

ва с даването на нравствени оценки, като този, който ги прави, претендира едва 

ли не да е безгрешен или съвършен в морален план. Според мен, руският изс-

ледовател отбелязва точно: „Непосредствен индикатор на моралната демаго-

гия е етическата претовареност на езика, самото изобилие на морална терми-

нология и оценки в обществената комуникация. Разбира се, трудно е да се оп-

редели кога започва това претоварване, защото човешката комуникация не мо-

же да съществува извън моралните оценки.” (Гусейнов, 2009). В това е и идеята 

на моята статия, че сърцевината на тази морална демагогия е непрекъснатото 

заявяване и налагане чрез съдържанието на обществената комуникация на „но-

вите морални ценности”, най важната от които е либералният индивидуализъм. 

Съвременният капитализъм се различава от класическия по това, че в него въз-

действието върху съзнанието на хората е масово и ежедневно. Обикновено то-

ва въздействие се извършва с помощта на медийните технологии, чрез които 

политици, икономисти, изследователи от различни частни институти, шоумени, 

фронтмени, бизнесмени (каквото и да значи това) и т.н. дават всякакви, но пре-

димно нравствени оценки на нашето всекидневие, а и на нас самите. Така нап-

ример в статия, наречена:  Какво ни трябва? Повече индивидуализъм!, публи-

кувана в българска либерална медия, авторът й твърди, че „нарастването на 

индивидуализма в едно общество е резултат на икономически напредък, мо-
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дернизация и цивилизация. Стига се до извода, че „съзнателното промотиране 

на индивидуализъм спомага обществото да осъществява по-бърз икономически 

напредък и да достига по-висок стандарт” (Лазаров). Вярно, авторът не обясня-

ва как така едно чисто морална категория ще успее да създаде икономически 

напредък, че и ще доведе до благосъстояние. Но такива схващания, според 

мен, са резултат от въздействието на моралната идеология на либерализма, 

според която индивидуализмът, в когото много изследователи, а и обикновени 

хора разпознават моралът на новото време, премахват икономическата законо-

мерност и приемственост, за да отворят път на т. нар. свободна инициатива и 

предприемачество, разпознати като някакви единствено „правилни” морални 

норми. Такива заявления, които претендират да са „анализи”, винаги носят в се-

бе си – понякога скрито, понякога явно – и негативна морална оценка, дадена 

от някаква „висока позиция” – на успял човек, или на живеещ в чужбина (т.е. 

възприел ценностите на капиталистическия или „западния” морал), или на до-

казала се публична личност. В посочената статия: „начинът на преподаване и 

изпитване на учениците по такива предмети като история и литература се оказ-

ва болезнено остарял, непродуктивен, затънал в колективистичното блато на 

отминалия социализъм и не спомагащ за развитието на младите хора като сво-

бодно мислещи граждани…. Оказва се всъщност, че нарастването на индивиду-

ализма в едно общество е резултат на икономически напредък, модернизация и 

цивилизация.” И за да се придаде авторитет на написалия това, медията пояс-

нява: „Авторът е… работил в няколко американски университета”.  Явно, спо-

ред журналистите, аргумент, който трудно може да бъде оборен. Отново ще ци-

тирам проф. Гусейнов: „Резултат от моралната демагогия е самовъзвеличава-

нето от страна на субекта на самия себе си, заради което човек или група хора 

се изобразяват като по-добри, отколкото са в действителност” (Гусейнов). Раз-

бира се, солидаризирането ми с това положение на проф. Гусейнов е принцип-

но и то няма предвид никого конкретно, още по-малко авторът на съответната 

статия или нейното съдържание. За мен, като изследовател, тук е важен прин-

ципът на необосновано изтъкване на морални дефицити, там където пробле-

мът е социален, икономически, при това продължителен, свеждането му до 

етическо несъответствие с някаква „по-висша” морална и национална култура, 

там където става въпрос за икономически политики, социални институции, а 

именно – условията на частната собственост и наемния труд. Именно това са 
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съвременните условия на нашия живот, разделящи хората в отношения на не-

равенство, които не могат да не повлияят върху моралния светоглед на нерав-

ните социални групи. Моралът няма как да определи икономическите отноше-

ния, макар че със сигурност е един от участниците, ако мога така да се изразя, 

в тяхното изграждане.  

Какви са функциите на моралната демагогия? Етиката е философия на 

човешкото съществуване и определянето, описанието и обяснението на мора-

ла е една от нейните задачи. Колкото и да звучи като клише – етиката е фило-

софска рефлексия за морала. Дори, когато обсъжда конкретни случаи, казуси, 

етиката не може да не се възползва от познанието за моралните понятия в тях-

ното развитие. Това означава, че всяко понятие не може механично, несъзна-

телно да се използва за обяснение на различни общества с различни морално-

етически системи. Обратното говори за демагогия – положителна морална 

оценка получават само онези индивиди, които отговарят на предварително из-

бран или дори предпоставен морален критерий. От времето на Аристотел нор-

мите и ценностите на морала в светските етически системи се обясняват със 

социалния произход на първите. Говоренето за морала, моралната реторика, 

не може да замени компетентния анализ на политика, учения, журналиста, юри-

ста върху конкретен и свързан с практиката социален проблем. Казано с други 

думи, всяка аргументация чрез морални понятия от човек, който не е безупре-

чен в морален план, се превръща в разрушителна демагогия. При това в особе-

но голяма степен, ако това се извършва с технологиите на масовата комуника-

ция на въздействие върху човешкото съзнание. През новия век се променя со-

циалната структура на обществото, като една от причините за това е и появата 

на новите технологии на публичната комуникация. Между тях са връзките с об-

ществеността, рекламата, маркетинга, изграждането на имидж и т.н. В тази 

връзка  и българският изследовател проф. В. Бондиков отбелязва: „Днес трудно 

бихме могли да си представим съвременните социални взаимоотношения меж-

ду индивиди, групи и организации без развити и целенасочени технологии за 

общуване...” (Бондиков, с.187). Социалните технологии за общуване са обикно-

вено онзи канал, чрез който върху съвременното българско общество се произ-

насят „морални присъди”:  висш западен дипломат, при това от бивша империя, 

в интервю по нашите медии заяви, че не разбира българския „синдром на пе-

риферията”, един вид сами сме си виновни, че сме изостанали (сякаш конфлик-
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тите на Балканите не са пряко следствие от тези на т.нар. Велики сили (импе-

рии) на „световния център”), (в-к Сега, 8.07. 2017 г.), политици твърдят в медии-

те, че е морално опонента им да подаде оставка (за да дойдат те на власт) 

(Faktor.bg, 2014), дори шоумени (с няколко брака зад гърба си и със съмнителна 

морална репутация) си позволяват не само да ни дават нравствени напътствия 

за благочестив живот, а и да се изживяват като висши морални авторитети. Не-

ка отново цитирам проф. Гусейнов: „Моралната демагогия е често свързана с 

некомпетентността, служи като нейна компенсация и прикритие. Тя също така е 

и форма на измама, призована да разтвори конкретната отговорност на конк-

ретни лица във всеобщата вина. Тя е нещо като отдушник, който да „изпусне 

парата” на общественото недоволство, което в противен случай би взривил со-

циалния „котел”. Тя е включена в механизма на управлението дотолкова, до-

колкото управлението става неумело”. (Гусейнов, 2009) 

Идеята за индивидуализма, като висша морална либерална ценност, се 

представя и за обект на научни изследвания. В България например известен в 

това отношение е проф. Герард Хофстеде от университета в Тилбург, Холан-

дия. Той твърди, че моралните принцип са част от някакъв специален „софтуер 

на ума”, който формира националната култура. На първо място – спорно е, до-

колко мозъкът може да се сравни с компютър, освен по аналогия, за да може да 

бъде програмиран с някакъв специален софтуер, още повече такъв, който да ни 

„зареди” с някаква морална „програма”  (вж: R. Epstein). 

На второ място, нека приемем, че моралът и моралните ценности са не-

отнимаема част и дори характеристика на културата. Нека също така признаем, 

че възпитанието е възпроизводство на културата и морала във всеки даден 

етап от промяната на дадено общество. Следователно без възпитание (или 

чрез някакъв „софтуер”, според проф. Хофстеде?) са невъзможни нито реали-

зацията на културата, нито действието на морала. Ето какво пише Хофстеде: 

„Колективизмът е нормално състояние на аграрните общества. Модерният ин-

дивидуализъм се е развил в Англия, Шотландия и Холандия и е пренесен в 

САЩ от пилигримите…Стойностите на индивидуализъм в Европа следват от 

близо брутния национален продукт на глава от населението. По-бедните стра-

ни са по-колективистични” (Хофстеде, с.7). Значи за бедността (от морална 

гледна точка?) са виновни не алчността или егоизма, нито социалните отноше-

ния на неравенство, налагани като норма от определени социални групи, а то-
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ва, че не сме достатъчно добре „програмирани” или направо дефектни. Вярно 

е, че особеностите на морално-културния и възпитателен модел на Новото 

време са продължение не само на античната представа за идеал и морална 

добро-детел. Той прибавя нови черти на европейското етично мислене и мо-

рално раз-витие, каквито са свободата, индивидуализмът, интересът, борбата 

срещу кралско-папската робия и не на последно място – свободното възпита-

ние на променящия своя свят човек. Но не мога да си припомня морален фило-

соф, който твърди, че индивидуализмът се свързва с нарастване на БНП, което 

е и чисто икономическа категория и общо взето се изчислява чрез някаква 

стойност. Поради изключителната си коректност като изследовател, Макс Ве-

бер в началото на труда си за протестантския морал, онагледява „духът на ка-

питализма” с максимите на Б. Франклин, според когото почтения човек е „дос-

тойният за кредит” и „онзи, който не забравя, че е взел кредит”, тъй като така 

ще може да взима още, наричайки това „стопанска разсъдливост”, (М. Вебер, с. 

38.).  Но дори и той не твърди, че има пряка връзка между индивидуализма и 

забогатяването на „индивидуалистичните култури”. Ако има някакво удовлетво-

рение или дори ако се изразим метафорично – награда, от морално качество, 

тя може да бъде единствено морална, а не да се изчислява с някаква икономи-

ческа стойност. Моралът е винаги нещо, към което се стремим заради самото 

него или както казват философите – ценността на морала лежи в самия него. 

Изтъкването на някаква връзка на морално качество като индивидуализъм с 

икономи-ческа полза е валидно единствено ако моралът е заменен с нещо дру-

го – в слу-чая с богатството. Моралът не може да се отъждестви с пазара, както 

ни предлага проф. Хофстеде, нито пък пазарът може да замени културата. Не 

че в нашата съвременна българска либерална действителност такива опити не 

се пра-вят нееднократно. Както пише и проф. Гусейнов: „Моралът напълно се 

поддава на имитация. Още по лошо – в този план той е по уязвим, отколкото 

други прояви на културата” (Гусейнов, 1995). Отново искам да посоча, че въп-

росните раз-съждения на проф. Хофстеде се публикуват в списание за марке-

тинг и мениджмънт, т.е. за маркетингови комуникации, което отново предполага 

въздействие не само върху личния избор, а и върху общественото мнение, и 

дори на професионалния морал на хората, ангажирани с предприемаческа дей-

ност. Етиката – както християнската, така и светската – акцентира върху идеята 

за цялостно, пълноценно развитие на личността, което развитие е немислимо 
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без духовно и културно израстване. И тук не помагат никакви „софтуери” на 

ума, а само разумните и последователни човешки усилия, които включват и 

отношението към другите, а не само волята на отделния индивид.  

И последното, на което искам да се спра. Либералният индивидуализъм 

е свързан и с други важни понятия, както в сферата на морала, така и на обще-

ството като цяло. Несъмнено, налагането на „новия” морал, т.е. на нови нравс-

твени отношения по време на българския Преход, постави голяма част от бъл-

гарите пред много трудни избори, както в личен, така и в обществен план. Про-

мениха се основни представи на хората – за справедливост, солидарност, бла-

годарност, достойнство и, може би, най-важното – за равенство. В тази връзка 

ми се иска да посоча разсъждения на Карл Попър от известната му книга От-

вореното общество и неговите врагове. Попър пише: „Проблемът за индиви-

дуализма и колективизма е тясно свързан с проблема за равенството и нера-

венството….Понятието индивидуализъм може да се употребява (съгласно Ок-

сфордския речник) …а) като противоположно на понятието колективизъм и б) 

като противоположно на понятието алтруизъм…Ето защо, когато имам предвид 

смисъла б) ще употребявам понятието „егоизъм” и „користолюбие”.” (Попър, с. 

121).  По-нататък Попър предлага и следната таблица: 

а) Индивидуализъм е противоположно на а‘) Колективизъм 

б) Егоизъм е противоположно на б‘) Алтруизъм” (пак там) 

По този начин Попър заключава, че индивидуализмът не е егоизъм, т.е 

„антиколективистът може да бъде алтруист. Той може с готовност да прави 

жертви, за да помогне на други хора” (Попър, с.122). Въпросът, който тук може 

да си зададем, е: какви може да са нравствените мотиви на един индивидуа-

лист да бъде „алтруист”? Пък и социалната действителност на „преходна” и „ли-

берална” България ни предлага много малко примери за индивидуалисти-алт-

руисти. Дори толкова малка, че индивидуализмът започва да се превръща в 

принцип и в най-близките и интимни нравствени отношения на хората, дори 

роднински и битови проблеми, които, с цел да се гарантират „интересите” на 

индивида, се оформят с договор. С други думи любов с договорени задълже-

ния, напр. аз те обичам от 13 до 14 часа, а ти мен – от 18 до19 часа. И в това 

няма нищо чудно, защото индивидуализмът като нравствен принцип трябва да 

гарантира някакви интереси или права на отделната личност, схванати като аб-

солютни. Да, на теория звучи убедително, но практически е невъзможно един 
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индивидуалист да се грижи или да се раздава за другите. Нито лично, нито про-

фесионално. Старото прозрение на Карл Маркс, че при капиталистическите ус-

ловия индивидуалност има единствено капиталът, а всичко останало се обез-

личава, като че ли се потвърждава в съвременните условия на нашата страна.   
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              ДЕМАГОГИЯ И СОЦИАЛНИ МРЕЖИ 
Мария Димова 

 DEMAGOGUERY AND SOCIAL NETWORKS 
Маria Dimova 

Abstract: The new reality in politics, economics or even the way people receive, process and 
deliver information, has made it necessary for us to revisit our understanding of several dif-
ferent concepts. The rise of the social networks has simplified the way people perceive infor-
mation, which has led to the misuse of scientific terms and eventually to them losing their 
meaning. 
One of these terms, „demagoguery”, is the subject of study in this report. The main aim of the 
research is to show whether and how much can the leaders of the two biggest political parties 
in Bulgaria, Boyko Borissov and Korneliya Ninova, be classified as demagogues based on 
their publications on their personal profiles on „Facebook”. 
In order to achieve this, a model of ten different criteria is created based on the set of typical 
traits and techniques of the demagogue, as defined by J. Justin Gustainis in his report „Dema-
gogues and political rhetoric: Review of the sources” (Gustainis, 1990, pp. 155-161). 
After analyzing the publications of the two leaders criteria by criteria, it becomes clear, that 
both Borissov and Ninova can be classified as demagogues. They, however, do differ from 
one another in the length and type of their posts, in how often they share content and mostly 
whether they decide to use offensive language or not. 
Keywords: demagoguery, social networks, political leader, electoral campaign, content analy-
sis of facebook posts 
 

Новите реалности в политиката, икономиката и дори в начина, по който 

хората възприемат, обработват и предават информация, налагат да бъдат се-

риозно преосмислени разбиранията за множество понятия и категории, които 

доскоро са били като че ли привидно твърде ясно дефинирани и характеризи-

рани. Възходът на социалните мрежи, например, примитивизира по своеобра-

зен начин разбиранията на масовия човек, твърде често каращ го да мисли ди-

хотомно, така да се каже, в особена „черно-бяла логика” – „добро-зло”/„правил-

но-неправилно”. В резултат, много, дори и чисто научни, термини биват използ-

вани с такава честота и неуместност, че като че ли започват да губят оригинал-

ното си значение, ставайки поредния инструмент във „войната” на политически-

те ПР-и в интернет.  

Класически пример за такива промени е злоупотребата с понятието „по-

пулизъм” – всевъзможни политически лидери са упреквани, а и сами те, от своя 

страна, упрекват, че обещанията и действията на техните конкуренти на поли-

тическия пазар са плод единствено на „популизъм”. От тази гледна точка, пра-

вомерно възниква и въпросът: какво всъщност значи някоя „дума на деня”? То-

ва понякога сякаш няма особено значение, стига тя да притежава поне следни-
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те две забележими, а и „впечатляващи” характеристики: първо, да звучи висо-

копарно на обикновения човек, който вдига „стойността“ си като я използва, и, 

второ, да бъде трудно дефинируема, освен от хората, занимаващи се с наука. 

Като всяко клише обаче, и това също се изхабява, а и започва да губи ис-

тинския си смисъл при толкова профанизирана употреба. Логично, тежестта му, 

като способ за дискредитиране на противника, значително намалява. А това 

вече налага и търсенето на нова дума, която да е със сходни характеристики, и 

така (в нашия случай) „късата клечка” е изтеглена от понятието „демагогия”. 

Днес твърде често се случва фигурите в публичното пространство масо-

во да обвиняват конкурентите си в използването на демагогия, разбирана обик-

новено доста едностранчиво, като чиста проба политическа лъжа. Особено ви-

димо това е в социалните мрежи, където филтърът на политическата корект-

ност, научните догми и дори обикновеният морал нерядко осезаемо липсват. 

Именно оттук понякога, обаче, изникава или се оформя, очертава и актуалност-

та на проблема, поставен в заглавието – демагогията в социалните мрежи.  

Целта на настоящия доклад е да бъде установено дали и доколко лиде-

рите на двете най-големи партии в България – Бойко Борисов и Корнелия Ни-

нова, – могат да бъдат определени като демагози на базата на публикациите в 

личните им профили в социалната мрежа „Фейсбук”. Тази цел може да бъде 

осъществена посредством изпълнението на следните задачи: 

1. Представяне и аргументиране на избора на модел от критерии, посредс-

твом който да бъде анализирано дали всеки един от визираните двама 

политически лидери отговаря на определението за демагог.  

2. Анализиране на профилите в социалната мрежа „Фейсбук” на Бойко Бо-

рисов и Корнелия Нинова и, по-точно, на техните публикации в периода 

10 февруари 2017 до 26 март 2017 г., т.е. обхващащ цялата предизборна 

кампания, предхождаща последните парламентарни избори в страната. 

Редно е, обаче, да бъдат поставени и следните предварителни ограничения: 

1. Да бъдат анализирани само профилите им в социалната мрежа „Фейс-

бук”, поради ограничения обем на настоящия доклад. 

2. Да бъдат разгледани само техните публикации в определен времеви пе-

риод – по-точно, в нашия случай от 10 февруари 2017 до 26 март 2017 г; 
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3. Анализът да се „движи” само в „коловозите” на създадения модел от кри-

терии за оценяване на това дали даденият лидер е демагог на базата на 

публикациите му в социалната мрежа (възможни са и други модели). 

 

1. Етимология на понятието „демагогия“ 

Стойностното изясняване на дадено понятие винаги започва с неговата 

етимология. Думата „демагогия” има старогръцки произход. „Демагогос” първо-

начално е означавало народен водач, а „демагогия” – народно водачество. Та-

ка в древногръцката античност обикновено били наричани политическите дейци 

с демократична насоченост. Вследствие обаче на спекулативна критика срещу 

тях, терминът придобил негативна конотация и в потока на историческото вре-

ме започнал да се разбира вече определено като „човек, който иска да спечели 

известност срещу лъжливи обещания”.  

В знаменитото си разграничение на отделните видове демокрация, Арис-

тотел описва цели пет типа. В последния вид демокрация решенията се взимат 

не съгласно законите, а според позицията на народното събрание (еклезията), 

или с помощта на медиаторството на демагозите (Янков, 2001, с.22). От тази 

гледна точка, следователно, може да се каже, че демагозите започнали да пе-

челят своята доста съмнителна власт благодарение на прекомерното овластя-

ване на народа, върху чието мнение те били достатъчно способни да повлияят. 

Сходно на Аристотел и Вебер определя демагогията като един от недъ-

зите на западната демокрация: „демократизирането и демагогията вървят за-

едно” (Янков, 2006, с.33). 

Днес демагогът вече тривиално бива разбиран единствено като такъв тип 

политик, който печели и задържа властта си, „навигирайки“ в и над чувствата на 

публиката, насърчавайки хората да предприемат действия въпреки аргументи-

те, които биха били против” (Scruton,1982, p. 115). Образът му твърде често се 

демонизира, като голяма част от гражданите изобщо нямат никаква разумна 

идея какво точно стои зад този термин, но продължават да го използват с нево-

та сякаш единствена и безвъпросна негативна конотация. В допълнение може 

да се каже, че етикетът „демагог” обикновеное използван и като „оръжие“, с ко-

ето една група напада словесно друга група или политик (Safire, 1978, p. 163). 
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За да се изясни напълно същността на понятието „демагогия”, редно е то 

много ясно да се отграничи и от доста често използваното като негов синоним 

„пропаганда”. Г. Манолов, например, твърди, че „професионално обмислената 

политическа пропаганда е абсолютно невъзможна без използване на демагоги-

ята” (Манолов, с. 157). Често обаче, за обикновения човек е доста непосилно 

или е без особено значение да направи много точна разлика между двете поня-

тия, а така вече той много лесно може да се превърне в обект на манипулация.  

Много често демагогията бива представяна и като изтънчена форма на 

лъжа, полуистина или неистина, с която обаче (може да) се извършват съот-

ветни псевдообещания, за да се прикрие действителното състояние на нещата, 

или пък чрез която тоталното политическо лицемерие, най-вече по време на 

избори, става „истинско” (Манолов, с. 157). Особено, а и релефно забележимо е 

това по време на предизборни кампании, когато границите между позволените 

и непозволените внушения или символи често, а и твърде силно се размиват с 

оглед постигане на крайната цел – победа, без оглед на прилаганите средства. 

В този контекст именно е много важно и да се отбележи, че не всеки, който из-

ползва демагогска реторика в даден случай, може да бъде наречен демагог. 

Интернет пространството като цяло не прави някакво съществено изклю-

чение от останалите канали, които нерядко се използват за предизборна агита-

ция, ставайки инструмент в невинаги почтеното съревнование на противостоя-

щи си идеи. Социалните мрежи се превръщат в много удобен канал на прокар-

ване на демагогски внушения, заради техни изначални недостатъци. А именно: 

1. Информацията в социалните мрежи по принцип не подлежи на реална и 

сериозна, особено пък качествено осъществена проверка. Поради това и  

масата нейни потребители често вярват на скандални неща само заради 

идеята, че те са „споделени” или „харесани” от хора, на които те държат. 

2. За средностатистическия потребител не е практически възможно, а пък и  

дори винаги нужно да провери внимателно истинността на профилите на 

трети лица, с чиито коментари се сблъсква, а и които му оказват влияние. 

3. Използването на авторитета на т.нар. „лидери на мнение“, които да афи-

шират различни видове полуистини, нерядко и срещу заплащане, се из-

вършва онлайн далеч по-лесно и ефективно. А в ерата на платената 

фейсбук реклама всяка ценност лесно става обект на покупко-продажба. 
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За да бъде постигната поставенатаизследователска цел, а именно да се 

установи могат ли Бойко Борисов и Корнелия Нинова да бъдат определени като 

демагози, съдейки по публикациите им в социалната мрежи в споменатия пе-

риод, трябва да бъде създаден релевантен модел от солидни критерии, по кой-

то това да бъде проверено. Такива критерии могат/трябва да бъдат избрани 

като се изхожда преди всичко от типичния набор от характерни черти и банални 

похвати на демагога, както са добре описани от J. Justin Gustainis в неговия док-

лад „Демагогия и политическа риторика: Преглед на източниците” (Gustainis, pp. 

155-161). За максимална точност на крайните заключения обаче, за демагог 

може да бъде считан такъв политически лидер, който има публикации, попада-

щи в най-малко половината (т.е. 5 или повече) от избраните категории. 

Първоначално ще бъдат представени трите отличителни черти, които 

всеки демагог обикновено или задължително има, според J. Justin Gustainis: 

1. Водеща мотивация: собствен интерес 

Основната цел на всеки демагог е да развива и разширява собствените 

си сила, влияние и публично признание в дадена ситуация и над някоя група. 

Той винаги търси слава и власт, като използва страховете и желанията на хо-

рата (Gilbert,pp.51-53) като преобладаващата част от обещанията му изначално 

няма как да бъдат спазени. Те са създадени основно с цел да се усили личното 

влияние на демагога пред или над неговите поддръжници (Logue, p.11). 

2. Несъобразяване с истината 

Преобладаващият обем от източници констатира, че демагозите обикно-

вено са лъжци или хора, които много рядко се съобразяват с истината, макар и  

да съществуват автори, които посочват, че вероятно демагозите са искрени до 

степен, в която не лъжат съзнателно. Част от причините за злоупотреба с исти-

ната могат да са: самият демагог да  е толкова необразован, че сам да не може 

да различни истината от лъжата, осъществимото от фантазията; собствените 

му предразсъдъци могат да го спират да търси истината или да може умишлено 

да използва неистини, за да постигне собствените си цели (Lomas, pp.160-168). 

3. Опортюнизъм 

Твърде често демагозите не притежават сериозни, категорични и дълго-

срочни позиции по редица много важни обществени въпроси, а конюнктурно и 
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утилитарно избират коя теза да защитават според спецификата на конкретния 

случай или в зависимост от това доколко неговото решаване е или може да 

стане съответна тема от обществен интерес в конкретно дадения момент. 

За да бъде анализът още по-прецизен, редно е да се изброят и инструмен-
тите, които използва всеки демагог, за да постигне целите си. Или с други думи 

как на практика се проявяват споменатите по-горе личностни особености: 

1. Отношение към враговете:  

Демагогът много трудно може да вирее, а още повече и да побеждава в 

среда, в която царят социална хармония и толерантност. Исторически подобни  

лидери са били доста успешни най-вече в периоди на турболенции, разделения 

в обществото и масови безпокойства. В този контекст расовата или класова 

омраза, като теми от особен обществен интерес, се използват почти винаги и  

неправомерно, но и твърде инструментално от страна на демагозите. Обикно-

вено хората, стоящи най-ниско на социалната стълбица, се оказват и най-

податливи на демагогска реторика и затова тези лидери биха атакували богати-

те, влиятелните и всеки друг, който се „възползва” от бедните и онеправданите. 

          Друг специфичен похват, който всички демагозите винаги, едва ли не „по 

задължение” използват, е да се представят като „хора на народа”, обикновени, 

незабравили откъде са тръгнали, а и още живеещи с болките на масите. Освен 

това биха преекспонирали религиозните си вярвания или патриотизма си, за да 

покажат колко много са свързани с традиционни, масово изповядвани ценности. 

2. Демагогът като спасител 

За да постигне широка обществена подкрепа, всеки демагогът се опитва 

да създаде чувството за криза у последователите си. Това обаче нерядко е 

доста по-различно от т.нар. „игра със страховете на хората”, защото те могат 

ежедневно да изпитват дози страх или омраза, но да се научат да живеят с тях. 

Демагогът винаги цели да създаде застрашаваща или поне представата за та-

кава ситуация, в която трябва да се предприемат спешни мерки, а не да се 
бездейства. Дисонансът обикновено създава и сериозен дискомфорт, някаква 

криза и дори паника – поведение, което не се счита обикновено за рационално 

или достатъчно адекватно (Fishman, pp. 244-256). Така обаче, масата бива лес-

но подтиквана да сдаде политическата власт в ръцете на демагога, за да стане 

той „спасител”, след като се справи и с нарочения (от него) за обществен враг. 



 266

3. Риторични техники 

Те могат да бъдат най-общо няколко вида, а именно следните: 

Опростяване, което е доста често използвано в политическата реторика, 

главно защото се счита, че повечето граждани не са високо образовани. Но де-

магогът прави нещо различно – той винаги предлага прости решения на сложни 

проблеми. Така едновременно постига две цели – представя решението на де-

магога като много по-разбираемо в очите на аудиторията, а и като предпочита-

но пред сложните, доста по-неясни предложения на политическите конкуренти. 

Емоционалност. Всеки политик се старае да въздейства и на емоциите 

на своите потенциални избиратели. Демагогът обаче поставя акцент на емоци-

оналността дотолкова, че напълно изключва рационална мисъл. Именно затова 

и в общественото съзнание той най-често е разбиран като страстно говорещ 

лидер, който може да превърне група трезвомислещи хора в моментно подивя-

ла тълпа. Изместването на фокуса от рационалността не е случайно, защото 

ако масата спре за момент и помисли върху това какво той говори или предла-

га, тя може да се усъмни доста сериозно в методите, който демагогът използва. 

Злоупотреба с фактите. Демагогът (по правило) избягва рационалните 

спорове, но когато това се налага, той предпочита да представи нещата така, 

че да внесе повече объркване, отколкото яснота у масовия зрител, слушател. 

Освен това той много често изобщо не се интересува от естеството на фактите, 

цитирайки всевъзможни „доказателства”, които обикновено не доказват абсо-

лютно нищо. Цитирането на факти не винаги е гаранция за тяхната точност, 

нито пък за добронамереността на интерпретацията им (Lomas, pp. 160-168). 

Атаки ad hominem. Този специфичен похват може да бъде описан и като 

част от злоупотребите с фактите, но е толкова често използван от демагозите, 

че заслужава отделно споменаване. Неговият буквален превод е „довод против 

човека”, което фактически включва някакво или даже пълно игнориране на те-

зите, или аргументите на опонента, и непочтено атакуване на неговата личност. 

        Анти-интелектуализъм. Анти-интелектуализмът е основен за демагогия-

та (Gilbert, pp. 51-53). Не е трудно да се разбере защо. Както беше споменато 

по-горе, демагозите почти винаги се опитват да противопоставят по някакъв 

начин ниската на високата класа, при което обикновено интелектуалците стават 

естествена мишена заради естественото им причисляване към високата класа. 
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Освен това те много лесно могат да детектират фалшивата логика в изказвани-

ята на демагога или стремежите, а и опитите му за опростяване на проблема. В 

допълнение следва да се каже, че демагозите атакуват ако не директно дадени 

вестници или други медии, то поне начина, по който същите са отразили думите 

им. За съжаление интелектуалците често представляват лесна мишена, защото 

сложните проблеми обикновено изискват комплексни или дори неясни в момен-

та решения, които обикновеният зрител често тълкува като липса на познания. 

Политически паради. Известно или тривиално е, че демагозите почти не 

се интересуват от водене на сериозни дебати, а преди всичко от това защо или 

как личността им (може да) влияе върху емоциите на масите. Затова и често 

използват психологията на тълпата с концерти, маршове и повтарящи се слога-

ни. Местата, на които говорят, често наподобяват карнавали. Така, осигурявай-

ки съответно зрелище или забавление, те могат да привличат много повече 

слушатели, като същевременно им пречат да мислят твърде много и правилно. 

С оглед споменатите характеристики и инструменти за влияние на дема-

гозите, можем сигурно да изведем и следните критерии, съгласно които да про-

верим доколко всеки от (анализираните в нашия случай) политическите лидери 

може да бъде описан като демагог, на база на публикациите му във „Фейсбук”. 

1. Опити за кризисни внушения, които са свързани с насаждане на някакво 

смътно или доста ясно чувство за предстоящ социален катаклизъм след 

изборите, ако хората не вземат спешно мерки, гласувайки за „правилния“ 

кандидат, и тогава властта отиде в ръцете на политическия конкурент; 

2. Опростяване – предлагане на прости решения на комплексни проблеми; 

3. Опортюнизъм - разбиран като избирателно и спекулативно коментиране 

на злободневни проблеми, поляризирали общественото мнение или из-

казване на мнения по тях, които не следват общата линия на кампанията; 

4. Наличие на ясно назован „враг”, обикновено свързано с въпроса: има ли 

публикации, чиято единствена цел е да демонизира политически съпер-

ник или призоваващи бъдещите избиратели към решителни действия в 

деня на вота, за да бъде избегнато евентуалното „катастрофално” бъде-

ще. 

5. Наличие/отсъствие на личен интерес, който да се представя като пуб-

лично видим, но и като достатъчно прозрачен, недвусмислено ясен – до-

колко лидерът се оказва в невъзможност да прикрие истинската си цел;  
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6. Създаването на имидж на „човек от народа” е станоло трафарет, докол-

ко средностатистическият българин често би се асоциирал с дадения ли-

дер. За това се  използват разкази от детството, снимки от свободното 

време, преекспониране на религиозни възгледи, спазване на традиции, 

привидно разбиране и съпреживяване на реалните проблеми на гражда-

ните; 

7. Злоупотреба с фактите – най-често вършена чрез употреба на числа, 

които не са верни, или използването им се прилага за доказване на съ-

вършено различна теза, от онази, за която практически те са създадени; 

8. Атаки ad hominem, свързани с целия пъстър набор от всевъзможни ата-

ки срещу личността на събеседника, не срещу фактите, които той цитира; 

9. Отношение към медиите, които пък се превръщат в персонални и нео-

босновани обвинения към журналистите, че уж са „изопачили” думите на 

лидера, за да компрометират публичния му имидж преди изборите; 

10. Поведение по време на масови прояви, твърде често свързано с „играта” 

с емоциите на съпъртийците, съмишлениците и симпатизантите по време 

на съответен жив контакт. Така се цели масата да бъде екзалтирана, за 

да се възпрепятства евентуалното рационално, а и критичното мислене. 

Анализът ще проследи (критерий по критерий!) първо публикациите на 

Бойко Борисов, а след това и тези на Корнелия Нинова. Ако не бъдат открити 

текстове, в които да се наблюдава съответно някакво използване на някой от 

споменатите похвати, това ще бъде своевременно и най-коректно отбелязано. 

                                                      Бойко Борисов 
Личният профил на Бойко Борисов във „Фейсбук” е запълнил лимита си 

от 5000 приятели, но се следи от цели 188 063  души (данни към момента на 

писане на доклада), които ежедневно получат някакви новини за дейността или 

вижданията на настоящия премиер. Трябва обаче и да се отбележи, че това е 

само личният му профил, а не някоя фен-страница, която се менажира от него.  

Публикации, агитиращи онлайн потребителите за предстоящите избори, 

се четат от месеци преди 26-и март, главно заради споменатата по-горе услож-

нена политическа обстановка в страната. Затова и неслучайно нашият анализ 

започва от 10-и февруари, а не от 24-и., когато е официалното начало на пре-
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дизборната кампания. Целта в този случай е да се детектира по-точно стила на 

публикациите, а и дали има качествена промяна в тяхното съдържание преди и 

по време на кампанията, като може и да се посочи, че такава не е открита. Това 

се дължи главно на възможностите за почти безконтролно споделяне на ин-

формация, а и на липсата на ограничения за водене на някаква агитация, което 

пък, на свой ред, кара лидерите да се възползват, като дори максимално рано 

започват да запознават аудиторията със своите предизборни послания. 

1. Опити за кризисни внушения  

„Надявам се, че хората, които се подготвят да управляват България, 

няма да се объркват по важни теми за обществото като СЕТА и бежанска-

та криза. Защото това не са теми, по които може да се объркваш току-

така и е недопустимо да се въвежда в заблуждение народът...” 

Това е директна атака към политическите конкуренти от БСП и имплици-

тен призив към българите, на които не им е безразлично бъдещето на страната, 

да спрат вземането на властта от хора, които Борисов счита за некомпетентни. 

„Досега не се говореше за натиск по политически причини, но явно ще 

се направи интервенция и БСП се готви да купи изборите. Със смяната на 

областните управители, смяната на главния секретар на МВР, сега сигурно 

ще почнат и полицейските началници...“ 

Борисов определено създава внушението, че сега, в този важен момент, 

се случва нещо задкулисно или манипулативно, което може и да компрометира 

крайния резултат от изборите. Така всъщност се цели гражданите да бъдат 

лишени от нещо твърде важно, а и изконно за демокрацията – спокойствието и 

вярата, че победителят от изборите ще бъде точно този, който те са избрали.  

„След вота в неделя тежко разединен народ – това ще получим. В мо-

мент, в който съединението трябва да направи силата. Кредитният рей-

тинг на Гърция е много нисък. Македония не може да направи правителство 

толкова време. Терористичен акт след акт в Европа. Турският президент 

Реджеп Ердоган всеки ден заплашва Европейския съюз, включително и Бъл-

гария.” 
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Описва се почти апокалиптична картина на разделена или отслабена, 

безпомощна България след евентуален „неправилен вот” на изборите, при това 

във времена, когато и ситуацията на международната сцена е много изострена. 

Прави се внушението, че тежките дни пред страната ни тепърва предстоят. 

  „Българската армия трябва да е гарант за националния суверенитет 

и независимост, както и за защита на териториалната цялост на страна-

та. Евроатлантическата ориентация на България е необратим процес, 

историческо постижение и е без алтернатива...” 

С тази си публикация от 15-и февруари, Борисов индиректно отговаря на 

призивите в публичното пространство от страна на неговите политически кон-

куренти за сериозно преосмисляне на външнополитическите съюзи на страна-

та. Членството в НАТО, а и това в ЕС изобщо не са случайни, а са плод на дъл-

гогодишни и целенасочени усилия. Затова и евентуалното им преосмисляне, 

според неговия анонс, неминуемо би хвърлило страната в политически хаос. 

Тезата му обаче би имала доста по-голяма стойност за образованите българи, 

ако евроатлантическият път не беше определен като „безалтернативен”. Защо-

то всяко „безалтернативно” нещо е по своята същност дълбоко догматично.  

2. Опростяване  

„...Всичко в тази програма е възможно да бъде изпълнено, тук няма 

популизъм, няма лъжи. За нас обаче е много важна обратната връзка с 

всички Вас. Ето защо днес публикувахме работен вариант на програмата и 

ще Ви бъда благодарен, ако отделите от времето си и прочетете поне сек-

торите, които лично Вас Ви интересуват. Моля, изпращайте Вашите ко-

ментари, забележки, предложения или препоръки на този имейл адрес: pro-

grama@gerb.bg. В следващите дни ние ще прочетем всичко, което Вие ни 

предложите. Така, заедно с Вас, ще изградим програма за развитието на 

България, която трябва и можем да реализираме. Вашият глас е важен за 

нас, важен е за България. Благодаря на всички, които ще се включат!” 

Тази публикация на Б. Борисов от 10-и февруари е класически пример за 

опростяване, както то е и дефинирано от науката, а и в настоящия доклад. Ма-

сата интернет-потребители са оставени с чувството, че техния имейл (с комен-

тари и предложения по управленската програма) ще е основна градивна едини-
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ца на светлото бъдеще на страната. На изключително сложния проблем – де-

финиране на най-точните секторни политики обаче, е представено изключител-

но просто решение, което направо остава обикновяният човек с усещането, че 

гласът му наистина ще бъде чут. А националната сигурност, икономиката, меж-

дународните съюзи и пр. никога не са били въпроси от всеобща компетентност. 

„Проблемът с бюрокрацията ескалира в последните десетина години, 

защото самата администрация се храни с бюрокрация. Законът, който раз-

работваме, ще забранява на администрацията да иска от гражданите доку-

менти, издадени от други администрации.” 

Тук решението на проблемите с бюрокрацията е видяно в нещо много 

„просто” – в създаване и гласуване на нов закон, който да прекъсне порочната 

практика. Остава, обаче, логичният въпрос – след като преодоляването на тази 

пречка е видяно в така лесноосъществимото за партия, доскоро имаща мнозин-

ство в парламента, гласуване на закон, защо това не е било направено досега? 

3. Опортюнизъм  

„Разговарях с г-жа Нинова по телефона преди минути и тя за пореден 

път отказа всички форми на дебат, които трите национални телевизии, аз 

и моят екип предложихме. Очевидно г-жа Нинова има проблем да представи 

екипа си и държи дебат да не се състои. За пореден път заявявам, че приех в 

първата част на дебата, в отделен модул, да спорят екипите на Полити-

ческа Партия ГЕРБ и БСП. Съгласих се на пряк дебат между мен и г-жа Ни-

нова във втора част, в абсолютно отделен модул. Г-жа Нинова отказва. Аз и 

екипът ми ще бъдем на 1 март 2017 г. в зала 6 на НДК, където сме поканени 

от трите национални телевизии в 19:30 часа.” 

Забелязва се интересна тенденция при проследяване на публикациите 

на премиера. Голяма част от тях следват строго определена нишка и ритъм на 

публикуване. Но около спора за несъстоялия се лидерски дебат той използва 

социалната мрежа доста по-често от обичайното, а и с по-дълги, и емоционал-

ни постове. Така и обаче не стана кристално ясно кой е отговорен за провале-

ната среща лице в лице, а подобни текстове говорят само за едно – Борисов се 

опитва да преекспонира „темите на деня”, за да изкара политически дивиденти. 

4. Наличие на ясно назован „враг”  
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„Конфронтацията и тази бруталност, която налагат, ще бъде с мно-

го тежки последици и след 27-ми.” 

         „Демокрацията за нас е свято нещо – за разлика от нашите опоненти.” 

         „Защото това са фалшивите новини на БСП – кой чул, кой недочул от-

говора, в съзнанието на хората остават неверните твърдения.” 

Макар почти навсякъде да са наричани „опоненти”, кадрите на БСП са 

ясно определени за враг. Това си личи по думите, които се използват за тях, и 

за предложенията им за политики, които винаги са представени за диаметрално 

противоположни на тези на ГЕРБ. Впечатление прави и фактът, че в нито една 

публикация на Борисов няма спомената друга партия, участваща на изборите, 

към която да се отправени критики. Това, само по себе си, ясно позиционира 

БСП не само като конкурент, а и като единствен „враг” на политическата сцена. 

5. Наличие/отсъствие на личен интерес  

Въпреки че многократно е обвиняван в користност на целите от конкурен-

ти от целия политически спектър, Борисов напълно съзнателно се пази от как-

вито и да са намеци за нещо такова в публикациите си във „Фейсбук”. Затова и  

данни от подобно естество, т.е. за личните му интереси, изобщо не са открити. 

6. Създаване на имидж на „човек от народа” 

„Благотворителен мач за събиране на средства за лечението на Алекс 

между отборите на Витоша Бистрица и ветеранен сборен отбор на Лети-

ще София. Политическа Партия ГЕРБ също се включи като помогна с 10 000 

лева за лечението на момичето.” 

„Внукът ми Бойко на Благовещение. Пожелавам на този светъл хрис-

тиянски празник здраве и благополучие в семействата Ви. Нека само благи 

вести да имаме през следващата година. И заедно да съхраним мира и ста-

билността.” 

Тези две публикации, в комбинация с множество снимки от националната 

политическата академия на „Жени-ГЕРБ”, където Борисов позира прегърнат с 

десетки единомислещи жени, очертават образа му на истински човек от народа, 

който не е забравил какво е да си милосърден, да цениш семейството си, да 

уважаваш християнските традиции и винаги да намира време за симпатизанти. 

7. Злоупотреба с фактите 
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„Броят на безработните лица в България бележи спад с 19% за мина-

лата 2016 година според данни на НСИ. Междувременно при коефициента на 

икономически активните хора се наблюдава свиване с 0.6% спрямо 2015 го-

дина. При мъжкия пол заетостта е нараснала значително”. 

„България е страната с третия най-висок растеж на БВП в ЕС за 2016 

г. според Евростат. Невинаги решенията, които предлагаме, са популярни, 

но винаги са идеи и мерки, които впоследствие имат реален принос за по-

добряването стандарта на живот в България. Готови сме да продължим ус-

пешните практики, постигнати до момента, и да се насочим към още по-

висок растеж, за да постигнем необходимото равнище на доходите.” 

Тези публикации от средата на март на пръв поглед цитират данни, чиято 

цел е да затвърдят усещането, че през изминалия мандат кабинетът на Бори-

сов е направил много за икономическия растеж. Но изключително комплексни 

социално-икономически проблеми като нивото на безработица и стандартът на 

живот не могат да бъдат изчерпани само с цитирането на 2-3 процента или с 

неясни изрази като „нараснала значително”, или „необходимото равнище”.  

8. Атаки ad hominem  

„Опонентите ни са царе на манипулацията. Минали са през всякакви 

етапи – от това да взривяват църкви, през това да пращат хора в Белене, 

до предизвикването на няколко национални катастрофи. Нашата цел не е 

само да победим на изборите. Ние сме побеждавали и сме оставали в опози-

ция. Целта е да не се стигне до катастрофа. Този път те зададоха тона – 

реваншистки, нагъл, но който копае гроб другиму, сам пада в него...“ 

Тази публикация е класически пример за тотално използване на два ос-

новни демагогски похвата – този на атаки срещу личността на политическия 

конкурент и другият за създаване на кризисни внушения. Бойко Борисов изпол-

зва доста силни и подбрани думи и, засягайки чувствителна за обществото те-

ма, каквато е оценката за комунизма, обижда окрупнения образ на опонента си. 

9. Отношение към медиите  
10.  Поведение по време на масови прояви  
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В споделяното от Бойко Борисов съдържание в анализирания от нас пе-

риод не се открити примери за демагогско отношение към медиите или за тако-

ва поведение по време на различни масови политически прояви, или събития. 

Корнелия Нинова 

Личният профил на Корнелия Нинова е следен от 11527 души, а офици-

алната й фен страница – от 19 007 (данните са към момента на писането на 

настоящия доклад и анализ). Прави се, обаче, изричното уточнение, че всички 

цитирани публикации са взети от страницата, а не от личния профил, защото в 

него информацията е силно филтрирана и „скрита“. 

1. Опити за кризисни внушения  

„Какво ще направи заради това, че хора в неговото управление отнеха 

на България 350 млн. лв.? Търсим политическа отговорност за замразените 

плащания по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” и предуп-

реждавме за последващи санкции по други програми.” 

        „От Враца предизвиках Борисов и ГЕРБ по темата образование. Тяхно-

то правителство сложи кръст на българското образование. Техният закон 

обрече децата на неграмотност, взе парите от държавното и частното 

училище и ги даде на частните колежи. Промени учебниците така, че за 

малко да замени „Под игото" с „Робинзон Крузо".” 

„Сега опонентите ни обещават, че ще повишават заплати, пенсии, 

разчитайки, че не помним какво беше преди няколко месеца. При гласуването 

на бюджета за 2017 г. ГЕРБ се бореха три нощи в пленарна зала, за да отре-

жат парите на БАН, да замразят парите на децата с увреждания. Не вярвай-

те на тези хора, защото знаем какво правиха в последните години. БСП ще 

продължи политката си на защита на доходите и борба с бедността и без-

работица.” 

„Само БСП можем да ги спрем. Да спрем мутренския стил на управле-

ние.”  

Внушението от всички тези (наглед доста различни) публикации е едно и 

също – ако бъдат овластени отново, ГЕРБ ще доведат страната до национална 

катастрофа, парализирайки изцяло социалните функции на държавата. Единст-

вената алтернатива за „спасение” е видяна в избора на БСП в предстоящите 

избори. Обрисувайки тези мрачни картини на какво е било и колко по-тежки не-
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ща предстоят, Корнелия Нинова мобилизира гражданите да предприемат един-

ствената възможна демократична стъпка – да изберат „промяната”. 

2. Опростяване  

„Въпреки, че предстоят избори за национален парламент, хората се 

интересуват от местните въпроси и искат решаване на ежедневните им 

проблеми. Затова помолих кметовете да дадат конкретни решения по всеки 

един открит въпрос. Нека хората да разберат, че БСП се грижи за тях не 

само на национално равнище и в парламента, а е готова всеки ден да им по-

мага по места.” 

Прочетено веднъж, предложението, описано в текста, звучи много краси-

во – решаване на най-наболелите местни проблеми на хората, защото БСП яс-

но чува, че те реално съществуват. Но и тук също остава логичният въпрос – 

„как”? Не е споменато дали и как тези „предложения” ще бъдат приети, ще има 

ли средства във вече гласувания годишен републикански бюджет и пр. Внуша-

ва се, че единствените необходими стъпки са две – събиране на предложения-

та от кметове и гласуване в зала. Всъщност в сегашната много тежка ситуация 

има твърде голяма разлика между истинската помощ и готовността за помощ. 

„Премахваме паралелната държава, която всяка година краде 10 млрд. 

лв. Ние сме готови да кажем - край на това”. 

Това е една от най-често използваните фрази в кампанията на социалис-

тите, която звуча решително, а и сякаш е подкрепена и фактологически, заради 

споменатата стряскаща сума. Обаче, погледнато от друг ракурс или във втори 

пласт на моментно получаваното възприятие, става като че ли кристално ясно, 

че зад гръмката фраза сякаш не стои никакво реално предложение. Решението 

е „край на това”. 

3. Опортюнизъм  

„Г-н Борисов ми предложи по телефона утре да направим дебат между 

нас двамата, заедно с екипи, като заяви, цитирам: „Да представим екипите, 

да направим встъпителни думи, ние двамата да се оттеглим, да си пием ка-

фенцето и да ръкопляскаме”. За разлика от него, ние приемаме политиката 

за сериозно занимание, а не за шоу програма.” 
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При анализ на публикациите на КорнелияНинова, както и при Бойко Бо-

рисов, прави силно впечатление, че темата за проваления дебат силно се пре-

експонира. Докато скандалът е на дневен ред, се споделя емоционално съдър-

жание през няколко часа, изпълнено с взаимно обвинения. Дори след отмина-

ването на пика, публикациите по темата не спират и изместват обичайната ру-

тина и логика на представяне на идеите за секторни политики. Сякаш и двамата 

се опитват да вземат максимума от скандала, компрометирайки опонента си. 

4. Наличие на ясно назован „враг”  

„Вие българи ли сте, бе? Затрихте всичко национално. Но отсега да 

си знаете. Тая няма да стане. Ще спечелим тези избори и ще блокираме спо-

разумението, когато влезе в нашия парламент за ратификация. И спрете 

цял ден да ме плашите, че ще ме накиснете в Европа какъв тъмен балкански 

субект съм. Не ми пука какво мислите. Вие сте продажници.” 

„Не приемаме казаното от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че „новите 

лица на БСП са кръвопийци и другите им са внуци, синове и така нататък”. 

Това е опит обществото ни отново да бъде разделено. Казаното от Бори-

сов е обида към хилядите членове и симпатизанти на левицата.” 

„ГЕРБ са всеядни – за властта и с дявола ще се съюзят.” 

От използвания език става достатъчно или кристално ясно, че Нинова не 

възприема ГЕРБ като поредния опонент на политическата сцена, а като враг, 

който крайно се отличава от нея на идейно, програмно и дейно ниво. ГЕРБ и 

политиките им са видени и оценени като единствеен източник на проблеми за 

българите днес, а това налага и – нетърпящото нюанси – отграничаване от тях. 

5. Наличие/отсъствие на личен интерес 

Сходно на демонстрираното от Бойко Борисов, и Корнелия Нинова също 

е много внимателна в изказа си, а и в стила на съдържанието, което публикува. 

Затова и при нея също не се открити никакви публикации, които евентуално 

биха били счетени за имплицитно потвърждение за наличие на личен интерес. 

6. Създаване на имидж на „човек от народа“  

„Няма безгрешни хора. Моля простете моите грешки!!!” (публикувано 

на Сирни Заговезни) 
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„Честит Тодоровден, честит празник на имениците! С пожелание за 

здрава и плодородна година”. Днес бях в с. Мрамор където участвах в кушия-

та по случай Тодоровден.” 

Споделените снимки от връх Шипка и от Паметника на Апостола в центъ-

ра на София, както и текстът към тях, ясно показват намерението на Корнелия 

Нинова да се представи като истинска българка, която не се плаши от капризи-

те на времето, когато иска да отдаде почит на националните герои. В допълне-

ние тя иска прошка на Сирни Заговезни, защото е напълно човешко да се до-

пускат грешки, а на Тодоровден я виждаме и на кон, демонстрирайки дългого-

дишната си страст към язденето. 

7. Злоупотреба с фактите  

В публикациите на Корнелия Нинова не се наблюдава ясна злоупотреба 

с фактите, защото в тях много числа не се споменават. Говори се, че сме „зад-

ния двор на Европа”, че качеството на храните тук е по-лошо, сравнено с Гер-

мания, че трябва да се изплащат 27 млрд дълг, взети от Борисов, които в друга 

публикация са 16 млрд, 10 млрд, които „изтичат” в паралелната държава, и пр. 

Това реално е типичен демагогски похват, който цели след споменаването на 

„шокиращите” цифри аудиторията въобще да не се замисли какво именно озна-

чават такива данни или цифри, както и как точно са били направени сметките. 

8. Атаки ad hominem  

 „Поздравявам Елена Йончева за силата на аргументите и смелостта, 

с които сутринта на дебата показа истинското лице на управлението на 

ГЕРБ. Разбира се, реакцията на Борисов не закъсня. Но когато няма какво да 

каже, той напада лично. Ели... не си заслужава да се занимаваш с човек, кой-

то се страхува да иде на дебат в обезопасено студио, камо ли да посети 

бойно поле на истински военен конфликт.” 

„... поредната лъжа на националните предатели от ГЕРБ...”; 

Привидно защитавайки се от атаки на Борисов, Нинова явно намеква, че 

той е страхливец, който изобщо не уважава жената като професионалист, а ос-

таналите опоненти от ГЕРБ са пряко наречени с крайното „национални преда-

тели”. Парадоксалното е, че тъкмо човек, който обвинява другите в нападане на 

личността, когато фактите се изчерпат, е „хванат” да използва същия прийом. 

9. Отношение към медиите  
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„Демокрацията ни отне много, но ни даде свобода – да казваме какво 

мислим, да се борим за правата си, да бъдем спокойни хора в България. Един 

човек ни отне и тази свобода...” (18.03.2017г.); „Демокрацията ни отне мно-

го. Отне ни здравеопазването, образованието, сигурността, но ни даде сво-

бодата да мислим, да имаме мнение и да се борим за правата си. Този човек 

ни отне и тази свобода.” (19.03.2017г.) 

Скандалната фраза „Демокрацията ни отне много” Корнелия Нинова из-

рича не само на живо по време на среща със свои симпатизанти в провинцията, 

но и споделя в два поредни дни в отделни публикации в социалната мрежа 

„Фейсбук”. Факт е, че изречението не свършва дотам, но това не изтрива него-

вото начало. Впоследствие тя критикува и обвинява медиите, а и всички „лъже-

демократи”, че за изопачили думите й, за да я компрометират, което също е 

типична за демагозите практика. 

 „Утре ще бъда гост в Здравей Бългрария по NOVA. Надявам се да има 

разговор за визията ни за България. И съм сигурна, че ще има такъв за зани-

манията ми с коне от детски години, та до ден днешен! Не разбирам защо 

това буди такъв интерес, но...” 

Тук има намек за обвинение към медиите, че спекулативно ще изместят 

фокуса на предстоящия дебат, за да се занимават с съвсем незначителни теми, 

каквито, например, са хобитата на Корнелия Нинова. 

10. Поведение по време на масови прояви  

„Флагман: Корнелия Нинова предизвика фурор в Бургас: Започнахме 

промяната вътре в БСП, ще продължим с България!.. Преобразената партия 

отново успя да върне доверието на хората към себе си и това доказаха хо-

рата, за които днешният ден е повече от празник.”  

Макар цитираното издание да описва, че К. Нинова е предизвикала ис-

тински фурор в залата и е успяла да „върне доверието на хората”, липсват дос-

татъчно доказателства, за да заключим, че поведението е й било демагогско.  

 

След направения анализ на публикациите на двамата лидери (на най-

големите политически партии у нас) във „Фейсбук” през посочения период по 

зададените първоначално критерии могат да се направят и следните изводи: 
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Първо, Бойко Борисов отговаря на 7 от 10-те критерия за демагог и може 

да бъде определен като такъв. Това заключваме след справка с предварително 

даденото уточнение, че за демагози могат/трябва да бъдат считани онези по-

литически или партийни лидерите, които демонстрират 5, или повече от приз-

наците. Съдържанието на фен страницата на Корнелия Нинова отговаря на 8 

от 10-те критерия, а следователно и тя може да бъде окачествена като демагог. 

Второ, макар и двамата лидери да изглеждат или, наистина, да са дема-

гози, се наблюдават съществени различия в стила на съдържанието на онова, 

което те публикуват в своите профили, а именно: 

1. Това, което е видно на пръв поглед, дори и без запознаване със смисъла 

на текстовете, е, че те съществено се различават по дължина. Публика-

циите на Борисов са сравнително по-кратки и конкретни, за разлика от 

тези на Корнелия, които изискват натискането на допълнителен бутон 

„Вижте повече”, за да се покажат в пълен вариант. В това отношение 

постовете на Борисов са като че ли по-подходящи за социалната мрежа, 

защото винаги се тръгва от изходното разбиране, че потребителите ня-

мат излишно време за четене на прекалено или поне по-обемен текст. 

2. Особено впечатление прави и интензитета на публикуване. Макар в 

разгара на кампанията той да е сходен и за двамата, в началото на ана-

лизирания период – 10-20 февруари, Нинова има дни, изцяло без публи-

кации, докато това не се забелязва при Борисов. Публикуването всеки 

ден говори за професионално и целенасочено поддържане на профила. 

3. Друго азбучно правило в социалните мрежи е, че визуалното съдържание 

се асимилира много по-адекватно от страна потребителите в сравнение с 

обикновения текст. Тук отново разликите между Бойко и Корнелия се 

оказват също доста значителни – докато Борисов споделя ежедневно 

професионално направени картинки с ясно видими основни акценти от 

политическата програма в даден сектор, Нинова използва този толкова 

мощен инструмент по-скоро инцидентно, отколкото планирано и целево. 

4. Друго съществено различие се появява и по отношение на споделените 

снимки с привърженици. Не може да се твърди, че е нарочно, но на около 

90 % от фотографиите през споменатия период Б. Борисов е прегърнал 

различна дама симпатизантка. К. Нинова не споделя толкова статични 

снимки, а множество професионални кадри, показващи я най-вече в мо-
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мент на някакво действие – като отдава почит на загиналите за свобода-

та, яздейки кон или в прегръдките на емоционални граждани на митинг. 

5. Следващото разграничение има и по отношение на стила им на изказ – 

Корнелия Нинова си позволява по-често да използва откровено груби или 

обидни думи към политическите си опоненти, придружавани с много пла-

менни слова, целящи да събудят чувство за справедливост и достойнст-

во на обикновения човек. За разлика от нея, в публикациите на Бойко 

Борисов отсъстват такива обидни квалификации и тонът като че ли изг-

лежда по-смекчен. Това обаче цели да внуши, че той винаги е спокоен, 

може да му се има доверие, знае какво върши и слуша гласа на разума. 

6. Ярка разлика откриваме във видео, което Нинова публикува, озаглавено: 

„Как се говори за политически опоненти в кампания”. В него, първо, са по-

казани редица обидни квалификации на Б. Борисов към нейни съпартий-

ци, а след това и нейно интервю с Антон Хекимян, в което тя парира въп-

роса за личните качества или недостатъци на Борисов с баналното за 

повечето политици в подобни казуси: „Няма да коментирам”. Целта обаче 

е да се покаже, че когато нямаш какво хубаво или добро да кажеш за 

опонента, е по-добре да си замълчиш. Прекрасно послание, което обаче 

и самата Корнелия Нинова нарушава многократно във „Фейсбук” с обид-

ни квалификации, при това и точно по време на изборната кампания. 

В заключение, макар ситуацията по време на предизборна кампания да е 

специфична, а и предполагаща употребата на определен тип послания, които 

са нехарактерни за друго политическо време, можем твърде ясно да детекти-

раме интригуващия или достатъчно отегчителния и омръзнал на публикатаоб-

лик на лидерите-демагози. Независимо от дефиницията, която ще се наложи да 

употребим, в общественото съзнание те изглеждат като обикновена чиста про-

ба лъжци. Надеждата обаче е, че този, а и подобни нему трудове ще послужат 

за солидна изходна база за отграничаване на понятията и на техните характе-

ристики във „Фесбук”, защото и днес там се предоставя информация, която 

фактически е амалгама от научни, псевдонаучни, спекулативни или откровено 

профанни съждения, които объркват дори потребителите с активно гражданско 

самосъзнание. А тъкмо те са призвани да бъдат и своевременен, а и ефективен 

коректив против волунтаризмите, безобразията и тщеславието на демагозите. 
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„Тук е разликата между нас и Западна Европа – 

как гледаме на историята и нейните поуки. 

Ние не се справяме с миналото с мисъл 

                                          за бъдещето.“ 

(Радмила Шекеринска, вицепредседател  

на Социалдемократическия съюз на Македония) 

Етимологията на понятието демагόгия идва от „демагог” (∆ηµαγωγός – 

„водач на демоса“), което първоначално не съдържа негативен оттенък. В Древ-

на Гърция терминът приема значение на политик и народен трибун, изразя-

ващ интересите на демоса в противовес на тези на аристокрацията (Бабу-

чев, с. 11). В наше време демагогът е човек, „който увлича и подстрекава тъл-

пите за свои политически цели; който си служи в обществения живот с примам-

ливи обещания, за да изкористи доверието на хората” (БТР, 1976, с. 145). Така 

съвременното значение на термина демагогия се приема като „преднамерено 

въздействие върху инстинктите и чувствата на масите чрез лъжливи и примам-

ливи обещания за постигане на користни цели”. В преносен смисъл този тип 

дейност представлява „изопачаване на нещо, едностранчиво тълкуване, изма-

ма, лицемерие“, „подстрекателство”, още „лъжа”, „велзевулство” и „фарисейст-

во” (Милев и др., с. 183; Нанов и др., с. 48). Самата дума демагогия идва от: 

∆ηµαγωγό – съчетание от δ�µος (демос – хора) и �γωγός (агогос – водя). А по-

литиканската интерпретация на явлението се обяснява като стратегия за спе-

челване на влияние чрез въвеждане на публиката в заблуда с цел демагогст-

ващият да я убеди в „своята правота” (РДБЕ, 2017). 

Демагогията е насочена към хората и може да се прояви във всяка соци-

ална дейност, чиято реализация и развитие зависи от тях. Тоест, тя може да 
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бъде забелязана както в политиката, така и във всяка друга област на общест-

вения живот, където устното слово е основно средство за изясняване на същ-

ността на съществуващите въпроси. Демагогът си служи с думи, които са насо-

чени към предразсъдъците, чувствата, страховете, суетата и надеждите на пуб-

ликата. Той атакува „слабите места” на дадено общество, защото там най-лес-

но и бързо се постигат набелязаните цели. Демагозите използват лъжата и 

фалша в своите речи и така подвеждат обществеността. Служат си с техниката 

на пресилването на определени факти, от което безкритичният слушател бива 

принуден сам да стигне до необходимите заключения. Демагогията застрашава 

всяка нация и общество по света, защото не съществува нито един човешки ко-

лектив, в чиято среда да липсват предразсъдъци, страхове, желания и конкрет-

ни очаквания (Цветанов, 2012). 

Прийомите на изкусните майстори на демагогията се базират върху пси-

хологията на тълпата (по Густав Льобон, 2013), която „желае да бъде лъгана”, 

да я манипулират с прости и ясни фрази, да я настройват на враждебни вълни 

и на екзалтирано обожание. Да й внушават да разделя света на „бял” и „черен”, 

хората на „наши” и „чужди”, на „добри” и „лоши”, за които се говори, че трябва 

да бъдат репресирани, разобличавани и мачкани. В страните от бившия соцла-

гер демагогията е закономерно следствие от настъпилите по време на крими-

налния преход деградационни процеси, които нанесоха непоправими пораже-

ния върху националната характерология. Ето защо там демагозите могат да 

действат сравнително лесно с помощта на лицемерие, притворство, потайни 

желания и зложелателство, които, обаче, се представят пред гражданите като 

израз на човешка доброта, почтеност добронамереност и съпричастие към на-

родните болежки. Зад тази маска се крият жестоки хора – хищници, които зара-

ди интереса си могат да прегазят всекиго, независимо дали е приятел или враг 

(Добрев, 2011). 

Демагогията е фундаментален порок на съвременната демокрация. Някои 

експерти дори са на мнение, че в наши дни демокрацията е висша проява на 

цинична демагогия. С нея по всевъзможен начин се прикрива социалната при-

рода на съвременния неизличимо болен и неизбежно умиращ егоистичен и па-

разитиращ капитализъм (Карачивиев, 2017). Благодарение на демагогията вла-

стовите позиции се заемат от лица, които нямат необходимите знания, нито са 

доказани експерти в науката и политиката, но са известни като партийни акти-
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висти. Пример за политическа демагогия са нереалистичните предизборни обе-

щания, въпреки че партийните централи са наясно, че изпълнението им ще е 

катастрофално за обществото. След победата в общонационалния вот те не се 

изпълняват и това на практика е измама спрямо волята на избирателя. Демаго-

гията в политиката е от основните причини за резкия спад на доверие от страна 

на обществото към партиите и идеологиите – то вече вярва само на личнос-

ти. А двете понятия отдавна са синоним на политическата демагогия (Бабучев, 

с. 11–18). Самата демагогия се проявява в две посоки – от политиците към из-

бирателите и от избирателите към политиците. Не е ясно коя от двете домини-

ра, но най-вероятното предположение е първата тенденция. По средата стоят 

журналистите и коментаторите, т.е. медиите и интелектуалците, които би след-

вало да правят точно обратното – да се опитват да ограничават демагогията и 

да предупреждават какви ще са последствията от нея (Аретов). 

С какво се отличава демагогията от популизма от гледна точка на полити-

ческата наука? По този въпрос интересна позиция представя Антоний Гълъбов. 

Според него, за разлика от демагогията, която е умението да се управлява 

чрез апатичния страх от промяна сред мнозинството, популизмът се разви-

ва най-добре в опозиция. Колкото по-дълбоко е усещането за това, че нещо не 

е както трябва, а перспективите за развитие не зависят от собствените ни очак-

вания, толкова по-лесно изглежда да се повярва на популизма. Въпреки че изг-

леждат и дори се възприемат като синоними, популизмът и демагогията имат 

различно отношение към властта. Популизмът е бърза писта за набиране на 

последователи в опозиция, но ако властта бъде спечелена, той се превръща в 

риск. Популизмът винаги търси и намира основания за съществуването си там, 

където хората приемат управлението като спектакъл, в който актьорите 

на сцената говорят това, което някой друг им подсказва. Срещу спектакъла 

на демагогията необратимо се надига вълна от популизъм – те взаимно са си 

необходими. И докато новата вълна от популистки обещания обладава умовете 

на гражданите, публиката продължава да участва в спектакъла – или като се 

прави на очарована от властта, или като аплодира бутафорните атаки на попу-

лизма. А докато това е така, смяната на актьорите няма да има определящо 

значение за сценария (Гълъбов, 2014). Или както подчертава българският поли-

тик Мартин Димитров: „Когато няма факти, има демагогия” (ПИК, 2015). 
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Популизмът и придружаващата го неизменно демагогия водят до уеднак-

вяване, особено ако държавната политика се стреми да поддържа легитим-

ността си чрез имитация на нова идеология. Тогава възниква реалност, която 

съответства повече на съдържащото се в (и в смисъла на) термина „демокра-

тура”. По думите на скопския професор Нано Ружин, това е авторитарен попу-

лизъм, свързан с националната идентичност. Нейното изграждане специално 

в Република Македония е свързано с един обществен комплекс – питането 

какво представляват македонците? Дали са славяни, стари македонци от 

времето на Александър Велики или нещо друго. Популистката идеология е мно-

го близо до демагогията. Vox populi, vox Dei („Глас народен – глас Божи”) е ло-

зунгът на популистите и демагозите още от времето на гръцката античност. За 

тях е важно е да съблазнят и ухажват народа, за да господстват над него без-

проблемно. Популистите считат, че народът е нещо еднородно и му приписват 

моралистки стереотипи – скромния и работлив българин, наивния сърбин, из-

лъгания или манипулиран албанец. Налага се вертикална дихотомия между на-

род и елит, между човека отдолу и онези отгоре (Ружин, 2017). Това е ситуация, 

която се илюстрира реално от конкретиката на актуалния политически процес в 

Р Македония през първата половина на 2017 г. 

                                                      * * * 

На 27 април 2017 г. в Македония за пръв път е избран албанец (Талат 

Джафери) за председател на Събранието – законодателния орган в страната. В 

рамките на продължилата повече от две години правителствена криза избира-

нето на представител от най-голямото етническо малцинство за парламентарен 

спикер (което е втория по важност политически пост) е много рискована манев-

ра. Атаката на законодателния дом същата вечер от страна на протестиращите 

от гражданската инициатива „За обединена Македония” и физическата разпра-

ва с трима знакови, предварително набелязани от провокаторите, партийни ли-

дери показва, че точката на търпимост е прехвърлена и границата е премината. 

Едновременно с това се повишава напрежението и в останалата част от Запад-

ните Балкани. Продължават да се чувстват последствията от бежанската криза, 

появяват се информации за завръщането на бойци на „ИДИЛ” по родните мес-

та, а ситуацията предвещава бъдещо противопоставяне между страните от ре-

гиона. 
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Кои са задкулисните фактори, провокирали събитията от т.нар. кървав чет-

въртък? Отговор на този въпрос дава сръбското разследващо издание „Крик”, 

което се базира на документи на македонското контраразузнаване (Vesti, 2017). 

Водач на медийната пропаганда в полза на бившия премиер и настоящ лидер 

на ДПМНЕ Никола Груевски е Мирослав Лазански – един от най-доверените де-

путати на новоизбрания президент на Сърбия Александър Вучич. Според изда-

нието, той действа заедно със спецслужбите в полза на Белград и на руските 

интереси в региона. В „македонския сценарий” участват още служителят в по-

солството на Сърбия в Скопие Горан Живальевич1 и лидерът на Демократската 

партиjа на србите во Македониjа (ДПСМ) Иван Стоилкович.2 Целта на кампани-

ята е да се подкрепи руската политика и Груевски, но и да се води битка срещу 

членството на Р Македония в НАТО. От разузнавателните документи става яс-

но, че цялата операция е водена лично от Живальевич, който свързва Лазански 

и Стоилкович и координира всички техни действия, в т.ч. и медийното отразя-

ване (KRIK, 2017). Стига се до там, че на 30 май 2017 г. сръбското Министерст-

во на външните работи повика македонския посланик в Белград – Вера Йова-

новска–Типко, за да даде обяснения за случващото се през последните дни в 

Скопие. Това действие е следствие от думите на досегашния премиер Вучич, 

че отговорните държави не публикуват съдържанието на подслушвани разгово-

ри и че случаите със сръбските представители са „срамни”. Новият президент 

посочва също, че зад изнасянето на записите в публичното пространство не 

стоят македонските, а някои западни служби (Telegraf.mk, 2017). 

Няколко са основните причини, водещи до провал на демокрациите по 

света, до какъвто едва не доведоха посочените събития в Македония. Сред тях 

са: когато демократичните партии се превърнат в основен работодател в 

държавата и се преобразуват в кланове, водещи борба на живот и смърт с цел 

осигуряване на препитание с обществени средства; когато корупцията и зло-

употребата с последните се превърне в основен двигател на икономиката, 

пътят към забогатяването минава през спечелване на изборите; прякото влия-

                                                 
1 С влизането си в Събранието на 27 април 2017 г. Живальевич предизвика огромно напрежение между 
двете държави – той нахлу в парламента с първата група протестиращи и си направи selfie с тях. Жива-
льевич е бивш зам.–директор на БИА (Безбедносно–информативна агенциjа), а през последното десети-
летие е дипломат и съветник в Скопие. 
2 Той е депутат в македонския парламент от 2002 г. Според спецслужбите, Стоилкович „действа като 
националист, който получава инструкции директно от президента Томислав Николич, БИА и други 
официални лица от Сърбия“. 
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ние на чужди геополитически интереси във вътрешната политика, които не 

държат на мира в държавите пионки и т.н. Към разнообразието от фактори се 

откроява още един – когато медиите престанат да бъдат територия на 

публичен сблъсък на идеи и се превърнат в говорители на властта и 

икономическите интереси. 

Едно от най-важните условия Р Македония да се превърне в демократична 

държава е осигуряването на възможно най-голяма медийна свобода. За разли-

ка от всички други форми на хетерономното управление (което зависи от чужди 

закони при отсъствие на свобода на волята и възможност за самоопределяне), 

демокрацията съдържа процедури, чрез които се постигат колективни решения 

и се гарантира на заинтересуваните страни максимална възможност и най-доб-

ри условия за участие. Демократичните методи включват: еднакво и всеобщо 

избирателно право за всички пълнолетни граждани; управление на мнозинство-

то при гарантиране правата на малцинството; управление на закона; конститу-

ционни гаранции за свободата на сдруженията и на изразяването и т.н. Необхо-

димо условие за реализиране на демократичните процедури са и механизмите 
на представителността. Показателни в това отношение са думите на Томас 

Джеферсън: „Ако аз трябваше да решавам дали да имаме правителство без 

вестници или вестници без правителство, нито за миг не бих се поколебал 

да избера второто.” (Кийн, с. 12 и 165). 

В Македония медийният плурализъм не съществува от дълго време, защо-

то Груевски и хората около него се стремяха към пълен контрол над обществе-

ните и частните средства за масово осведомяване (Кънев). Мнозинството от из-

данията и телевизиите са под контрола на лидера на ДПМНЕ и този факт не се 

пази в тайна (Димитров и Гюрова). Страната е определяна от Брюксел като 

„пленена държава”, защото повече от десет години Груевски и приближените 

му управляваха в условията на почти пълен (включително медиен) произвол. 

Партията контролираше всичко – съдебната система, медиите, администрация-

та и службите за сигурност. Неслучайно Македония от този период е наричана 

демократура (Факти, 2017). Казано на един по-разбираем език, това е държа-

ва, в която силата, демагогията и популизма са се слели в едно – в еди-
нен идейно–властови комплекс. 

Според журналиста от Балканската мрежа за разследващи репортери Ме-

ри Йордановска, в Скопие по-голямата част от медиите изпълняват поръчки на 
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ДПМНЕ. Най-солидният източник на финансиране са рекламите на държавни-
те институции, като всяка една кампания струва по няколко милиона евро. Ос-

вен това е много неясна собствеността на интернет порталите. Но сред най-ци-

тираните от държавните медии като източници, всички следи водят към лица, 

свързани с кръга около Груевски. Порталите не са обект по Закона за медиите в 

Македония, а се считат за електронни публикации. Поради това всеки може да 

си създаде такава „електронна медия” и да публикува недоказани информации, 

неистини и клевети (Маринов). Липсата на демократичност в медийното прост-

ранство в югозападната ни съседка се признава дори от самия Груевски. Спо-

ред него, проблемът в Македония не е, че няма достатъчно медийни свободи, а 

че медиите са партийни и поддържат или властта, или опозицията и много мал-

ко са неутрални, ако изобщо има такива (Любомирова). Техните собственици и 

главни редактори са в отчаяно състояние, поради което в тях доминират (ав-

то)цензурата, натиск, заплахи и откровени препоръки. Парадоксалното е, че 

точно Груевски осъжда неща, за които е отговорен самият той. А режимът му 

беше типичен балкански авторитарен, познат от недалечното минало (Дачков). 

Електронното издание „Позитив” обобщава: „Този, който докара медиите в Ма-

кедония до това състояние, сега обещава помощ от 2018 г.” (Фокус, 2016). 

По правило и в духа на популизма и демагогията, различните македонски 

медии представят напълно противоположни тълкувания, в зависимост от това 

кой ги финансира. Журналистът на свободна практика Кристина Озимец споде-

ля, че професионалните и обективни медии в Македония са малко в сравнение 

с проправителствените (или опозиционните). Председателят на Синдиката на 

журналистите и работещите в медиите Тамара Чаусидис твърди, че медийната 

машина не е била извън, а точно в центъра на доскорошната политическа кри-

за. Най-големият рекламодател е доскорошното правителство на Р Македония 

– 4.99% излъчени телевизионни клипа в медиен ефир. Пред саморекламата на 

ДПМНЕ стои само Procter&Gamble – 5.4%, а след нея е дори Coca Cola Compa-

ny – 4.89% (Йордановска, 2015). В този смисъл се явява общоизвестната макси-

ма на Лесли Сейвън, според която: „Всички реклами лъжат. Това им е работа-

та…”. И както допълва Дж. Робинсън: „…щом рекламата ни лъже и ние знаем 

това, то причината да я приемаме е тъкмо защото искаме да ни лъжат.” 

(Бондиков, 2007, с. 110). В македонския случай се потвърждава становището, 

че демагогията е желана от публиката, дори в неосъзнат вид. Управляващата 
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партия е по-тиражирана в рекламния ефир от която и да е утвърдена световна 

корпорация. При това подобна реалност не се възприема в Скопие като нещо 

ненормално, а е утвърден и безотказен метод за легално финансиране. 

Нуждата от антидемагогска и противопопулистка реформа на медийното 

законодателство е очевидна, но воля за такава не съществува. Както властта, 

така и опозицията (независимо дали става въпрос за тези от преди или след 

правителствената смяната) нямат изгода от промяна на структурата и функцио-

нирането на Агенцията за аудио и аудиовизуални медийни услуги.3 Към насто-

ящия момент няма изгледи за приближаване на позициите на водещите партии 

(на македонците и албанците) и дори се тиражират обвинения за „срамни, фа-

шистки предложения за изменения в законовата регулация на медиите” (Бла-

жевска, 2015). Неслучайно в момента на изтичане на своя мандат бившият пос-

ланик на ЕС в Скопие Петер Ванхауте заявява: „Шокиран съм от Македония. В 

Македония цари климат на страх, а управляващите партии не допускат ни-

каква критична мисъл.” (Георгиевски, 2015). Това е точно и конкретно обобще-

ние, отразяващо реалностите в режима на демократурата, родена от популиз-

ма и демагогията на управлявалите през последното десетилетие в Скопие не-

омакедонисти. 

Каква се очаква да е ролята на медиите в македонското общество според 

доскоро властвалата скопска върхушка (Вангели)? Тяхна основна задача 

трябва да е да станат важен проводник на подкрепата и разпростране-
нието на националистична реторика. Съдържанието на медиите също се 

определя от идеята за национална идентичност – те са една от институциите, 

които имат задачата да я опазват и популяризират. Дори и държавните регула-

тори виждат медиите като институции в служба на нацията, като ги задължават 

да се съобразяват с общите национални схващания. Според Матю Прайс, в 

днешно време публичното пространство се е превърнало в пазар на лоялности. 

Основната ценност, около която се върти той, е фиксираният и строго опреде-

лен наратив на идентизма. В класическия модел негов производител и прода-

вач е държавата, а купувачът е обществото. Когато обаче медиите възприемат 

популисткия дискурс, който по правило е вулгарен, вместо да поддържат кри-

                                                 
3 Тя е създадена с приемането на Закона за аудио и аудиовизуалните медийни услуги през 2013 г. Деба-
тите в Събранието предизвикват разцепление сред журналистите и синдикатите. Стига се дори до мирен 
протест вътре в пленарната зала с водещ призив: „Не говорете от наше име“ (Chronicle.bg, 2013). 



 290

тичната и обективна позиция, започва налагането на стереотипи и се дава глас 

на езика на омразата. Тоест, плъзват дериватите на популизма, демагогията и 

словесната агресия. Докато демокрацията предполага медиите да останат 

обективни и неутрални дори и по важни за националното достойнство въпроси. 

Но този процес в Скопие се възпрепятства от непрестанната нужда за сенза-

ции. В специфичната македонска социална среда и при подобно ниво на поли-

тическата култура такива се генерират и употребяват лесно. 

Анализът на фактите доказва, че в Р Македония медиите са основната 

трибуна на всепоглъщащата (и всепроникваща) демагогия. Смяната на десети-

летната власт предизвика фалит на близки до ДПМНЕ издания с дългогодишна 

традиция. От края на м. април 2017 г., заради лошото финансово състояние на 

компанията „Графичен център”, вече не излизат вестниците Утрински весник и 

Вест (собственик на „Медия Принт Македония“ – МПМ). Още на 17 февруари 

2017 г. журналистите от двете издания и Дневник излязат на протест заради не-

изплатени възнаграждения месеци наред (Съюз на българските журналисти, 

2017). Всесилната доскоро медийна групировка е на път да слезе от публична-

та сцена в Македония и причината е близостта с отишлата си от власт каста. В 

тази ситуация е интересно да се наблюдава процесът на запълване на възник-

налия аудиторен вакуум – по-точно кои издания ще увеличат тиража си за 

сметка на отпадналите. Логиката подсказва, че това следва да са близки до 

Заев медии и такива, използващи предимно (или само) албански език. 

Погледнато по друг начин, ако допреди десетина години Македония беше 

„голямата надежда” на ЕС (една млада държава, която се формира без тежка 

война на нейна територия), тя днес представлява най-вече потенциален проб-

лем за стабилността в региона. Равносметката от управлението на Груевски и 

Димитриев е унищожителна за демокрацията. Според Никола Димитров – бивш 

посланик в Атина и дългогодишен представител на страната в преговорите с 

Гърция (а отскоро и министър на външните работи), „…превземането на дър-

жавата от партия ВМРО… продължи и в други сфери – в медиите, законо-

дателството и правосъдието”. Поради това политическата атмосфера в 

страната е необратимо отровена. Словесните нападки и атаките срещу против-

ниците са ежедневие. Инакомислещите отдавна са обявени за предатели, а 

властите упражняват все по-голям натиск върху журналистите. Корупцията, 

клиентелизмът и контролът върху медиите и правосъдието са нещо обичайно. 
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Сцените на насилие от 27 април са последица от тази политика на демагогско 

подвеждане на народа към някаква нова идентичност, свързана с антиквизаци-

ята на Р Македония. Засега, обаче, опитът на Груевски да предизвика етничес-

ка криза с цел политическо оцеляване търпи провал (Георгиевски, 2017). 

Смяната на властта в Скопие предполага и промяна във външнополити-

ческия курс и частично отдалечаване от белградската зависимост. Популистка-

та политика, провеждана от просръбските фактори в Скопие, цели да насажда 

сред македонските граждани страхова психоза, че техните „исторически враго-

ве” са Албания и България. По мнението на зам.–ръководителя на Българския 

културен клуб в Македония, страната страда преди всичко от криза на идентич-

ността, чиито последствия са политическите и етническите конфликти и разде-

ления. Една от причините за неуспеха при овладяването на противопоставяни-

ята е, че процесът на разширяване на ЕС в момента е спрял почти напълно 

(Цеков). За новата визия относно външната политика е показателен фактът, че 

още във встъпителното си интервю като министър–председател Заев заявява, 

че първата визита в съседна държава – веднага след посещението на европей-

ската столица Брюксел, ще се състои в София. Освен това лидерът на СДСМ 

подчертава, че „членството ни в НАТО няма алтернатива” (БЛИЦ, 2017). И 

докато антибългарската пропаганда продължава, то Р България до скоро бе те-

ма, която просто не присъстваше в дневния ред на македонския политически 

живот. Например, политическото говорене за обединение на всички етноси в 

страната по правило изключва тези, които не са изрично вписани в Конституци-

ята (македонци, албанци, сърби, турци, роми и бошняци), защото обратното е 

непопулярно в очите на електората. Ако по време на протестите от „шарената 

революция” през пролетта на 2015 г. самият Заев все още се придържаше към 

тази линия (Леков), то към ден днешен промяната във външнополитическата 

насоченост на новата власт в Скопие надделява над общоприетия демагогски 

медиен подход. Стига се дотам македонският премиер да изрази готовност за 

компромис с името на държавата и по този начин да отвори вратите за успеш-

ното присъединяване към НАТО (Mediapool.bg, 2017). Важността на успехите на 

международната сцена в критичен момент като този е много голяма. Един евен-

туален провал предразполага към своевременно отстраняване от държавната 

власт дори на политик с харизмата на З. Заев (когото българският журналист, 
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публицист, издател и голям познавач на балканските въпроси Иван Николов оп-

ределя като човек с хилави лидерски качества. Вж.: Николов, 2017). 

Проблемите, водещи до икономическото изоставане и замразената евро-

интеграция на Македония, са много и все свързани с липсата на върховенство 

на закона, повсеместна корупция, имитиране на реформи в много сектори, ог-

раничена свобода на медиите и пр. Това всъщност са затруднения за много 

общества в Югоизточна Европа, както и за тези, които вече са членове на ЕС и 

НАТО. Но Македония се сблъсква със специфичен проблем, който я поставя в 

особено трудно положение – този за нейната идентичност. Тя се изгражда на 

базата на митове за хилядолетна (която допреди десетина години бе само сто-

летна) историческа утвърденост. Докато това е така, отношенията на Р Македо-

ния със съседите ще са нестабилни и в повечето случаи безрезултатни. Пътят 

на страната към обединена Европа и Северноатлантическия пакт ще остане за-

творен. Едновременно с това всяко отстъпление от този мит ще предизвика 

крайна реакция сред по-голямата част от обществеността и обвинения в нацио-

нално предателство. Но за всички е известно, особено за хората по върховете в 

Скопие (както и за обслужващата ги историография), че най-голямата заплаха 

за днешната македонска идентичност е зависимостта й от вярата в очевидно 

фалшифицираната история (Василев). 

                                                        * * * 

В преломни исторически времена, при взривени от противоположни съби-

тия и публични нагласи общества, се създават особено благоприятни предпос-

тавки за възникване и разпространение на всевъзможни форми на политичес-

кия популизъм и демагогия. Появата на подобни настроения в кризисни перио-

ди е неизбежно. Те стават предмет на всекидневни, нормални или изострени 

политически спорове, както и обекти на научни изследвания и проучвания (Ми-

зов, с. 288–289). 

В това отношение особено показателен е примерът на Р Македония. Поли-

тиката в тази държава бе превърната във фарс и стана толкова бутафорна, 

колкото изникващите през последните години гигантски статуи и монументи в 

центъра на Скопие. Но докато „бароковият лунапарк” е само безвкусен, то поли-

тическото „влакче на ужасите” е всъщност много опасно. За страната, в която 

управляващи и опозиция вече почти не могат да си говорят без международно 

посредничество, един оптимистичен сценарий е труден за реализиране. И дори 
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при налагане на такъв ще е нужно много време преди Македония да заприлича 

на нормална държава. До тогава ще продължава да е епицентър на ескалира-

ща нестабилност в региона. Противопоставянето е стигнало до там, че според 

Владимир Божиновски (преподавател по политически науки в Скопския универ-

ситет) има три Македонии. Правителствените медии представят едната като 

рай. Според опозиционните тя е ад. Истинската вероятно е някъде по средата и 

е добре онагледена от политическия анализатор Сашо Орданоски: „Тук има не-

що сбъркано. И този конфликт, тази демагогия ги виждаме и в политиката” (Гю-

рова). 

Македонските медии са толкова силно разделени, също както обществото 

и политиката. Водещите издания и телевизии предлагат съвсем различен про-

чит на ситуацията в страната. Хората са отдалечени едни от други, както са 

разединени и медиите. Напълно различни тълкувания на събитията се показват 

в зависимост от това, кой финансира дадената медийна групировка – дали 

ДПМНЕ (и ментори от Сърбия и Русия) или СДСМ (и донори от Запада, сред 

които се предполага, че са и такива, зад които стои Джордж Сорос). Докато дос-

корошните про–правителствени медии оприличават действията на хората на 

Заев като „анти–държавна” пропаганда, финансираните от чужди фондации ин-

тернет портали представят ситуацията в Скопие в съвсем различна светлина. 

Пример за това е отразяването на протестите през 2015 г. – т.нар. шарена ре-

волюция. Критичният уеб–портал “Plusinfo” изчислява, че по столичните буле-

варди срещу правителството на Груевски тогава се вдигат над 100 хил. души. 

За същия протест порталът „Netpress” твърди, че в неподчинението са се вклю-

чили не повече от 15 хил. македонски граждани (АЕЖ, 2015). 

Още един пример за демагогия – често дискутирана тема в Македония, е 

за броя и структурата на населението на републиката. Предмет на демагогска 

(и популистка) реторика става абстрактната представа на управляващите в 

Скопие за живеещите в съседните балкански държави македонски граждани. 

Още преди несъстоялото се преброяване през 2011 г. от скопската статистика 

изнасят данни за броя „сънародници” зад граница. Само в България и Гърция 

живеели повече македонци, отколкото в самата Р Македония – 750 хил. в из-

точната съседка и 700 хил. в южната. В Албания имало 120 000, в Сърбия – 

85 000, в Косово – 12 000, в Румъния – 15 000, в Турция 315 000 и т.н. (Vesti.bg, 

2011). Неистинността на тези цифри се доказва от всяко едно преброяване в 
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съответните държави. Националният статистически институт на Р България от-

чита, че у нас към 2011 г. живеят 84.4% българска етническа група, 8.8% турска, 

4.9% ромска и 0.8% не се самоопределят. За наличието на македонски гражда-

ни, още повече толкова голям брой – те биха били над 10% от жителите на 

страната, доказателства не съществуват никъде (Преброяване 2011, с. 4). 

Македония е държава в постоянен, несвършващ (дори не е пресилено да 

се определи като вечен) преход. Една оптимистична визия споделя подпредсе-

дателят на СДСМ Радмила Шекеринска. Според нея, приликите между Цент-

рална и Източна Европа и Западните Балкани са видими. Проблемът за пос-

ледните е, че се движат със закъснение от десет години, плюс няколко допъл-

нителни негативни явления. От една страна е предизвикателството на прехода 

от федерация към независими държави. От друга – преход от война към мир. 

И всичко това се случва едновременно и във враждебна среда. Шекеринска 

признава, че политическите класи в повечето страни от бивша Югославия не са 

се справили особено добре и това не е неочаквано (Портал Култура, 2015). 

Хората са фрустрирани, защото са очаквали демокрация, а са получили 

капитализъм. В повечето държави качеството на живот се е повишило след 

първите години на прехода, но комбинацията от несигурност и неравенство съз-

дава едно предизвикателство, което капиталистическата система поставя пред 

целия свят. Тя и демокрацията невинаги успяват да съществуват успешно заед-

но. Но най-важните причини за неуспехите на македонската политика са собст-

вените провали. В очите на много от водещите политици в Скопие ЕС също е 

пропуснал някои възможности, защото в момента, в който кръвопролитията 

спират – след подписването на Охридския рамков договор, Европа се отказва 

от лидерската си роля и се оттегля. За по-малко от четири години Македония се 

придвижва от прага на война към държава–кандидат член в ЕС (De Munter, с. 

4). Факт е, обаче, че дванадесет години по-късно страната все още си стои с то-

зи статут и не се вижда никаква перспектива за членство. Брюксел трябва да 

наложи по-прагматичен подход в региона, защото в противен случай опасност-

та Скопие никога да не излезе от преходния период остава в пълна сила (Пор-

тал Култура, цит. съч.). 

Още първоначалните опити да се проведе конструктивен диалог с маке-

донските власти, за да покажат те воля за реализация на основните цели на 

ЕС, доведе до безскрупулно задушаване на основните демократични ценности 
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от същите тези елити. Днес отношението към обществените структури в страна-

та е като към политическа плячка, полагаща се на кликата, която спечели избо-

рите или успее да състави управленска коалиция. Новата власт по правило си 

присвоява правото да налага своя собствена истина с помощта на контролира-

ните от нея медии, които се финансират с пари на данъкоплатците (или от чуж-

ди фондации) и в които демагогията вече е придобила колосални размери. На 

практика липсва пространство за истински публичен дебат и полемика. Комер-

сиалните телевизии и интернет портали много трудно могат да компенсират та-

зи липса най-вече защо се интересуват само от придобиване на капитали (кое-

то е обяснимо). Освен това, те трябва да оцеляват в медиен пейзаж, който ЕС 

смята за „конструктивен” и иска да го запази, за да не излязат извън контрол 

междуетническите отношения. А като се държи под контрол развитието на ме-

диите се създава атмосфера, в която всяка от тях е принудена да ухажва поли-

тическия елит, който е ключов фактор за нейното оцеляване (Йовановски, с. 

162–163). 

Подобно на останалите страни от бившия соцлагер, но в по-голяма степен, 

за да отговори на натиска, малкият местен информационен пазар в Македония 

е тласнат към свръхконцентрация и съсредоточаване в ръцете на властни мо-

нополи. На световно ниво медийният пазар е глобализиран, но нахлуването на 

чужди капитали в югозападната ни съседка е практически неконтролируемо. 

Последствията от това са интернационализирането на програмните схеми и на 

мениджмънта (Знеполски, с. 87). Телевизиите, предаващи на сръбски, албанс-

ки, руски, английски и други езици (но не и на български), са гледани не по-мал-

ко от тези, излъчващи на македонски. Те са проводник на чужди интереси и де-

магогия и чувствително допринасят за неуспеха на демокрацията в страната. 

След разпада на СФРЮ демагогията присъства постоянно в Македония, 

но за разлика от повечето източноевропейски държави с годините тя ескалира 

все повече. Нейните преходни специфики са успешно обобщени от Илия Ацес-

ки: „Ние сме нетипична страна в преход, която трудно може да се сравнява с 

останалите (от бивша Югославия). Бяхме изправени пред много трудности, 

непризнаване и други външни фактори. В Македония се създаде партокра-

ция, всичко е политизирано. Мисля, че и междуетническата пропаст се за-

дълбочи след 2001 г. Ако се сравним с останалите, сигурно сме на последно-
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то място, без Косово и Босна и Херцеговина, които обаче са специфични слу-

чаи.” (Василева, 2011). 

Какво показват цифрите? Според данни на Международния валутен фонд, 

Брутният вътрешен продукт (Gross Domestic Product) е с размер $10.424 млрд., 

тоест $5,020.55 на глава от населението (GDP per captia). Паритетът на покупа-

телната способност (Purchasing Power Parity) е $30.377 млрд. или по $14,631.07 

на жител (PPP per captia). Международните резерви (International Reserves) въз-

лизат на $2.5 млрд. (International Monetary Fund, 2015; Global Finance, 2017). По 

оценка на Световната банка, Македония е страна със сравнително висок сре-

ден доход, която е направила големи крачки в реформирането на икономиката 

си през последното десетилетие. Все още са необходими усилия за генериране 

на икономически растеж и подобряване на жизнения стандарт на всички (The 

World Bank, 2016). Но дори тази сравнително положителна оценка не успява да 

прикрие големите проблеми в някои сектори. Например, показателен е фактът, 

че безработицата се задържа трайно на много високо ниво – над 31%. С по-ло-

ши данни от съседните държави е само Косово. Там тя по данни на национал-

ната статистика е 27.5%, но според Програмата за развитие на ООН (ПРООН) 

тя е цели 35% (Mediapool, 2017). Официално изнесените данни от Централното 

разузнавателно управление на САЩ показват, че в Македония под прага на 

бедността живеят 21.5%, докато в Албания броят е по-нисък – 14.3%. Дори в 

Босна и Херцеговина бедността не толкова повсеместна – 17.2% (но информа-

цията за Сараево е от 2011 г.). Единствено Косово е в по-критична ситуация, 

където всеки трети попада в групата на бедните – 30% към 2013 г. (CIA, 2017). 

Всеки втори младеж в Македония е без работа и в това отношение статистика-

та е толкова отрицателна само в още една балканска държава – затъналата в 

дългове Гърция (dnevnik.bg, 2017). В крайна сметка оценката на скопския про-

фесор Ацески се оказва вярна. 

                                                    * * * 

Какво представлява днес Р Македония? Какви са последиците от полити-

ческата демагогия и популизма в югозападната ни съседка? Самооценката на 

представителите на същите тези описани по-горе медии, макар и чрез служите-

ли в западни издания, е най-красноречивият начин за предоставяне на отговор 

на зададените въпроси. Според шефа на скопската редакция на Дойче Веле – 

Борис Георгиевски: „В Македония вече няма живот – тя е една ограбена дър-
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жава… И след всичко това останаха корумпираните политици и една шепа 

народ, който вече никой не смее дори да преброи. Днешна Македония е най-

бедната страна в Европа. Днешна Македония е вероятно и най-корумпира-

ната държава в Европа. В днешна Македония вече няма свободни медии. 

Македония вече 26 години се управлява от корумпирани елити, а метастази-

те на мафията проядоха социалната тъкан и институциите на системата. 

Личната карта отдавна е заменена от партийната книжка, без която няма 

ни работа, ни заплата, ни въздух. Ако нямаш партийна книжка, ти остава са-

мо едно: задграничен паспорт и еднопосочен билет. Преди хората отпъту-

ваха, сега вече масово бягат…” (Дойче Веле, 2016). 

В крайна сметка демагогията сама се обръща срещу най-големите демаго-

зи. На 29 юни 2017 г. Специализираната обществена прокуратура на Катица 

Янева (СJО) поиска затвор за 94 физически и 7 юридически лица от обкръже-

нието на бившия премиер Груевски, но не и такива на доскорошния коалицио-

нен партньор ДУИ на Али Ахмети. От всички тях 18 са били високопоставени 

служители, а някои от тях все още заемат високи държавни длъжности. Обви-

ненията са заради скандала с масовите подслушвания, който е в основата на 

политическата криза от януари 2015 г. Общият им брой е свързан със 17 отдел-

ни корупционни случая. Самият Груевски е обвинен по четири дела: „Титаник”, 

за изборни измами; „Тротил”, за разрушаване на обекта на Фиат Цановски; 

„Траектория”, за изграждането на магистрали; и „Танк”, за доставка на автомо-

бил Мерцедес на стойност 580 хил. евро с пари на данъкоплатците (24часа.bg, 

2017; Дневник, 2017). 

Ако предвидените наказания по всички дела бъдат събрани, то лидерът на 

ДПМНЕ ще бъде лишен от свобода за срок от 22 години. По негово мнение, 

партията му е нападната и преследвана в процес, целящ тя „да бъде унищоже-

на или накарана да замълчи” и така да бъде отслабена Македония. „Никога до-

сега в историята на Р Македония, ако не и на цяла Европа, не се е случвало 

подобно класическо преследване на политическите противници. Няма нито 

един исторически пример за подобно нещо. Става дума за политически, а не 

за правен процес. СJО не е прокуратура, а офис на СДС. Такъв политически 

процес трябва да завърши с политика, а не преследва правна цел. Грехът на 

ВМРО–ДПМНЕ е, че 11 години беше в защита на държавата и националните 

интереси. Защото устоявахме на натиск и заплахи, свързани с името на 
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страната и идентичността на народа. Защото не приехме вредни за стра-

ната договори и платформи на чужди държави. Историята ще оценява и съ-

ди. Страхуваме се само от съда на историята.” (Пак там). Класически думи – 

типично по демагогски, имайки предвид десетилетното управление на Груевски, 

признато за корумпирано и престъпно от много независими международни инс-

титуции, лидери и медии. 

След всичко това останаха само протести, нарушаване на Конституцията, 

погром над Събранието и посегателство върху физическото здраве на народни 

представители. Следва непрестанен натиск на политическата класа над медии-

те и впоследствие – на самите медии над гражданите. Със съставянето на пра-

вителство на Зоран Заев е на път нещата да влязат в своя добре познат коло-

воз – царството на демагогията и популизма в едно толкова малко, но същевре-

менно много изстрадало общество. Последиците от политическата демаго-
гия в Р Македония всъщност са… предпоставки за нова такава и така до 

изчерпване на обществената енергия. Възможният краен резултат всъщност е 

само един. 

„Едва ли ще дочакаме в Македония да настъпи земният рай, 

но следващите поколения все пак не заслужават 

да останат вечни пленници в деветия кръг на ада.” 

                                           (Б. Георгиевски, ръководител 

                                           на Македонската редакция на Дойче Веле) 
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           КОЙ НЕ СПОМЕНАВА ДИРЕКТНО ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕМАГОГИЯ? 
 Максим Мизов 

В качеството на обикновени граждани, всекидневно ни се налага да слу-

шаме, гледаме, четем и коментираме всевъзможни упреци, критики и обвине-

ния към изявите на разноцветни политици и управници или от страна на поли-

тици към техни опоненти и противници, които биват (заслужено, или неоснова-

телно) квалифицирани като демагози. Такава стилистика на публично – офици-

ално или неформално, и вербално – изразяване, подобно отношение и поведе-

ние към родни и към чуждестранни властници са натрапчиви части от хладнок-

ръвните, или от емоционалните реакции на световно неизвестни, или на досад-

но и непрестанно пребиваващи в медиите политически експерти и анализатори. 

Те постоянно, поучително, назидателно, подигравателно или заплашително ни 

посочват, обясняват брутално-арогантните, или перфидно завоалираните про-

явления на политическата демагогия, която сякаш не може да бъде възпряна и 

отстранена. Затова е лесно да повярваме, че този неимоверно одиозен социа-

лен феномен е като че ли съвсем неограничим, даже неизтребим. Поне родни-

те (пък и не само те) политици ни оставят с подобни впечатления и внушения! 

Подобно впечатляващо количество, такава шокираща честота на припоз-

наване, различаване, оценяване и осъждане на всевъзможни политически ак-

тове и послания в битността им на демагогски е буквално поразителна. Тя е не 

само изумителна и притеснителна, а даже опасна за здравословното състояние 

на масовата психика и общественото съзнание в труден период, в какъвто об-

щество и държавата ни отдавна се намират. Те не казват нищо добро, успокои-

телно и обнадеждаващо за състоянието на политическите и властващите елити 

и за тонуса и статуса на гражданството днес. Нещо повече, те могат единстве-

но да ни тревожат, дори да ни плашат относно естеството на обществените ре-

алности и нрави, спрямо историческите пейзажи и социалната атмосфера, сред 

които ни се налага да съществуваме, пък и с които трябва да се съобразяваме. 

Това е напълно естествено или закономерно, понеже всяка демагогия не е, 

чисто и просто, моментна и спонтанна реакция без сериозни намерения, а носи 

в своята утроба определена телеология и съответно конкретен, дискретно за-

воалиран конспиративен план. В този много деликатен, твърде дискретен, ся-

каш изобщо не визиран, споменаван, анализиран и тълкуван контекст, всяка де-

магогия (най-вече политическата) е реално или символично въплъщение на, но 
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и средство за конспирация, чиито интимни цели са насочени към придобиване, 

запазване, или преразпределение на определени властови ресурси и статуси.   

Щом като демагогията е толкова неотменна, повсеместна, всесилна и 

неизтребима, трябва да поразсъждаваме в какъв свят, в какво време, в какво 

общество, в каква държава живеем, и как можем да променим това незавидно 

положение. Естествено изниква и въпросът: имаме шанс ние, българите и 

гражданите, и човечеството да се справим с такава напаст, каквато е полити-

ческата демагогия? Това не е абстрактно схоластичен въпрос, а съдбовен екзи-

стенциален проблем, защото неговите отражения и последици се стоварват 

прекалено тежко върху човешките съдби. Зловредните, опустошителните ефек-

ти и резултати от разгула и буйствата, волунтаризма и безнаказаността на по-

литическата демагогия са очевидни и потресаващи както в пределите на пуб-

личния, тъй също в рамките на частния ни всекидневен живот. А и едва ли има 

човек, който с чиста съвест и с ръка на сърцето може да каже, че изобщо не е 

бил жертва на съблазните и покушенията на днешната политическа демагогия! 

Ако се доверим и повярваме на такива категорични, безапелационни за-

явления, следва да приемем без каквито да било съмнения, подозрения, че със 

сигурност живеем във възможно най-демагогската историческа епоха, че сме 

членове и съвременници на най-демагогското общество, което човечеството 

познава. Подобна генерализирана оценка изглежда ужасно, но в нея можем да 

открием много горчиви, страшни истини за случващото се в смутното ни време. 

Причините, поводите, доводите и аргументите за такива квалификации се 

безбройни и категорични, очевадни и неподлежащи на каквито да са отрицания. 

Те не могат да се пренебрегнат и омаловажат от всевъзможни предположения, 

категорични уверения и убеждения, че подобни обществени настроения, масо-

ви нагласи са властвали безалтернативно в предишни времена и общества; а и 

според които трябва да вярваме, че демагогията е неотделима част от исто-

рията на политиката; че тя е вечен атрибут на политическото; че трябва да се 

примирим с непреодолимото, неизлечимото й присъствие и влияние в живота. 

Сигурно е, че съвременниците на предишни исторически епохи, общест-

ва също могат да се „похвалят” с и оплачат от преживяване на такива горчиви 

орисии. Неслучайно от незапомнени исторически времена битуват предубеж-

дения и предразсъдъци, че Политиката е (по истинската си същност, или пре-

ди всичко) демагогия, която няма как да бъде прокудена, отстранена от поли-
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тиката. От тази аксиома може лесно и бързо да се стигне до умозаключението, 

че политическата демагогия е неразделна част от историческото време, съзна-

нието и битието на хората, въвлечени в мрежите на властовите отношения. Ако 

заблудата, лъжата и измамата са вечни спътници на човешките същества, със 

сигурност може да се каже, че политиката е най-гостоприемните обители за тях. 

Едва ли, обаче, е спасително, соломоновско решението да се откажем от и да 

премахнем политиката изобщо, за да можем да ограничим, или изцяло да от-

страним тези опасности. Такова начинание е не само неразумно, а и абсолютно 

невъзможно, и неосъществимо. Далеч назад във времето, несравнимият, гени-

алният Марк Твен завещава на наивните или самонадеяните граждани, вярва-

щи, че могат да живеят без услугите на политиката: Вие може изобщо да не се 

интересувате от политиката, но тя никога не престава да се интересува от вас!  

Затова единствено правилният път, а пък и спасителен начин е колкото 

може по-бързо и максимално радикално да преустроим политиката, за можем 

да се спасим от призраците, капаните, реалностите и нравите на демагогията.  

Това предположение, подобна констатация вероятно имат свои солидни 

обяснения и оправдания, ако вземем под внимание характера и спецификата 

на историческата епоха, в която се налага да живеем, а и да се изявяваме като 

граждани. Известно е не само за тесни специалисти, а и за много хора, че жи-

веем в постмодерни времена, реалности и нрави, в съвсем друга епоха, която 

има свои отличителни черти, сред които изпъкват онези, които са тясно свърза-

ни с и зависими от ролята на езиците, че разнородната и многолика дискур-

сивност и наративност задоволяват доста нуждите или желанията на човека. 

Не само привидно „отнесените в облаците” академични теоретици, разпалени 

културтрегери, яростни и хрисими общественици, перфидни и арогантни екс-

перти, заядливи и злопаметни журналисти постоянно напомнят, че всичко в ис-

торията, света и живота като че ли е изтъкано (преди всичко!) от езикови игри. 

От незапомнени исторически времена отлично се знае, че там и тогава, 

където и когато бродят, вилнеят и господстват езиците, дискурсите и наративи-

те, винаги има място, роля и власт за демагогията, а и за нейните всевъзможни 

прийоми, форми, механизми и начини на публични или на други изяви. В крайна 

сметка, без езиците, без думите и без техните зло/употреби демагогията не би 

могла да съществува, нито да се възползва от властта, която може да добие. 

Затова гледайки плачевните резултати и потресаващите ефекти от проклами-
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рани и рекламирани преди някое време обществено-политически и други ре-

форми във всички сфери на публичния и частния живот на съвременниците ни, 

оставаме с внушението или убеждението, че единствено безспорното явление 

е прекомерната демагогия, която хората волно-неволно откриват, припозна-

ват, обсъждат и осъждат постоянно, насила или даже с удоволствие. Единстве-

ното, което е несъмнено и впечатляващо в днешните реалности и нрави е без-

конечното, конюнктурното и триумфално шествие на всевъзможни политически 

думи, слова, термини, дискурси и наративи, които се оказват не по-малко уяз-

вими, преходни от нещата, за които те се отнасят, които изразяват, оценяват, 

рекламират или дамгосват. Свръхпроизводството и безграничната (добровол-

на, или принудителна) консумация на такива слова не предотвратяват тревоги-

те, заплахите, рисковете и процесите на техните инфлации или хиперинфлации 

в смислово-ценностен контекст, нито от гледна точка на тяхната реална, прак-

тическа ефективност и полезност. Колкото повече демагогски творения същес-

твуват и властват в публичния или в частния живот на хората, толкова по-малко 

можем да се надяваме на спокойствие, порядък и сигурност в държавата, а и в 

обществото, на светли перспективи, или на добри постижения. Въпреки че тази 

вековечна закономерност е прекалено известна на хората, те пак продължават 

да се заблуждават, мамят и омагьосват от силния магнетизъм на демагогията.   

При това изобилие на демагогия в обществено-политическия живот, из-

глежда парадоксално, че обществените науки, които са длъжни да се занима-

ват с изучаване и обяснение на случващото се в действителността, се оказват 

бедни, мизерни, пренебрежителни, слепи, глухи и неми откъм изследване на 

присъствията и влиянията на демагогията в различни сфери на публичните 

практики. Колкото и странно да изглежда, дори с лупа сякаш не можем да отк-

рием нито една отпечатана монография, която да е директно посветена на тази 

злободневен проблем [1]. Утешително е, че се появяват докторски защити на 

млади хора по тази деликатна проблематика, които може би в скоро време ще 

запълнят тези (продължително битуващи в доста научни дисциплини) липси [2].  

Интересен аспект в съвременното описание, тълкувание и коментиране 

на политическата демагогия е нейното прикриване, премълчаване при дисекци-

ята на важни политически въпроси и теми. Очевадно, натрапчиво е обстоятелс-

твото, че щом се говори/пише за нещо, свързано с политическата демагогия, тя 

да не се показва и обсъжда, а сякаш пребивава в нелегалност и апокрифност.  
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Затова съвременният зрител/читател може да изпадне в недоумение, а и в 

раздразнителност когато явно вижда, слуша, чете за или обсъжда казуси, в кои-

то нещата опират до демагогия, но тя не бива изваждана наяве, нито разисква-

на. А така поне в проницателната и разумната читателска публика се формират 

и утвърждават трайни усещания, впечатления и гранитни убеждения, че дема-

гогията пребивава само под вънкашност чужда и с име ново, а не с нейното 

истинско название. Това дискретно, често и флагрантно преобличане, префа-

сониране, гримиране и завоалиране на истинското, реалното присъствие и вли-

яние на политическата демагогия чрез атрибути, прийоми на всевъзможни ней-

ни заместители, явно притежава твърде протяжна историческа и социокултурна  

биография във времето и пространството на политическите отношения, реал-

ности и нрави на човечеството. Затова и привидно изглежда, че политическата 

демагогия хем присъства, хем отсъства; хем господства, хем не влияе на 

генезиса, характера, съдържанието динамиката, пулса, формите и мащабите на 

публичния живот, оттам на всички аспекти и фибри на частния живот на хората. 

Нашумялата и популярна в зората на прехода тарикатска игра на „тука 

има – тука нема” сякаш е напълно по мярката, и е добре скроена за, а и ефек-

тно обслужваща демагогията. Колкото и човек да се смята за напълно вещ, за  

способен лесно и бързо да разпознае симптомите и проявите на този негативен 

феномен, политиците, идеолозите и управниците винаги могат да му „извъртят” 

някой сюрприз; неприятен номер, чрез който да му докажат тъкмо противопо-

ложното на онова, което си въобразява, или да го убедят – в пълен разрез с 

разума и морала, – че дадено нещо не е, или не бива да се смята за демагогия.   

Подобно отношение към демагогията е валидно за всички исторически 

времена и типове общества, за всички цивилизации и култури в досегашната 

история на човека. То обаче е твърде неприемливо, дори морално укорително 

за съвременните обществени реалности или нрави, когато реално има и прека-

лено много предпоставки, условия и механизми нещата да се наричат с истин-

ските им имена, както и да не се премълчават, скриват, или заменят, избутвай-

ки на преден план други някои техни инструментални названия, синоними, ев-

фемизми и дифамизми, унаследени от миналото или конюнктурно придобити. 

Не е тайна за специалистите, че дифамацията – изобретяване и разпростра-

няване на всевъзможни измислици, лъжи, слухове, клюки и сплетни за идейно-

политическите опоненти или противници, – е органична част и от демагогията.  
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Неоспорим факт е, че демагогията битува, върлува и в най-демократични 

съвременни общества, че и в тях тя не е persona non grata, а притежава резер-

вирани и отстоявани, растящи позиции и огромна власт, върши доста безумия. 

Техните граждани отлично знаят, че трябва да се пазят от нея, ала успехите са 

малко и възможностите за подмяна на истините с полуфабрикати на истината, 

инструментализираните правди, полуистините, откровените ментета и постис-

тините се увеличават и осезаемо уплътняват политическите реалности и нрави. 

Затова демагогията продължава свободно, неограничено, царствено да шест-

ва, а  хората все така да се подмамват по нейните превъплъщения, сякаш нико-

га преди това в живота си не са се опарвали и страдали заради нейните магии. 

Можем да сме донякъде великодушни към такива прегрешения, провине-

ния на простосмъртните, „малките хора”, редовите граждани. Не бива толкова 

щедро, фарисейски да обясняваме и оправдаваме подобен стил на отношение 

и поведение към демагогията при хората от науката. А е съвършено безспорен 

факт, че в много, даже и емблематични, считани за класически научни трудове, 

политическата демагогия не бива честно и директно разпозната, назована, ули-

чена и заклеймена за своите безбройни коварства, вреди, злини, престъпления.  

За да не звучат моите размишления, критики и обвинения повърхностно 

и голословно, ще приведа редица примери, за да докажа, че политическата де-

магогия (като термин и проблематика) изглежда, че като че ли преднамерено се 

прикрива, премълчава и пренебрегва, или дори инструментално се неглижира. 

Затова направих контент-анализ за наличието и честотата на употребите 

на понятието „демагогия” или производни от него термини в произведенията на 

някои от най-великите познавачи на секретите, загадките, слабостите и пороци-

те на политиката, завещали ни проницателни, сериозни размисли, идеи, обяс-

нения и трактовки в различни епохи. В резултат на тази подробна, а и прецизна 

проверка стигнах до неочаквани, озадачаващи, шокиращи данни, които наглед-

но, недвусмислено илюстрират колко минимално и даже скъпернически редица 

велики гении прибягват до въпросния термин, до производни (от него) понятия. 

Иде реч за много сериозни и емблематични научни произведения, в които неп-

рекъснато и задълбочено се пише/говори за политиката и властта, за влияния-

та и въздействията над съзнанието и битието на човешките същества, и въпре-

ки това никъде не (или само епизодично в тях) се споменава демагогията, ся-

каш тя не заслужава нито капка внимание и директно посветен на нея анализ.  
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Това интересно обстоятелство означава, че в количествен план демаго-

гията по особен начин „потъва под повърхността” на пряко използвания език и 

се потапя в гънките, скрива в дебрите на всевъзможни евфемизми, дифамизми. 

В качествен ракурс могат да се изложат и отстояват разнородни и мно-

голики визии, доводи и аргументи защо се предизвиква и налага тази „омерта”, 

която не позволява пряко и открито да се говори/пише за този вид демагогия. 

Защото, ако проследим историята на науката, с изненада или с притеснение ще 

установим, че тази омерта се разпростира над и властва безнаказано в огромна 

част от историята на човечеството, по-точно, на онази, в която Политиката съ-

ществува и влияе на обществото. В настоящата студия няма да се ангажирам с 

този твърде интересен и значим проблем, защото той предполага или изисква 

доста обстойно изложение както на различни типологични групи каузални комп-

лекси, така на таксономия на специфични инструментални вербални или други 

технологии, които завоалират и променят ликовете на демагогията. А подобно 

сериозно изложение би увеличило прекомерно и обема на настоящата студия. 

Има едно облекчение или пояснение в този аспект. То се състои в това, 

че наличието на видимо отсъствие на, а и на замаскирано присъствие на дема-

гогията може да се забележи, осмисли, прецени съобразно контекста, в който 

то едновременно битува, но и не съществува в непосредствен, или пряк наглед. 

Именно естеството и спецификата на контекста могат да ни предложат и доста 

обилно възможности за анализ и обяснение на „дегизирането” на демагогията, 

за нейното преформатирано битие или инобитие чрез други термини, прийоми.  

Причините и основанията за това скриване, премълчаване и „преоблича-

не” на конкретни модуси на политическата демагогия могат да са разнородни и 

многолики в своята забележима, или невидима (с просто око) феноменология. 

Те могат да са обективни или субективни по произход естество и специфика; да 

са исторически или социокултурно унаследени, или сега придобити; да са инт-

ра- или екстравертно ориентирани; да са осъзнати или неосъзнати; да са в ав-

тентичен или модифициран – естествено, или изкуствено обусловен – вид и т.н. 

„Походите”, а и осъществените в тях „похищения” на контент-анализа се 

разпрострат над обширна (по характер и мащаб) проблемно-тематична сфера – 

история, философия, антропология, социология, културология, естетика, етика, 

лингвистика, психология, политология, съветология, икономика, религиология и 

пр. Въпреки това обстоятелство те установяват и доказват нагледно, че темата 
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и терминологията (потребна) за наличието, ролята и значението на политичес-

ката демагогия сякаш са табу, и то в различни епохи, общества и култури [3]. 

Ако „обърнем гръб” на отшумялото далечно и близко минало, и отправим 

взор към близки до нашата съвременност времена, общества, научни и култур-

ни трудове, нещата не изглеждат по-различно, нито по-обнадеждаващо. Пак ще 

забележим много популярни автори и масово цитирани научни творби, в които 

откриваме синдром, който преди намираме в изследвания на политиката в пре-

дишни времена и отдавна изчезнали типове общества, цивилизации и култури, 

където изглежда, че демагогията, клонингите й са специална persona non grata. 

Вероятно си струва да разкрием схематично и лаконично какъв драмати-

чен исторически път изминава политическата демагогия, какви странности или 

мутации съпровождат продължителната й биография, за да проумеем, че не е 

толкова лесно тя да бъде пренебрегната, ограничена, или напълно премахната. 

Политическата демагогия има доста нерадостна съдба, по която прилича 

само на политическия цинизъм [4] и политическия популизъм. И трите феноме-

на се раждат и мощно излизат на историческата сцена и политическата арена 

като ярки носители на положителни свойства и защитници на ценни тенденции. 

С изтичане на определено историческо време, те радикално се променят, а пък 

отношението на хората и обществото към тях добива коренно противоположни 

измерения и стойности, драматични обрати (от положително към отрицателно). 

При тези обрати те се превръщат в изцяло негативни, публично заклеймени и 

дискредитирани, привидно преследвани и бичувани от властите – и то не само 

формално или на думи, а и практически, защото в реалната обществено поли-

тическа действителност техните котировки бясно нарастват (с течение на вре-

мето), независимо даже от кардиналните смени на историческите реалности и 

обществените порядки, и от пълната замяна на едни от съвсем други „играчи”. 

Въпреки тези премеждия, обаче, популизмът съумява – при определени обсто-

ятелства – да запази известни – колкото и малки, или спорни да са – шансове 

към него да се гледа и той да се оценява и по-друг начин, а не само безусловно 

и тотално негативно, при което може да се сдобива и с моментни бонификации. 

Ето защо, от тази гледна точка, е неправомерно или погрешно да се поставя 

знак на равенство, тъждество между демагогията и популизма при оценката им. 

Защото допирните им моментни точки са несъизмеримо по-редки по-маловажни 

в сравнение с различията, дистанциите помежду им в различни жизнени сфери. 
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Известно е, че демагогията етимологически произлиза от съчетанието на 

две думи в древногръцкия език – демос (народ) и агогос (водя). Първоначално 

демагози били наричани водачи, ръководители, лидери на демоса, които при-

тежавали и използвали ефектно и ефективно своя „дар божи” – убедителния 

език, обаятелната реч, умението (чрез слова) да привличат масите, с думи да 

изменят или направляват събитията. Обвеяни с ореола на народни защитници, 

тези вождове придавали особено значим, положителен и привлекателен образ 

на демагогията в качеството й на ръководство на народа, което е умело, хитро, 

печелившо използвано от хора с несъмнени ораторски, харизматични качества. 

Те се възприемали от демоса като стражи, гаранти срещу произвола на тирани-

те, като последна, мощна, сигурна преграда срещу заплахите за демокрацията. 

Това били личности-водачи на масите, имащи за основно политическо оръжие 

своите забележителни ораторски качества, благодарение на които печелели 

вниманието и доверието на значими слоеве и се включвали в развоя на важни 

събития. Тези фигури се отличавали с впечатляващи, ярки полемични качества, 

дарби и таланти, с които ловко успявали да привлекат към себе си и каузите, 

които лансирали, големи групи, да предизвикат изменения в хода на събитията. 

Някои от тях били самородни таланти, а други били обучавани и в реторически 

школи. В античността от онези времена защитниците на интересите и ценнос-

тите, принципите и традициите на демоса били наричани простати, което по-

късно мутирало в демагози. (В този позитивен ипостас демагозите/простатите 

били описвани и представяни в някои от творбите на безсмъртния древногръц-

ки философ Аристотел, а и на други мислители.)  Обикновено и по правило те 

произхождали от знатни аристократични родове, но имало изключения за ярки 

личности, които нямали такова потекло. Това е времето между 4 и 5 в. пр.н.е., 

но към края на 5 в. започнали процеси на радикално преобръщане на смисъла, 

оценката и отношението към демагогията, която от позитивна се превръщала в 

негативна. Този драматичен период извежда на политическата сцена и фигури-

те на дребни или средни собственици на работилници, като, например, прите-

жателят на кожарска работилница Клеон и собственика на работилница за лам-

пи Хипербола, които биват упреквани или обвинявали от аристократите, а пък и 

не само от тях, че са безочливи популисти, които безсъвестно, безотговорно, 

користно, систематично заблуждават и лъжат масите, или последователите си, 

използвайки всевъзможни реторични и софистични прийоми, и т.н. Фактически, 
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това е времето, когато за пръв път в алхимичните реторти на политическия или 

политизирания език се смесват и забъркват заедно популизмът и демагогията. 

Публичните прояви и влияния на тези фигури не останали безнаказани. 

Те имали своите моментни, конюнктурни или вечни, и принципни врагове, които 

още по онова време, в тогавашното антично общество се стремели и опитвали 

всячески да ги дискредитират и отстранят от баталиите за властта в полисите. 

Първото знаменателно свидетелство в тази план е прословутата сатира 

или, по-точно,  една от комедиите на Аристофан – „Конници”, в която той осмял 

чрез персонаж в нея прочутия демагог Клеон, описвайки го в като роба Пафло-

гонц, който хитро, коварно, чрез лъстиви думи и съблазнителни обещания ус-

пешно, дълго мамел, заблуждавал и обирал своя благодетел – стареца Демос. 

А в друга своя сатирична творба и комедия – „Облаци”, – той показва как синът, 

възпитан в стремеж към тиранично господство, е готов на всичко, за да се сдо-

бие с власт, че за него няма нищо свято, а накрая дори набива баща си, който 

му пречи, уверявайки го, че го наказва заради законите на справедливостта. 

В знаменитата и безсмъртна творба на Омир за „Приключенията на Оди-

сей” няма да открием нито една дума, която да е пряко посветена на темата за 

демагогията. Такъв ефект има и в деветте книги на Херодот (за историята), а 

във великото произведение на Тукидит – „История”, пет пъти се говори за нея.  

Първите велики философски гении от античността, в чиито трудове за 

пръв път се поставя, коментира темата за демагогията са Платон и Аристотел. 

Платон, без чиито трудове е невъзможен нито един курс по политология 

в света, използва термина „демагогия” или негови производни само три  пъти.  

Аристотел си позволява само два пъти в „Политика” (когато иде реч за 

причините, обуславящи преврати на демократични управляващи режими) да 

въведе пряко термина „демагогия”, а на негови производни 38 пъти, като в нито 

едно друго произведение не прибягва до употребата на подобна терминология.  

В доста използваната, цитираната класическа творба на Ксенофонт „Ла-

кедемонската полития” нито веднъж не се споменава за ролята на демагогията. 

Но и в цялото творческо наследство на „вечно смеещия се философ” Хераклит 
също така не може да се намери нищичко конкретно за ролята на демагогията. 

Упованията на днешните  читатели, че ще намерят нещо за демагогията 

в творенията на антични философи, описани от Диоген Лаерций в книгата му 

„Живот, учения и изречения на знаменитите философи”, пак „удрят на камък”. 
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В знаменитата си творба „Римските войни” Аппиан Александрийски че-

тири пъти смята за необходимо да включи демагогията в причините, механиз-

мите и в биографията на събития, докато в другото си (също толкова прочуто) 

произведение „Римската история” изобщо не прави такъв жест нито веднъж. И в 

„Метаморфози”, „Скръбните елегии” и „Писмата от Понт” на безсмъртния Пуб-

лий Овидий Назон също няма да открием нито дума за ролята на демагогията. 

Такъв резултат ще ни съпроводи и при внимателното прочитане на творбите на 

Плиний Гай „Писмата на Плиний Младши” и „Панегирик за император Траян”. 

В знаменитата тритомна „Всеобща история” на Полибий едва само един-

единствен път ще стане дума за присъствие или роля на демагогията в живота. 

А и в прочутата си „География в 17 книги” Страбон нито веднъж също няма да 

спомене каквото и да е за демагогията в историята на разни страни и народи. И 

в знаменитата „История” от 14 книги на Публий Корнелий Тацит, от които са се 

запазили само от І до ІV-та и началото на V-та, както и в неговите, не по-малко 

прословути и популярни сред историците, „Анали”, или пък в „За произхода на 

германците и местоположението на Германия” отново ще „ударим на камък”. 

За сметка на това, в прочутите „Застолни беседи на Плутарх седем пъти, 

в Моралите – девет път демагогията ще се окаже замесена в живота на древ-

ните гърци и римляни и в „Сравнителни жизнеописания” за нея ще стане дума 

само веднъж, но в „Исида и Осирис” обаче няма да се спомене нито един път.  

В заслужено намерилата достойно място в културната съкровищница на 

човечеството творба на Апулей „Метаморфози или Златното магаре” също ня-

ма следа от позоваване на наличието и значението на демагогията, както се 

случва и в другото негово велико произведение „Апологията, или за Магията”. 

В безсмъртните „Епиграми” на Марк Валерий Марциал пак няма да отк-

рием дори една дума, нито един намек за влиянието на демагогията в живота. 

Надеждите, че това притеснително, одиозно положение може да се про-

мени радикално през следващите исторически епохи и нови типове обществе-

но-политическо устройство, също не се оправдават въпреки очакванията. В то-

ва план ни убеждават данните от целево осъществения анализ.  За да вървим 

последователно през историческите епохи, за да надникнем в културната сък-

ровищница на редица страни и народи, ще разделя следващото изложение на 

части, отнасящи се пряко до изваденото от културните трезори на днешна Ве-

ликобритания, Франция, Германия, Италия и САЩ. Завещаното от техните вид-
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ни мислители през различни времена или в различни общества е най-катего-

рично доказателство и за по-особеното отношение към въпроса за демагогията. 

Наложително е специално да се отбележи, че произведенията, които са 

включени в контент-анализа, имат като много солидна част от своето повество-

вание и послание извънредно сериозно и неприкрито отношение към властта и 

политиката, техните порядки или прояви във всички сфери на държавата и об-

ществото, а много често политическата демагогия в тях косвено, иносказател-

но се критикува, или дори се бичува, без, обаче, това да се извършва и с доста-

тъчно нагледно, добре видимо, пряко споменаване на ролята на този феномен. 

Следователно, в проверените творби може да се установи, че феноме-

нът демагогия в тях прилича на митичната Хидра, която имала свойства на мяс-

тото на всяка нейна отрязана глава да предизвиква изникването на нови две. А 

по тази причина излиза, че  разправата с този вид демагогия сякаш е обречена. 

Този особен синдром предполага и възможностите борбата срещу демагогията 

да се води, колкото парадоксално да звучи, и чрез нейните собствени средства. 

Затова нерядко пародирането, иронизирането и сардонизмът (относно нейното 

присъствие, влияние и значение) могат да са път, начин и оръдие за заобикол-

но, опосредствано, завоалирано и допълнително нейно участие в даден казус, 

при което да се окаже, че тя – демагогията, – действа на различни степени и с 

много лица, на отделни равнища и по всевъзможни начини, с всякакви – допус-

тими или незаконни – средства, които хората не могат да схванат в тоталност.   

Тази възможност се усложнява и прикрива още повече и когато хората се 

срещат, или сблъскват със селекцията и прилагането на разнообразни ретори-

чески подходи, средства, прийоми и техники, които те възприемат преди всичко 

в качеството им на демагогски арсенали, или пък репертоари, дори и когато те 

изобщо не притежават (по своята дълбока, истинска същност) нищо демагогско. 

В този смисъл в реалните обществено-политически отношения, връзки, 

нрави, дела и събития може да има специфични, а и сложни напластявания или 

преплитания на различни атрибути, или видимости за такива на демагогията, 

които да оставят впечатления, или да правят внушения, че тя е реално налична 

и осезаемо действена, дори и когато има твърде сериозни разминавания между 

същност и явление, причина и следствие, структура и функции, необходимост и 

случайност, при които обстоятелства хората често се ръководят от привидности 

и измамни очевидности, всевъзможни предубеждения и предразсъдъци, които 
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те притежават за природата и спецификите на даден тип (или вид) демагогия. А 

всички тези реалности или възможности предполагат и изискват далеч по-

комплексни и задълбочени изследвания, анализи, обяснения и тълкувания на 

прекалено сложната феноменология на политическата демагогия в нашия свят.    

  Наследството на мъгливия Албион за демагогския дискурс 

Франсис Бейкън, завещал на човечеството, науката и политиката вели-

колепни анализи, а и морално-политически наставления, е първият, който нито 

веднъж не си позволява да вкара в оборот термина „демагогия”. В трудовете на 

Джон Лок също не намерих нито веднъж пряко употребен термина „демагогия”. 

Другият „баща” на либерализма – Томас Хобс, – използва в трудовете си едва 

2 пъти термина „демагози”. Бернард Мандевил, под чието остроумно перо из-

лиза знаменитата „Басня за пчелите”, също така обръща гръб на употребата на 

терминологията за този вид демагогия. В изследванията си за слабостите на 

човешката природа и човешкия ум, слабостите и недостатъците на човешкото 

познание, на негативното влияние на афектите върху него, Дейвид Хюм също 

така само на 2 пъти си позволява да се уповава на и ползва въпросния термин. 

Подобен трафарет спазват отвъд Ламанша и знаменити мислители-

утописти. Томас Мор не вижда никаква потребност или смисъл да се възползва 

от твърде шумната и доста пъстра терминология за политическата демагогия. 

Този скъпернически подход и прекалено пестелив стил на отношение към роля-

та, значението на демагогията са валидни за творбите и на друг велик утопист 

– Робърт Оуен, в чиито избрани произведения отново няма явно следи за нея. 

В капиталния труд на изтъкнатия английски историк Артър Лесли Мор-
тон, посветен на биографията на английската утопия, отново нито веднъж не 

става дума за присъствието и ролята на демагогията в този одиозен феномен. 

И в знаменитата творба на Томас Карлейл (за историята на френската 

революция от 1789 г.) също няма да открием нищо за политическата демагогия. 

В сборника „Управление, политика и общество” с избрани знакови работи 

на Едмънд Бърк само веднъж се споменава за ролята на този вид демагогия. 

В смятания за класика в политологическия жанр труд на Джеръми Бен-
тъм „Въведение в основанията на нравствеността и законодателството” нито 

веднъж не може да се открие споменаване на ролята на демагогията, въпреки 

че тъкмо на границата между морала и правото демагогията шества най-често, 

а в „Тактика на законодателните събрания” той шест пъти визира нейната роля. 
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Фактът, че Джордж Беркли не се занимава с феноменология на демаго-

гията, въпреки че се занимава с мисленето, интерпретирането и общуването не 

бива да учудва. То е понятно за такъв виден адепт на субективния идеализъм. 

В превърналите се отдавна в класически шедьовър за политолозите зна-

менити писма за изучаването на и ползата от историята на лорд Болинброк се 

споменава един-единствен път за демагогията, при това в бележки под линия.  
В едни от капиталните трудове на оказалия огромно влияние над идеоло-

гията и политиката Херберт Спенсър – „Социална статика. Изложение на со-

циалните закони, обуславящи щастието на човечеството” и „История на поли-

тическите институти”, – може да се види еднократно насочване на читателското 

внимание към заслугите на демагогията. В едни от най-популярните му книги – 

„Етиката на обществения живот”, „Личността и държавата”, както и в прослову-

тия му тритомник „Опити: научни, политически и философски”, по-точно, в пър-

ви и втори том – липсват споменавания за ролята на политическата демагогия. 

 В една от най-великите творби от историята и теорията на анархистката 

идеология, излязла под перото на Уилям Годуин, посветена на анализа на ис-

торията, феноменологията, рисковете и вредите от собствеността, само вед-

нъж се цитира нещо, свързано с богатата колекция на термини за демагогията. 

В едно по-късно произведение, принадлежащо  на Колин Вард, „Анархизмът. 

Много кратко въведение”, едва само два пъти се визира този вид демагогия.  

В не по-малко прочутата от икономическите му произведения творба на 

Адам Смит „Теория на нравствените чувства” липсва визиране на демагогията. 

В класическата си работа „Кратка история на човечеството”, Херберт 
Уелс също не смята за нужно да каже нещо определено за присъствието, роля-

та и значението на този вид демагогия в историческия и всекидневния живот. 

В една от най-известните творби от класическото наследство на английс-

ката аналитична философска мисъл и традиция „Индивидите. Опит за дескрип-

тивна метафизика” на Питър Стросън пак няма да открием нищо за феномена. 

Великият Олдъс Хъксли не счита за нужно да допусне в територията на 

повествованията си термини за демагогията в иначе задълбочените си и интри-

гуващи творби, като „Вечната философия”, „Рай и Ад”, „Дверите на възприятие-

то”, „Сивото преосвещенство. Етюд за религията и политиката”, „наркотиците, 

които формират умовете на хората”, „Писатели и читатели” и „Малкият Архи-

мед”. В „Луденските бесове” си позволява само веднъж да прибегне до техните 
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услуги, а пък в гениално прозорливата си книга „Завръщането в прекрасния нов 

свят” се разделя с тези си маниери и цели седем пъти използва тези понятия.  

В капиталната си двутомна творба „Съветският комунизъм – нова циви-

лизация?”, световно известните съпрузи, съоснователи на прочутото Фабианско 

общество, – Синди и Беатрис Уебб също не използват подобна терминология. 

В трудове и на считания за безспорна емблема на историографията на 

Великото кралство – сър Арнолд Тойнби – като „Цивилизацията пред съда на 

историята. Светът и Западът”, „Преживяното. Моите срещи” и „Ханна – Вторият 

свят” за пореден път няма да открием нито една думичка или бележка, които да 

са директно посветени на значението на демагогията в публичния и частния 

живот на хората през епохите, докато в „Изследване на историята. Възникване, 

ръст и разпад на цивилизациите”, както и в „Изследвания на историята. Циви-

лизациите във времето и пространството” само по веднъж ще спомене за нея. 

В капиталното двутомно произведение на Джордж Томпсън „Изследва-

ния по история на древногръцкото общество” няма да намерим нищо директно 

казано или написано за присъствието, ролята и значението на демагогията. 

Видният английски историк, философ и културолог Кристофър Доусън, 

сравняван с Тойнби, Елиот, Маритен, Жилсон, Хъксли и Толкин, в капиталното 

си произведение за Френската революция „Боговете на революцията” само че-

тири пъти прибягва до услугите на термини, визиращи ролята на демагогията.  

В култовата творба на Исая Бърлин „История на свободата. Русия” едва 

три пъти се казва нещо по повод на присъствието и влиянието на демагогията, 

а в „Философия на свободата. Европа” само веднъж не се споменава за нея, а в 

„Северната влъхва”, както и в „Среща с руски писатели в 1945 и 1956 години” 

терминологията за идентифициране на демагогията вече и напълно отсъства. 

В близо хилядата страници на своята много известна, а и цитирана книга 

„История на Европа”, Норман Дейвис едва само път пъти визира демагогията. 

В прословутата многотомна „Кембриджска история на древния свят”, под 

редакцията на Дж. Бордмен и Н.-Дж.-Л. Хеммонд, ще отрием на три пъти ви-

зиране на демагогията в ч. 3 на том 3, още толкова в том  и цели 9 пъти в том 5. 

Обаче, в двутомната „Кембриджска икономическа история на Европа от 

новото и най-новото време”, излязла изпод редакцията на Стивън Бродберри 

и Кевин О’Рурк, и, казано шеговито, вероятно заради икономическия мантали-

тет на авторите й, отново, за сетен път нито веднъж няма да успеем да забе-
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лежим каквото да е споменаване за ролята и значението на този вид демагогия, 

сякаш икономическата сфера е солидно имунизирана и забранена зона за нея. 

В прострялата се от 55 г. пр. н.е. до 2000 г. „История на Великобритания”, 

под редакцията а Кеннет О’Морган, на близо 400 страници едва само три пъти 

се споменава нещо за присъствието и влиянието на въпросния тип демагогия. 

В безспорно смятаната за класическо произведение на Джон Норвич 

„История на Англия и шекспировските крале”, също няма каквато и да е следа. 

В бестселъра на Ейза Бриггс и Патрисия Клевин, посветен на история-

та на Европа от новото и най-новото време, т.е от 1789 г. до наши дни, едва 

само един-единствен път се визира нещичко, засягащо въпросната демагогия. 

Известният английски философ и историк Кристофър Доусон спомена-

ва за демагогията веднъж монографията си „Краят на великата ерес”, посвете-

на на многостранно анализиране на Великата френска революция от 1789 г. 

Масивният – по обем – труд на Джон Ричард Грин „Британия. Кратка ис-

тория на английския народ” приютява (на повече от 1500 страници) само едно 

отбелязване на присъствието на демагогията, при това едва във втория том.  

В хитовите книги на Едуард Хюлет Кар „Що е история” и „Руската рево-

люция от Ленин до Сталин 1917-1929” няма да намерим нищо за демагогията.  

В книгата на Артър Данто „Аналитичната философия на историята” се 

оказва, че няма място и роля за политическата или идеологическата демагогия. 

В едно от значимите за съвременността ни съчинения на Джон Грей, 

посветено на тъжните възпоминания за Просвещението, песимистичните перс-

пективи за връзките на културата с политиката, няма и дума за нашия проблем. 

Звучи доста невероятно, но в двутомното капитално съчинение на Хюс-
тън Стюарт Чембърлейн – „Основанията на деветнадесетото столетие”,– в 

което доста страстно и същевременно мащабно се излага визията за функцио-

нирането на обществено-исторически или социокултурни закони единствено на 

расова основа, но и апологетизиращо германизма в световен ракурс, също така 

няма да срещнем нито едно позоваване на ролята на политическата демагогия. 

В предизвикалия вълна от остри дискусии и противоречиви читателски 

емоции сериозен труд на Дъглас Рид „Грандиозният план на ХХ-то столетие”, 

който е и сред най-солидните конспирологични творби, разкриващи мистериите 

около създаването на един свят, дискретно, а и безпощадно ръководен от гло-

бално олигархично правителство, също няма да открием следа за демагогията. 
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В превърналия се в безспорен хит сред социолозите и политолозите труд 

на Майкъл Ман „Властта в ХХІ столетие: беседи с Джон Холм”, в който читате-

лите се срещнат с уникални и радикални възгледи за генезиса, природата и 

феноменологията на политическата власт, пак няма една пряка думичка за нея. 

В превърнатата се в истински научен, културен и философски шедьовър 

творба на изтъкнатия английски философ Фредерик Копълстон „История на 

философията на Древна Гърция и Древния Рим”, том І, за демагогията се спо-

менава точно четири пъти. В друга негова, не по-малко популярна книга „Исто-

рия на философията в ХХ век” тази прекомерна щедрост е драстично, а и без-

пощадно санкционирана, поради което ще се окаже, че във философските тео-

рии на този век демагогията няма никакво място и роля. Подобен редукционис-

тки и даже изглеждащ като „наказателен” подход се оказва валиден и за още 

една, също днес смятана определено за култова, творба – „История на средно-

вековната философия”, пък и за друга негова „класика” – „От Фихте до Ницше”.  

В смятаната за класика творба на известния британски философ Джон 
Остин „Как с думи се правят неща” пак няма да ударим джакпот за демагогията. 

В считаната за класика творба „Езичник и християнин в смутното време” 

на английски филолог, историк и религиовед Ерик Робертсон Доддс, за сетен 

път ще трябва да посърнем, заради несбъдналите ни се надежди да срещнем 

поне едно признание за огромната роля на демагогията в преломни времена. 

Смятаният за една от най-ярките и големи звезди на социологията във 

Великобритания Антъни Гидънс в много популярните си монографии, като 

„Изплъзващият се свят. Как глобализацията влияе на нашия живот”, „Последст-

вията на съвременността”, „Трансформация на интимността”, „Неспокойният и 

могъщ континент. Какво я очаква Европа в бъдеще”, „Устройството на общест-

вото. Очерк по теория на структурацията” и сборника с негови разработки „Съв-

ременна теоретическа социология”, също не намира за естествено да спомене 

и нищичко за демагогията, обаче в прочутия си лекционен курс по социология, 

който той от години чете в университета в Оксфорд, поне веднъж я споменава. 

В един от най-цитираните в последните години трудове – „Постдемокра-

цията” на Колин Крауч, – също веднъж се споменава за демагогията, и то само 

спрямо нейната атрибутивност към портретите на Мусолини, Хитлер и Сталин. 

Озадачаващо е, че в другата си много популярна творба „Странната не-смърт 

на неолиберализма” той нито веднъж не вкарва в оборот демагогските мотиви. 
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В нашумялата, но и доста цитирана монография на Кори Робин за стра-

ха в политиката пак само веднъж се  пише за влиянието на демагогията. В дру-

га, също популярна книга – „Реакционният дух”, която представлява мащабно 

изследване на еволюцията на консерватизма от Едмънд Бърк до Сара Пейлин, 

той вече не се възползва дори и един път от терминологията за демагогията. 

В не по-малко популярната творба на Дейвид Грин с примамливо загла-

вие „Завръщане в гражданското общество” също един път си ползва терминът, 

въпреки че именно това общество често е пленник или жертва на демагогията.  

Но и Роберт Грин – в своята книга „Изкуството на прелъстяването за постига-

нето на власт”, – също не смята за нужно и полезно да разчита на демагогията.  

Един от най-популярните автори, награждаван с много авторитетни наг-

ради за изследванията си на политическата история – Пол Джонсън, – в бест-

селъра си за съвременността и светът на от 20-те до 90-те години на ХХ век 

смята за напълно достатъчно да обясни драмите в този период, разчитайки и 

на петкратно отбелязване на ролята и значението на политическата демагогия. 

В един от най-рекламираните и преиздаваните учебници по политология, 

дело на Ендрю Хейвуд (2005), също няма да се открие прашинка от спомена-

ване и обясняване на ролята и значението на този вид демагогия в историчес-

кото минало, а пък и в бурното настояще на политиката и нейните институции.  

В изключително популярната и цитирана монография на Брайян Каплан 

„Митът за рационалния избирател” едва два пъти се споменава за демагогията. 

 В добилото голяма слава на оригинален, при това и твърде сериозен пъ-

теводител в лабиринтите на постмодернизма капитално произведение на Ке-
вин Харт „Постмодернизмът”, отново ще се сблъскаме с упоритото нежелание 

и със стоманеното мълчание да не се отдава никаква заслуга на демагогията. 

 Дори в прогизналата от нескрита омраза и предубеденост книга на Керри 
Болтън „Левите психопати. От якобинците до движението „Окуппай” – само три 

пъти ще се сблъскаме с употребата на елементи от визираната терминология. 

 В превърналата се в шедьовър творба на Антъни Смит, посветена на 

критичен анализ на национализма и модернизма, на историята, теоретическите 

специфики и практическите феноменологии на съвременните нации и национа-

лизми, също не се намира подходящо място, роля в историята за демагогията. 

В книгата на емигриралия по време на нацизма германски публицист Се-
бастиян Хаффнер „В сенките на историята” едва два пъти се посочва за нея. 
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В предизвикалата огромен интерес сред учените и читателската публика 

творба на Джонатан Пауел – шеф на администрацията на Тони Блеър в най-

горещото десетилетие на Великобритания, с атрактивно заглавие „Новият Ма-

киавели”, също няма да открием дори една думичка за ролята на демагогията. 

Любопитен факт е, че в станалия истинско настолно четиво и то не само 

за политици и държавници, но и за обикновените простосмъртни граждани труд 

на Маргарет Татчър „Изкуството на управлението на държавата. Стратегии за 

променящия се свят” може да се установи, че един от най-забележителните в 

историята премиери на Великобритания си позволява едва само веднъж да 

спомене за присъствието и ролята на демагогията в историята и в политиката.  

В станалата през последните години истински хит творба на доскоро съв-

сем непознатия на читателската публика английския социолог Гай Стендинг 
„Прекариатът: новата опасна класа” само 2 пъти се споменава за нейната роля. 

В предизвикалите огромен научен и читателски интерес творби на един 

от световно признатите учени и хуманисти в нашата бурна съвременност Зиг-
мунд Бауман, – „Глобализацията и последиците за човека и обществото”, „Те-

чащата съвременност”, „Актуалността на Холокоста”, „Да мислим по социологи-

чески”, „Град на страхове, град на надежди”, „Националната държава и какво 

по-нататък”, отново няма да срещнем нито веднъж чувството за потребност и 

употреба на нещо от извънредно богатата, шумна и пъстра компания на терми-

нологията, директно свързана с демагогията, независимо от факта, че в тези 

книги се говори/пише за манипулирането на човешкото съзнание и социалната 

психика, за изкуствено формиране на чувство за вина, но в „Индивидуализира-

ното общество” или пък в „Свобода” вече ще спомене по веднъж нещо и за нея.  

Друг авторитетен и нашумял съвременен английски социолог – Джон Ур-
ри, – в своята, станала еталонна творба „Мобилности”, също не счита за необ-

ходимо да включи и демагогския дискурс в тълкуванието на засегнатите теми. 

 Членът на Палатата на лордовете и известен английски философ на 

правото – Деннис Лойд, в една най-популярните си творби (за историческата 

еволюция на идеята за правото през призмата на сблъсъка между репресивно-

то зло и асоциалната необходимост) благоволява веднъж да спомене термина.  

Превърналата се в голям научен, но и читателски хит колективна творба 

„Матрицата като философия”, под редакция на Уйлям Ирвин, продължава тра-

дицията да не се отдава внимание и почит на демагогията в човешкия живот. И 
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дори в пожъналата голям успех сред учените и читателските аудитории книга 

„Дългът. Първите 5000 години” на Дейвид Гребер – един от „антилидерите” на 

прословутото преди няколко години, но и днес все още движение „Оccupy Wall 

Street”, както и автор за световно мобилизиращия слоган „Ние сме 99%”, - също 

само веднъж посочва ролята и значението на този вид демагогия в историята. 

Даже в прочутите книги на Сирил Паркинсон с неговите уникални закони 

на функциониране на бюрокрацията в съвременния свят, нито веднъж не става 

дума за демагогията като част от арсенала и репертоара на администрацията.  

              Френската научна съкровищница за демагогията 

В една от най-великите книги на всички времена, посветена на неприми-

римостта и свободолюбието на човешкия дух, излязла изпод перото на почти 

неизвестния за нашите съвременници, а и за много учени Етиен де ла Боаси – 

„Разсъждения за доброволното робство”, отново нито веднъж не се използва 

терминологията за демагогията, макар и в нея да се говори за нея по-другояче. 

В знаменитата утопична творба на Етиен Кабе „Пътешествие в Икария” 

веднъж се споменава за влиянието на демагогията в социума. И друг предста-

вител на френския утопичен комунизъм – Жан Мелие, – не си позволява такава 

недопустима, според мирогледа му, щедрост и нито веднъж не се изкушава (в 

своето тритомно завещание) да прибегне до съблазнителните услуги и ефекти, 

които могат да му осигурят термините от категориалния „кръг” на демагогията.  

В превърналата се в истинско антикварно бижу и в настолна книга за по-

литици и дипломати от много поколения творба на Франсуа де Калиер „За на-

чините на водене на преговори с господарите”, публикувана през 1716 г., няма 

да видим нито веднъж притеснително и недопустимо „замърсяване” на логиката 

и повествованието от скверна терминология, свързана с темата за демагогията. 

В мемоарите и личната кореспонденция на един от най-великите гении 

на политическите интриги – Талейран, може два пъти да се види и дума за нея. 

В съчинението на един от най-блестящите и остроумни умове на Фран-

ция – Люк де Клапие де Вовнарг – с привлекателното заглавие „Въведение в 

познанието на човешкия разум”, можем да срещнем само един-единствен  път 

нещо от терминологията за демагогията, и то едва в края на притурката с бе-

лежки, поради което не се знае дали е негово, или е на редактора на книгата. И 

друг, също толкова популярен с оригиналността и емблематичен с проницател-

ността си френски мислител – Жан де Лабрюиер, – в своите знаменити „Ха-
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рактери, или нрави на днешния век” също не желае да заговори за демагогията, 

макар характерите или нравите, които описват, да са просмукани от демагогия.  

Във фундаменталния философски труд на Никола Малбранш – една от 

звездите на френската философия през ХVІІ век, – „Търсене на истината” няма 

да се открие следа от проблематизиране, тълкуване на ролята на демагогията. 

Пострадалият много в живота си от демагогстващите „свети братя” Пиер 
Абеляр не намира за потребно дори веднъж да спомене за ролята й в своята 

изповедална, прочувствена, но и проникновена „История на моите бедствия”. 

В знаменитото си политическо завещание, казано другояче, в принципите 

за управлението на държавата на Арман-Жан дю Плесси, известен като кар-
динал Ришельо, също не се стига до използване на въпросната терминология. 

Във Франция положението не е по-различно от това в мъгливия Албион и 

в Германия. Там велики умове, като Рене Декарт, Дени Дидро, Пиер Гасенди, 

Дом Леже-Мари Дешан, Етиен Боно де Кондиляк – все тънки познавачи на 

обществените нрави, недостатъците, слабостите и пороците в обществото и 

политиката, – също не се възползват от услугите на това опасно понятие. Жю-
лиен Офре Ламетри – създател на идеята за човека-машина и човека-расте-

ние, в чиито образи (при повече въображение) би могъл да се види профила на 

човекa-жертва на политическата демагогия, също не си позволява употреба на 

проклетия термин, който Клод Адриан Хелвеций веднъж експлоатира. А Пол 
Анри Холбах прибягва до употребата на подобна терминология едва пет пъти. 

В знаменитите социално-политически произведения на Жан-Жак Русо за 

демагогията също изобщо не става дума. Изненадваща или даже потресаваща 

е, обаче, липсата на понятието и дискурса за него в капиталния труд на Анту-
ан-Луи-Клод Дестют де Траси – мислителят, който въвежда в научен и публи-

чен оборот понятието „идеолог” и то само 4 години след като в речника „Робер” 

за пръв път в историята на науката, политиката се явява терминът „идеология”.  

И в знаменитите тритомни „Опити” на Мишел Монтен също няма да ус-

пеем да намерим каквото да било използване на терминология за демагогията. 

Изумително е, че в своите прочути и безсмъртни „Философски новели”, 

„Философски повести”, както и в много други свои безсмъртни шедьоври, като 

„Богове и хора”, „Философски произведения” или „Философски писма”, гениал-

ният мислител Франсоа Мари Волтер също не благоволява да спомене нещо 

за огромната роля на политическата демагогия в обществото, срещу която той 
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иначе се бори непоколебимо в голяма част от биографията и с творчеството си, 

а и въпреки, че е един от двигателите за коренна промяна в политическия език. 

Изглежда необичайно, но е факт, че в най-знаменитите си произведения 

– „Духът на законите” и  „Персийски писма”, – Шарл Луи Монтескьо не споме-

нава за демагогия, макар много от размислите му да се въртят около нея. Но в 

„Размишления за причините за величието и падението на римляните” той на-

рушава този стил и два пъти казва нещо за нея, като единият е в бележките. 

В избраните произведения на Луи Огюст Бланки само веднъж може да 

се намери нещо споменато за участието на демагогията в политическите игри. 

В класическата творба на Фюстел де Куланж „Гражданската община на 

древния свят” също два пъти се споменава за демагогията, докато в „Древният 

град. Религия, закони, институти на Гърция и Рим” те се увеличават чак до пет.  

В сборника с избрани публични изказвания, речи и писма на една от най-

ярките и най-трагичните фигури на Великата френска революция (1789 г.) – 
Максимилиан Робеспиер ще срещнем веднъж нещо за ролята на демагогията. 

Странно е и обстоятелството, че в тритомните избрани съчинения на ед-

на от най-ярките фигури на Великата Френска революция от 1789 г. – Жан Пол 
Марат, както и в сборника с избрани речи на Дантон не може нито веднъж да 

се срещне използването на въпросните понятия, отнасящи се до демагогията. 

Дори в изпълнените с нескрити предубеждения книги на знаменития Жо-
зеф де Местр, като „Религията и нравите на руснаците”, „Петербургски писма. 

1803-1817 г.”, „Четири неиздадени глави за Русия. Писма до руския дворянин за 

испанската инквизиция”, а най-вече и в знаменитата му творба „Разсъждения за 

Франция”, посветена на безпощадна критика на Френската революция от 1789 

г., отново няма да открием нищо пряко за ролята на политическата демагогия. 

И в двата тома на знаменитата „История на Английската революция” на 

Франсоа Гизо нито веднъж няма да срещнем визиране ролята на демагогията, 

сякаш нейната сянка напълно отсъства от бурните времена, а и събития тогава.  

Култовият, пък и абсолютно задължителен за всеки политологически курс 

Алексис де Токвил също не проявява никакъв интерес дори към еднократната 

употреба на визираната терминология в уникалните и несравнимите си анализи 

– както в „Демокрацията в Америка”, така и в „Стария режим и революцията”. 

В друго класическо произведение – „Малкият народ и революцията”, – на 

Огюстен Кошен, отново не се прибягва до използване на въпросните понятия.  
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В интригуващата си книга, посветена на Френска революция от 1848 г. и 

Втората република, Луи Еритие също няма да й отдели никакво внимание.  

В безспорно считаното за класическо произведение на Бенджамен Кон-
стан „Принципи на политиката, пригодни за всяко управление” едва три пъти се 

споменава нещо за участието и ролята на демагогията в публичния живот,  

В класическите творби и на Франсоа Гизо – двутомника му, посветен на 

Английската революция, „Политическата философия: за суверенитета” и „За 

средствата за управление и опозиция в съвременна Франция” – такива отбе-

лязвания за наличието, ролята и значението на демагогията изцяло липсват.   

В класиката на Габриел-Боно де Мабли „За изучаването на историята. 

За това как се пише историята” премълчаването на демагогия също господства. 

В знаменития трактат на големия френски философ, историк, правовед и 

икономист Жан Боден, посветена на метода за лекичко познаване на история-

та, ще открием само едно споменаване на демагогията и то в бележките в края.  

В предизвикващата десетилетия научен, но съвсем непозната за масовия 

читателски интерес знаменита книга на мистериозния Грасе д’Орсе – „Езикът 

на птиците”, – отново няма да сполучим да се срещнем „лице-в-лице” с директ-

но признаване на ролята на демагогията, макар тя да е главно действащо лице. 

В 1864 г. на бял свят излиза и чудесната книга на Морис Жоли, в която 

увлекателно и оригинално се разказва за мистериозната среща-разговор на 

Николо Макиавели с Шарл дьо Монтескьо в света на сенките, където тези вели-

ки мислители, но и тънки познавачи на секретите на политиката цели пет пъти 

казват нещо за демагогията и прийомите й в своите поучителни размишления. 

 В публикуваната през 1716 г. класическа творба от златния фонд на дип-

ломацията „За начините на водене на преговори с държавниците”, интелекту-

ална рожба на високопоставения ординарен кралски съветник Франсоа де Ка-
лиер, пак няма да намерим пасаж или ред, в който да се спотаява нещо за при-

съствието, ролята и значението на демагогията, на нейните многолики и разно-

родни прийоми и механизми в публичния – явен, или конфиденциален – живот. 

А и в изключително популярното и до наши дни съчинение на видния френски 

дипломат Луи Руссо де Шамуа „Представа за идеалния посланик” също няма 

да се открие нито една дума за ролята на демагогията в политическите афери. 

В класическото произведение със заглавие „Дипломат. Дипломация”, в 

които са събрани най-знаковите творби на двама велики дипломати от края на 
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ХІХ и началото на ХХ век – французинът Жюл Камбон и англичанинът Харолд 
Николсън, – за пореден път ще се сблъскаме с добре познатата предпазли-

вост или с нежеланието да се употребява въпросната терминология, защото 

ако Камбон си позволява едно споменаване на демагогията, то Николсън не ще 

да демонстрира дори и подобно великодушие и нито веднъж не говори за нея. 

Но и в знаменитата книга на колоса на френската историография – Жюл 
Мишле, – „Народът”, също отсъства каквото и да е за политическата демагогия. 

В класическите произведения на Алберт Собул – „Първата република – 

1792-1804” и „Френската селска община – ХVІІІ – ХІХ век”, - няма позовавания.  

В смятаните за класически произведения на Албер Матиез и Франсоа 
Миние, посветени на историята на Великата френска революция от 1789 г., за 

пореден път ще се сблъскаме със стария, но и сякаш непреодолим проблем. 

В станалото класика съчинение на Бертран дьо Жувенал за властта и 

историята на нейното нарастване, само два пъти се споменава за демагогията. 

А в друг свой, не по-малко популярен труд – за етиката на преразпределението, 

– този мислител се оказва по-скъпернически настроен и нито веднъж не екс-

плицира понятия, засягащи ролята на демагогията и нейните превъплъщения.  

Бащата на социологията – Огюст Конт, – в класическия си труд „Духът на 

позитивната философия (Слово за положителното мислене)” няма да отдели 

капка внимание на (и без това) толкова пренебрегваната тема за демагогията. 

За културната съкровищница на Франция не може да се говори/пише без 

да се отчете и приносът на Емил Дюркхейм, в чиито класически произведения 

като „Социологията. Нейният предмет, метод и назначение” и „Самоубийството: 

социологически етюд”, също няма да открием нищо по нашия „болен” проблем.  

В класическата творба на Жан Блондел за политическото лидерство от-

ново няма да се намери каквото и да е пряко споменаване на демагогията. И в 

знаменитото произведение на Фредерик Бастия „Икономически софизми” пак 

няма да сполучим да открием нещо за присъствието и ролята на демагогията. 

В култовите произведения на Пиер Жозеф Прудон „Какво е собстве-

ността, или изследване за принципа на правото и властта”, „Бедността като 

икономически принцип” и „Порнократия, или Жената в настояще време” си поз-

волява лукса и удоволствието само три пъти да визира ролята на демагогията. 

В превърналите се в научна, а и в културна знаменитост произведения на 

Жан Габриел Тард – „Произход на семейството и собствеността”, „Социалната 
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логика”, „Закони на подражанието”, „Общественото мнение и тълпата” и „Същ-

ността на изкуството, – за пореден път може да се забележи същата предпаз-

ливост, голяма пестеливост при регистрирането на значението на демагогията. 

В знаменитата си книжка за „Престъпната тълпа” С. Сигеле намира за 

напълно достатъчно само два пъти да спомене за влиянието на демагогията.  

В излязлата през 1906 г., а и от печатницата на анархистите „Черно зна-

ме” книга на Жан Граф „Умиращото общество и анархията” също отново няма 

да се натъкнем на какъвто и да (положителен или отрицателен) помен за нея.  

В някои от най-хубавите си книги Жак Маритен („Знание и мъдрост”, „Чо-

векът и държавата”, „Религия и култура”, „За християнската философия”, „От 

Бергсон към Тома Аквински”, „Творческата интуиция в изкуството и поезията” и 

„Философ в света”) изобщо не стига до използване на визираните термини. То-

зи рестриктивен жест той обаче не прави в избраните фрагменти от „Величие и 

нищета на метафизиката”, където визира демагогията, при това цели два пъти.  

Габриел Марсел в „Да бъдеш и да имаш” продължава „славната” тради-

ция на премълчаване ролята на демагогията, като също не прави дори и един 

реверанс, с който да удостовери, че и тя има своето право на живот в социума. 

Но в „За смелостта в метафизиката”, той на два пъти споменава демагогията.  

В твърде солидното и по съдържание, но също по обем класическо про-

изведение на един от основоположниците, а и най-ярки теоретици на френския 

персонализъм – Еманюел Муние, – „Манифест на персонализма”, в близо 600 

страници ролята на политическата демагогия се отбелязва едва само пет пъти. 

В класическата творба с избрани работи на друг, също много велик пред-

ставител на персонализма – Жан Лакруа, – само веднъж ще открием нещо.    

Споменавайки за великите фигури на френската култура и изкуство, няма 

как да подминем и Шарл Бодлер, който в „Писма”, или Пол Валери, и творба-

та им, посветени на изкуството, които не споменават директно нищичко за нея.  

Няма да открием нищо казано за ролята на политическата демагогия и в 

класическата творба на Иполит Тен за философията на изкуството. В станала-

та знаменитост, класика творба на Тияр Пиер де Шарден „Феноменът на чове-

ка” също няма да открием каквато и да е микроскопична и пряка следа за нея.  

В безусловно и всеобщо признатото за еталон, но и твърде обемистото – 

около 700 страници, великолепно класическо произведение на Лавис и Рамбо 

„История на ХІХ век”, има само три позовавания за политическата демагогия. В 
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първия том на известната си творба, специално посветена на историческото 

време на Наполеон, Алфред Рембо само веднъж, а пък във втория цели два 

пъти ще благоволи да  отбележи нещо важно за ролята на този вид демагогия. 

А в признатата за класика друга тяхна прочута книга „Епохата на кръстоносните 

походи” те само един-единствен път ще споменат за влиянието на демагогията.  

В култовата творба на Анри-Ирине Марру „История на възпитанието в 

Античността (Гърция)”, едва три пъти ще се отбележи и ролята на демагогията. 

В моментално станалите световен научни и читателски хитове творби на 

основателя на знаменитата школа „Анали” – Марк Блок, – „Апология на исто-

рията”, „Кралете-чудотворци”, „Характерни черти на френската аграрна исто-

рия” и двутомната „Феодалното общество”, за пореден тъжен път нито веднъж 

няма да срещнем с директно визиране на ролята и значението на демагогията. 

В книгата и на Робер Фоссие „Сревновековните хора” отново няма да ни 

се случи да се срещнем с отбелязване наличието и влиянието на демагогията. 

На пръв поглед изглежда буквално като парадоксално или абсурдно, но в 

осезаемо силно идеологизираната и знакова творба на Люсиен Февр „Боевете 

за историята” също така няма да забележим дори и едно позоваване за нали-

чието, ролята и значението на въпросния тип демагогия в публичния живот на 

личностите, на поколенията или на обществата, които се борят в историята. 

В несравнимата си творба „Цивилизацията на класическата Европа”, Пи-
ер Шоню само веднъж посочва демагогията, като въплъщение на квадратурата 

на кръга относно необходимостта от неподкупна администрация в държавата. 

Сред най-цитираните изследвания за Великата Френска буржоазна рево-

люция – 1789 г. е и книгата на Огюстен Кабанес и Леонард Насс  с несъмнено 

доста атрактивното заглавие „Революционната невроза”, едва само три пъти се 

стига до използването на терминология, отнасяща се най-пряко до демагогията. 

В считаната за оригинален опит – за разплитане на безкрайно сложните 

връзки и невероятно оплетените зависимости между религията и Великата 

френска революция, – книга на Алфонс Олар „Християнството и френската 

революция. 1789-1802” има само един-единствен опит за директно фокусиране 

на вниманието и интереса на читателя към ролята, значението на демагогията. 

Обаче в други негови шедьоври, като например „Култът към разума и култът 

към върховното същество по време на френската революция” или пък в над-

хвърлящата 1000 страници политическа история на това велико събитие, зна-
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менитият историк нито веднъж няма да спомене нещо пряко за наличието, ро-

лята и значението на демагогията в тези драматични исторически събития.  

В надхвърлящата 500 страници фундаментална книга на Анри Мишел –  

„Идеята за държавата. Критическият опит на историята на социалните и поли-

тическите теории във Франция от времето на революцията”, това също липсва. 

В предизвикалата взрив от научни дискусии и полемики хитова книга на 

Франсоа Фюре „Постижението на френската революция” два пъти ще се лан-

сира и нещо за присъствието и влиянието на демагогията в смутните временаe, 

но в другата си капитална творба – „Миналото на една илюзия”, – той нито вед-

нъж не си позволява да използва подобна терминология, независимо от факта, 

че текстът е посветен на „развенчаване” на комунистическите идеи и практики, 

които упреква в прекалено много грехове, заблуди, грешки или недостатъци, а и 

че има специални глави за очарованието или разочарованието от тези идеи и 

практики, което предполага съответно интервениране на, или към демагогията. 

В превъзходната и несравнима по дълбините на проникновените анализи 

книга на Ален Про „Дванадесет урока на историята” няма да открием пак нищо. 

В безспорната класика на Жорж Дюби – „Европа в Средните векове”, или 

в петтомната творба, където с Мишел Перро са главни редактори, а и посвете-

на на историята на жените от Запада, за сетен път няма да открием каквото да 

е директно и съществено визиране, споменаване за политическата демагогия. 

Но в „Тричастният модел или представите на средновековното общество за 

самото себе си” Дюби вече ще намери за полезно три пъти да спомене за нея. 

В съвместната книга на Жан Делюмо с Джеймс Фрейзър „Идентифика-

ция на ужаса”, посветена на историческата и културната еволюция на чувството 

за ужас, също нито веднъж няма да се спомене каквото и да е за демагогията.  

Жан Флори – във великолепната си творба за идеологията на меча или 

за предисторията на рицарството, – веднъж ще й отдели известно внимание. 

В брилянтно написаната, дълбоко проникновена книга на световноизвес-

тния Андре Моруа „История на Франция”, на три пъти ще се каже нещо за нея. 

В станалите част от френската научна и културна съкровищница книги на 

Филип Ариес – „Времето на историята”, „Човекът пред лицето на смъртта” и  

„Детето и семейният живот при стария режим”, – отсъства такова позоваване. 

Фернан Бродел в прословутата си „Граматика на цивилизациите” само 2 

пъти си позволява да се „опре на рамото” на термини, свързани с политическа-
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та демагогия, а в трите тома на „Какво е Франция”, „Динамика на капитализма”, 

и в трилогията си за историята на „Средиземно море и средиземноморският 

свят в епохата на Филип ІІ” няма да спомене за нейното значение и за ролята й. 

Във феноменалните класически книги на Жан Делюмо („Цивилизация на 

Възраждането”, „Грях и страх. Формиране на чувството за вина в цивилизация-

та на Запада. ХІІІ-ХVІІІ век” и „Ужасите на Запада”) изстраданата ни мечта да се 

срещнем с отбелязване на значението, което демагогията показва в човешките 

житейски и обществени дела, ще си остане невъзможен (за въплъщение) блян. 

В класическата творба на Мишел Пастуро – „Символическата история на 

Европейското Средновековие”, – няма да открием това, което неистово търсим. 

В една от признатите за съвременна класика френски творби – „Револю-

ционният празник. 1789-1799”, на Мона Озуф за сетен път ще се натъкнем на 

упорито неспоменаване на каквото да са термини за политическата демагогия. 

Превърналата се в несъмнен библиографски хит великолепна творба с 

размишленията на един от най-фините познавачи и проникновени анализатори 

на мистериите на античната философия – Пиер Адо, – „Философията като на-

чин да се живее”, също така не доставя никакво удоволствие на читателя да се 

срещне с въпросите за истинската физиономия, реалното наличие и въздейст-

вие на демагогията. Но и в другата си, също култова книга – „Какво е античната 

философия?”, – той пак лишава читателя от възможност да научи нещо за нея. 

Но и в друга монография, също посветена на древността се срещаме с такива 

казуси. В двутомника „Гръцката философия”, с авторски материали, посветени 

на Платон и Аристотел в първи том, Моник Канто-Спербер три пъти спомена-

ва за демагогията – два пъти в частта за Платон и веднъж в тази за Стагирид. 

В интригуващия труд на Пол Ламерел „Първият византийски хуманизъм” 

също се оказва, че липсва „свободен парцел”, където демагогията може да се 

приюти, или където тя може да се развихри, но и да покаже истинското си лице. 

В считания за уникален, задължително и масово цитиран в днешно време 

труд на Анри Корбен – История на ислямската философия, – също няма да се 

открие каквото да е позоваване или препращане към темата за демагогията. 

Видният френски философ, икономист, а пък и изключително тънък, или 

вещ познавач на много от важните потайности в историята на Западна Европа 

или на Близкия изток Жорж Корм в капиталания си труд „Религиозният въпрос 

в ХХІ век. Геополитиката и кризата на постмодерна” не използва тези понятия.  
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В нашумелия си труд, посветен на средновековното мислене и властови-

те похвати в църквата, Ален де Рибера обръща нула внимание на феномена. 

Знаменитият френски историк Жак Ле Гофф (в извънредно популярните 

си книги (за цивилизацията на средновековния Запад, за интелектуалците и за 

въображаемото в Средновековието, за историята и паметта, за парите в тази 

тъмна епоха, или за другото средновековие, за героите и чудесата на Средните 

векове, за раждането на чистилището и на Европа, за историята на изгражда-

нето на Европа, увлекателно и оригинално разказана за деца) също не вижда 

никакъв повод и смисъл здраво да се опре на термини, касаещи демагогията. 

Този стил се запазва непокътнат и във феноменалната му съвместна работа – 

заедно с Никола Трюон, посветена на историята на тялото в средните векове. 

В друго феноменално тритомно произведение – „История на тялото”, под 

редакцията на Ален Корбен, Жан-Жак Куртин и Жорж Вигарелло, отново ня-

ма да успеем да открием каквото и да е споменаване на ролята на демагогията. 

В предизвикалата огромен читателски и научен интерес книга на Жерар 
де Пюимеж „Шовен – войникът-орач”, посветена на истинския прототип на тер-

мина „шовинизъм”, само на четири пъти се отбелязва ролята на демагогията. 

Абсолютно нищо няма да успеем да открием или да научим за естество-

то, функционалните проявления, ролята и значението на политическата дема-

гогия и от хитовата творба на Ален Деко „Великите тайни на историята”, или от 

несъмнено доста блестящото произведение и на Роже Шартие, посветено на 

драматичната история на писмената култура и зависимостите й от обществото. 

Потискаща липса на терминология, ориентираща към присъствието, ро-

лята и значението на политическата демагогия се очертава и в безспорно смя-

таната за класическо произведение творба на знаменития Ален „Съждения”. 

Нито една дума, която да е специално или директно посветена на ролята 

на демагогията, няма да успеем да открием и в най-известните произведения 

на друг един изтъкнат френски мислител – Етиен Жилсон, – „Духът на средно-

вековната философия”, „Философът и теологията”, „Томизмът. Въведение във 

философията на св. Тома Аквински”, или във „Философията в средните векове”. 

В едни от най-известните книги на несравнимия Морис Бланшо „Неопи-

суемото съобщество”, „В очакване на забвението”, „Пространството на литера-

турата”, „Мишел Фуко – какъвто си го представям” отново няма да открием ни-

какво споменаване на въпросите или нещо от терминологията за демагогията. 
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И Жак-Люк Нанси в извънредно популярните и твърде често цитирани от 

научните колегии свои монографии „Corpus”, „Непроизводимото съобщество”, 

„Битие – единично и множествено” и „Сексуални отношения?” също не прави 

никакви усилия да включи подобна терминология в своята дискурсивност. 

Такова опърничаво мълчание за нейното присъствие и значение в живо-

та на хората, обаче, пронизва или господства и в три от най-високо ценените, 

но и силно цитирани в днешно време прекрасни монографии на Роже Кайуа – 

„Митът за човека. Човекът и сакралното”, „Игри и хора. Статии и есета по соци-

ология на културата” и „В глъбините на фантастическото. Отразените камъни”. 

В знаковите за историята и културологията книги на Робер Мюшембле – 

„Очерци по история на дявола” и „Оргазмът или любовните утехи на Запада. 

История на наслажденията от ХVІ век до нашите дни” – ще „ударим на камък”. 

В научния анализ на тайните в смисъла и феноменологията на понятието 

за властта, дело на големия френски мислител от руски произход Александър 
Кожев, няма да намерим нито веднъж споменаване на демагогията. Това мъл-

чание продължава и в капиталния му труд „Въведение в четенето на Хегел”, но 

пък в „Атеизмът и други работи” той вече, макар и само веднъж, ще я отбележи. 

В прочутите философски трудове „Битие и нищо. Опит за феноменологи-

ческа онтология”, „Какво и литературата”, „Очерк по теория на емоциите”, „Пог-

нусата”, „Бодлер” и „Въображаемото – феноменологическа психология на въ-

ображението” и „Проблеми на метода”, рожби на гениалния ум на носителя на 

Нобелова премия за литература (1964) – Жан-Пол Сартр, пак да открием нищо 

директно по толкова натрапчиво интересуващия ни сега въпрос. Неспоменава-

не за ролята на демагогията има и в други негови творби, например, в „Думи”, 

но така също в пиесите му „Дяволът и господ бог” или „Зад затворените врати”.  

В най-капиталното си произведение – „Размисли за насилието”, световно 

известният теоретик на революционния синдикализъм Жорж Сорел цели еди-

надесет пъти отбелязва значението на демагогията за политическите събития. 

„Иконата” на лявата мисъл във Франция – Луи Алтюсер, – в книгата си, 

посветена на Ленин и философията, нито веднъж няма да визира демагогията. 

В световната реликва на антикомунистите и десните творба на Раймон 
Арон „Демокрация и тоталитаризъм” визиранията за демагогията са 10, обаче в 

другата му работа „Опиумът на интелектуалците” няма да срещнем и едно спо-

менаване за този одиозен феномен. Подобен стил на тотално премълчаване и 
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елиминиране на каквото да е депозиране на наличието и ролята на политичес-

ката демагогия явно царства и в знаменитата му, смятана отдавна за класика, 

фундаментална разработка „Етапи на развитието на социологическата мисъл”. 

Един от най-високо ценените днес в областта на философията, социоло-

гията, психоанализата и културологията мислители – Жорж Батай, – също про-

явява огромно притеснение и недоверие да се възползва от услугите на терми-

нологията за демагогията, независимо от своя интерес и участие в обществено-

политическия живот на Франция. В станалите неотменен и постоянно демонст-

риран образец за френската културна съкровищница негови знаменити творби, 

като „Вътрешният опит”, „История на окото”, „Ненавистта към поезията”, „Исто-

рия на еротизма”, „Литературата и злото”, „Проклетата участ”, „Процесът на 

Жил де Ре”, „За Ницше”, отново не можем да открием, дори и при най-щателно 

„претърсване” на неговите впечатляващи текстове, пряка следа за демагогията. 

Никъде в своите много добре познати и високо ценени произведения – в 

„Новият рационализъм и новият научен дух”, „Философското отрицание”, „Пое-

тика на бляновете”, „Поетика на пространството”, „Вода и блянове”, „Блянове за 

въздуха”, „Земята и бляновете на волята”, и в  „Земята и бляновете за покоя” – 

Гастон Башлар не смята за необходимо да подчертава ролята на демагогията. 

Ален Сокал и Жан Брикмон в предизвикалата сериозна дискусия тяхна 

книга „Интелектуални уловки”, посветена на безпощадно иронично „изтърбуш-

ване” на постмодерната философия и нейните отражения в различни сфери на 

публичния и частния живот на съвременните хора, също не ползват термините. 

В станалата настолна реликва и сакралност творба на Жорж Баландие 
за политическата антропология отново няма да намерим нищо за демагогията. 

Марсел Гоше, при изследване задачите на политическата философия, 

също не намира за нужно да каже нещо за ролята на политическата демагогия. 

Филип Серс в „Тоталитаризмът и авангардът. В предверието на задпре-

делното” за изследването на тоталитарните установки в нацистката политичес-

ка практика в културната сфера пак нито веднъж не споменава за демагогията. 

Изглежда немислимо, но е факт, че в популярната книга на Франсоа Ла-
ку-Лабарт и Жан-Люк Нанси за нацисткия мит няма да срещнем нито веднъж 

използване на елементи от богатата терминологична колекция за демагогията.  

Колкото и невероятно да изглежда, факт е, че в една от най-популярните, 

пък и най-цитираните в наше време френски творби, принадлежаща на ума и 
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перото на Ги Дебор – „Обществото на спектакъла”, – също така няма да наме-

рим дори нито веднъж каквото и да е директно позоваване на демагогията. 

В книги на смятания за безспорен лидер на съвременната лява социал-

но-теоретическа мисъл Пиер Бурдийо отново можем да срещнем визираният 

синдром. Той нито веднъж не споменава за демагогията в „Практическият сми-

съл”, „Социология на политиката”, „Политическата онтология на Мартин Хайде-

гер”, „Властта на правото. Основи на юридическото поле” и в сборника „Социо-

логия на социалното пространство”. В „Начала” той само веднъж директно из-

ползва термин, отнасящ се до този вид демагогия, а в „Социалното пространст-

во – полета и практики” и съвместния си труд с Жан-Клод Пассрон (за възпро-

изводството) ще премине това табу, като четири пъти ще спомене нещо за нея. 

В съвместната книга на Пиер Бурдийо, Люк Болтански, Робер Кастел и 

Жан-Клод Шамборедон, посветена на фотографията и социалните й употре-

би, отново няма да намерим никакво споменаване на ролята на демагогията. 

В съчиненията на много популярния и цитиран днес Жан Бодрияр отно-

во сме свидетели на подобна скрупульозност или предпоставеност към употре-

бата на термини, свързани пряко с напомняне за демагогията. Само в един от 

култовите му трудове – „Символичният обмен и смъртта”, изтъкнатият френски 

мислител на два пъти си позволява лукса да спомене за нея. В другите му ка-

питални съчинения – „Системата на нещата”, „В сянката на мълчаливото мно-

зинство, или гибелта на социалното”, „Пароли. От фрагмент към фрагмент” и 

„Симулакри и симулации”, – това разточителство му се вижда прекалено, зато-

ва се ограничава до едно-единствено споменаване на демагогията. А в не по-

малко известните му творби като „Към критика на политическата икономия на 

знака”, „Прозрачността на злото”, „Америка”, „Съблазън”, „Потребителското об-

щество”, „Сянката на хилядолетието и прекратяването на 2000-та година”, 

„Реквием за масмедиите”, „Да забравиш Фуко”, „Екстаз и инерция”, „Съвърше-

ното престъпление”, „Естетика на загубата на илюзии” и „Фатални стратегии” не 

намира за необходимо да спомене каквото и да е нещо за нейното присъствие.  

Няма как да си представим богатството и разнообразието на френския 

философски и морално-етически манталитет без да споменем и за мрачното, 

но изключително оригинално и проникновено творчество на Емил-Мишел Чо-
ран в чиито творби „Горчиви силогизми” и Признания и проклятия” отново ще 

„ударим на камък” в стремежите да открием нещо по-директно за демагогията. 
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В отдавна превърналата се в знаменитост, а пък и задължителна за по-

зоваване не само от психолозите монография на Серж Московичи – „Векът на 

тълпите”, – демагогията се подвизава чрез своите разнолики термини всичко на 

всичко само четири пъти. А в другата си, не по-малко популярна и масово цити-

рана в последните години творба, рожба на съавторските му усилия, заедно с 

Елиас Канети, – „Чудовището на властта” двамата изтъкнати изследователи  

считат за напълно редно само веднъж по страниците й да се появи силуетът на 

термин, отнасящ се и до ролята на демагогията за тълпите. Що се отнася пък 

до най-известното капитално, или най-известно и най-цитирано в научните сре-

ди произведение на Елиас Канети – „Масата и властта”, – то и в него също та-

ка няма да се открие дори еднократно позоваване на въпросната терминология.  

Съвременната хуманитаристика не може да пропусне творчеството и на 

Еманюел Левинас, който в едни от най-емблематичните, а и прославените си 

книги – „Времето и Другият”, „Пътят към другия” и „Хуманизмът на другия човек” 

нито веднъж не споменава за ролята на демагогията. В „ Трудната свобода” ще 

си позволи само един път да напомни за съществуването й, обаче, в „Тоталност 

и безкрайност” той ще надмине себе си и цели три пъти ще изкаже нещо за нея. 

Рене Жирар, който също не бива да се пренебрегва или подминава, ко-

гато се пише или говори за прочутите фигури на високата френската духовност, 

в своята знаменита творба „Изкупителна жертва” само веднъж споменава за 

демагогията, ала пък в другото си, не по-малко популярно произведение – „Кри-

тика от скривалището”, – не си позволява дори този прекален или странен лукс. 

В емблематичната творба на Жюлиен Бенда „Предателството на инте-

лектуалците”, днес много често цитирана, само веднъж се визира демагогията, 

въпреки че в този труд са изкарани на светло и разобличени много от слабос-

тите, недостатъците и пороците на интелектуалците, засягащи и демагогията. 

В класическите произведения на един от най-гелемите френски социоло-

зи – Морис Халбвакс, – „Социалните рамки на паметта” и „Социалните класи и 

морфологията” няма да намерим каквото да е пряко визиране на присъствието, 

ролята, пък и значението на политическата демагогия в обществения живот. Но 

и в оригиналната творба на Ален Турен „Завръщането на действащия човек. 

Очерк по социология”, също не ще открием каквито да са споменавания за нея. 

С подобен ефект ще се сблъскаме и ако внимателно прочетем и отдавна 

смятаната за класика монография на Жорж Гурвич „Диалектика и социология”. 
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В хитовата творба на Патрик Шампан „Да създаваш мнение. Новата по-

литическа игра” обаче, цели седем пъти се визира нещо пряко за демагогията, 

което вероятно също е малко, като се има предвид и какво тя прави с мненията. 

В твърде популярната и често цитирана монография „Политически очер-

ци за ХІХ и ХХ векове, Клод Лефор също не вижда нужда да спомене нищо за 

демагогията. Такова настроение е обхванало и Марк Ферро, който в хитовата 

си книжка (за това как се разказва историята на децата в различни страни по 

света) също не вижда никакъв смисъл да изважда наяве нейната особена роля. 

В предизвикалата голям читателски интерес творба на Доминик Ливен 

„Аристокрацията в Европа. 1815-1914”, в която се прави детайлен анализ на 

манталитета, нравите на това съсловие, четири пъти се отбелязва демагогията. 

В считания за еталон в преподаването на политическа социология труд 

на Доминик Кола само два пъти се подсказва нещо, свързано с демагогията. И 

в класическата работа на известния френски историк, философ и социолог Пол 
Лакомб – „Социологически основи на историята”, няма нито едно позоваване. 

В двутомните дневници на прочутите братя Едмонд и Жул де Гонкур 

също няма директно да наблюдаваме ритуала на признаването на демагогията. 

Ако семиотиката и културологията днес не могат да минат без спомена-

ване на Ролан Барт, трябва да отбележим, че той обаче може да мине без ви-

зиране на демагогията в някои от най-касовите, а и цитираните си трудове, като 

„Фрагменти от речта на влюбения”, „Митът днес”, „Митологии”, „Нулева степен 

на писмото”, „S/Z”, „Сад, Фурие и Лойола”, „Семиотика и поетика” или „Ролан 

Барт за Ролан Барт”, макар в „Система на модата. Статии по семиотика на кул-

турата” да прояви благосклонност и веднъж да отбележи с нещо демагогията. 

В безспорно смятаните за класически философски произведения на Пол 
Рикьор: „Памет, история, забрава”, „История и истина”, „Аз самият като друг”, 

„Херменевтика, етика и политика”, „Конфликтът на интерпретациите”, „Пътят на 

признанието”, двата тома на „Време и разказ”, „Пътят на признанието”, също 

отново няма да открием каквото и да е пряко удостоверяване на присъствието 

или значението на политическата демагогия в познанието и в публичния живот.  

Шокиращ е фактът, че в култовата творба на Жан-Франсоа Лиотар 

„Постмодерната ситуация” нито веднъж не става дума за демагогията и то при 

положение, че в тази ситуация главната роля е отредена на езиковите техники. 

В „Хайдегер и „евреите” той отпуска един шанс на термин, касаещ демагогията. 
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В някои от най-цитираните философски трудове на Мишел Фуко, като 

например „Археология на знанието”, „Думи и вещи. Археология на хуманитар-

ните науки”, „Надзор и наказание. Раждането на затвора”, „Ранни работи”, „Дис-

курс и истина”, „Воля за истина. Отвъд знанието, властта и сексуалността”, „Ис-

тория на безумието в Класическата епоха”, „Ненормалните”, „Психиатричната 

власт”, „Психичната болест и личността”, „Херменевтика на субекта”, „История 

на сексуалността” (2 т.), „Раждането на биополитиката”, „Раждането на клиника-

та”, „Трябва да защитаваме обществото”, „Безопасност, територия, население”, 

„Живописът на Мане”, трите знаменити тома, които са посветени на „Интелек-

туалците и властта”, макар да поставя на предна линия темата за властта, из-

тъкнатият френски мислител нито веднъж не си позволява да спомене нещо 

директно за демагогията. Само в третия том на прочутата си „История на сек-

суалността” Мишел Фуко намира за необходимо да каже веднъж поне нещичко 

директно за нейното присъствие, за ролята и значението й в живота на човека. 

А в „Управлението на себе си и на другите” надминава всички очаквания и цели 

седем пъти визира нещо, което е пряко свързано с политическата демагогия.  

Станалият приживе икона за постмодернистите Жак Дерида в съвмест-

ната си книга с румънската изследователка Елизабет Рудинеско „После какво… 

Диалог”, въобще не се сеща за ролята на демогогията. Този хладен стил той 

показва и в други свои популярни творби – „От икономия на ограниченията към 

всеобща икономия: хегелианство без сдържаност”, „Диссеминация”, „Ухобиог-

рафии”, „Около Вавилонските кули”, „Шиболет”, „Пепелта на угасналия прах”, 

„За пощенската картичка от Сократ до Фройд и не само” , „Жак Дерида в Моск-

ва. Деконструкция на пътешествията” и „Призраците на Маркс”. Обаче в „Маркс 

и синове”, както и в специално посветеното на Еманюел Левинас есе „Насилие 

и метафизика”, а също и в култовия му труд „За граматологията” демагогията се 

споменава веднъж, а в „Писмо и различие” това позоваване дори се и удвоява. 

В своята (доста цитирана) работа „Фуко – неговата мисъл и личност”, –  

Пол Вен избягва темата и терминологията за демагогията, но в „Как пишат ис-

торията. Епистемологически опит” си позволява два пъти да каже нещо за нея.  

В известните творби на ученика на Жил Дельоз и изтъкнат философ, кул-

туролог и антрополог Марсел Енафф „Дарът на философите. Преосмисляне на 

взаимността”, „Клод Леви-Строс и структурната антропология” и „Изобретява-

нето на тялото на либертина” също не се срещат позовавания за демагогията. 
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В хитовата книга на Жил Липовецки „Ерата на пустотата. Есе за съвре-

менния индивидуализъм” само веднъж се пише нещо за ролята на демагогията. 

В „Към пропастта” на Едгар Морен, разказваща как изчезва съвременни-

ят и постмодерен свят, също така твърде контрастно се оказва, че политичес-

ката демагогия е съвсем излишна като проблемна сфера и като терминология. 

В родилата големи дискусии в научните среди книга „Краят на човешката 

изключителност” на Жан-Мари Шаффер отново няма да открием причина или 

повод демагогията да се „набърка” в развенчаването на човешката природа, 

макар, че именно демагогията разкрасява до въз бога нечии човешки персони. 

А и в култовата монография на Андре Горц „Нематериалното – знание, 

стойност и капитал”, също няма да намерим никакво споменаване за демагогия. 

Друг голям френски авторитет – Бернар Манен, в нашумялата си днес 

творба за представителното управление също изобщо не визира демагогията. 

Това прави и друга, много голяма фигура в интелектуалния живот – Пиер Ма-
нан – в популярната си книга „Общодостъпен курс по политическа философия”  

В произведенията на един от най-авторитетни съвременни френски фи-

лософи – Жан Рансиер, – „На края на политическото”, „Споделяйки чувствено-

то” и „Безсъзнателното естетично”, тривиалният редукционистко-пренебрежите-

лен стил към отчитане присъствието и ролята на политическата демагогия про-

дължава, но в „Несъгласието. Политика и философия” той вече по веднъж спо-

менава за демагогията – и то при анализа за възгледите и практиката на Солон. 

Но и в хитовата монография на Ален Рено „Ерата на индивида. Към ис-

торията на субективността”, където отново всичките ни очаквания, желания и 

усилия да да намерим нещо явно за демагогията ще бъдат напълно разбити. 

Дори ултра-левият Даниел Бенсаид в известната си книга за спектакъла 

като висша форма на стоковия фетишизъм само веднъж се възползва от „дема-

гогската” терминология. В друга своя, не по-малко популярна книга – „Болше-

визмът и ХХІ век” – той не намира за полезно да я спомене, както ще направи и 

в предизвикалата огромен научен, а и читателски фурор негова творба – Маркс. 

Инструкция по приложение”, – аранжирана и с чудесните карикатури на Шарб. 

В превърналата се в супер-хит сред психоаналитиците монография на 

Жил Дельоз и Феликс Гатари за анти-едиповия синдром, капитализма и ши-

зофренията, също няма да открием помен от визирания термин. Но и в пре-

дишната си, също много популярна книга – „Какво е философията”, – те пак не 
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намират повод да проблематизират или интерпретират темата за демагогията. 

Такъв ефект ще намерим също в култовите творби на Жил Дельоз, посветени 

на Франсис Бейкън, Дейвид Хюм, Бенедикт Спиноза, Имануел Кант, Анри Берг-

сон, Марсел Пруст и Ницше, или пък в книгите му за преговорите, различието и 

повторението, критиката и клиниката, логиката на смисъла, обаче в „Кино” той 

вече ще се отпусне и поне веднъж ще спомене нещо за ролята на демагогията. 

Отбелязване на ролята и значението на последната не личи така също и в пре-

дизвикалата твърде остра полемика негова книга „Май 68-ма не съществува”. 

В предизвикалата голям научен интерес и читателски фурор творба на 

Симона Вейл „Тежест и благодат” ще намерим една следа за демагогията. 

 Спазване на великата „омерта” – да не се говори/пише директно нищо за 

политическата демагогия, – категорично проличава и при проверка на текстове-

те на едни от най-емблематичните за съвременността ни фундаментални книги 

на Бруно Латур – „Новото време не е било. Есе по симетрична антропология”, 

„Реасамблиране на социалното. Въведение в акторно-мрежовата теория” или в 

„Науката в действие: следвайки учените и инженерите вътре в обществото”. В 

„Пастьор. Войната и мирът на микробите” той веднъж използва такива термини. 

Люк Болтански и Ев Кияпелло, разглеждайки съвременните историчес-

ки драми и глобални, континентални, регионални или национални кризи в дър-

жавата и обществото и пледирайки, че капитализмът процъфтява, но социума 

деградира, че за неправилните преценки и неефективните управленчески ре-

шения в политиката основна отговорност и вина се пада на липсващата истинс-

ка критика на случващото се в обществено-политическата действителност и  в 

живота на гражданите, не предпочитат да споменат поне веднъж демагогията.  

Болтански в тандем с Лоран Тевено, в друга творба, посветена на критиката и 

обосноваването на справедливостта в изпълнения с колизии всекидневен жи-

вот в съвременните градове, в непрестанно ескалиращите всевъзможни конф-

ликти в жизнените светове на техните обитатели, не намират (изобщо!) причина 

и повод да засегнат поне веднъж темата за ролята на политическата демагогия. 

 Корнелиус Касториадис – знаково име днес, в своята книга, посветена 

на въображаемото установяване на обществото, си позволява само веднъж да 

вкара в обръщение термини от лексикона, свързан с политическата демагогия.  

Дори в една от най-популярните творби на Ален де Бенуа, разкриваща 

греховете и престъпленията на либерализма, както и на съдбовната необходи-
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мост от легитимацията на съвсем нова, четвърта идеология, също няма място, 

а пък и роля за политическата демагогия. Същото пренебрежение към този фе-

номен проличава и в другата му нашумяла книга, ангажирана с тълкуванията 

как човек може или трябва да бъде езичник в нашето време. Най-изненадващо 

обаче е, че в труда си, ангажиран с поглед от другата страна на правата на чо-

века и в защита на гражданските свободи, де Бенуа също не споменава за нея. 

Изглежда като пълен абсурд, но в днес изключително цитираните (анти-

комунистически по духа си) книги на Анри Безансон – „Бедствието на века. Ко-

мунизъм, нацизъм и уникалност. Катастрофи” и „Извращението на доброто. Со-

ловьов и Оруел”, също няма нито едно от такива позовавания за демагогията. 

В едни от най-известните съчинения на Вадим Дамие – „Тоталитаризмът в ХХ 

век” и „Анархо-синдикализма в ХХ век”, – няма да се намери никакво място, ро-

ля за термини, свързани с демагогията, докато в друго свое произведение – 

„История на анархо-синдикализма. Кратък очерк”, – той си позволява един-

единствен път да се възползва от термини, касаещи демагогията. В творбата 

на друг виден теоретик на анархизма – Пол Елцбахер, – за същността на това 

идеологическо направление и партийно-политическо движение, се споменава 

едва само два пъти за ролята на демагогията в социално-политическия живот. 

В предизвикалата голям интерес в читателската публика творба на меж-

дународен авторски колектив под ръководството на Мишел Жирар „Индивиди-

те в международната политика” веднъж се споменава нещо за демагогията. 

И в станалата читателски хит книга на Доминик Моизи „Геополитика на 

емоциите. Как културата на страха, униженията и надеждите трансформират 

света”, само веднъж се стига до използване на термин от демагогската кохорта. 

         Германия и нейните гениални мислители за демагогията 
В първата четвърт на ХVІІ век, в разгара на 30-годишната война, на бял 

свят се появява известната творба на Хуго Гроций (1994), в която не се намира 

място и роля на демагогията в безпощадни баталии за установяване на поли-

тически и правен контрол над държавата и обществото, в мира и над войната.  

Великият борец и реформатор на църквата – Мартин Лутер, – в просло-

вутия „Трактат за добрите дела” изобщо не напомня за ролята на демагогията, 

като че ли тя реално отсъства от всичко това, срещу което той яростно се бори. 

Готфрид Вилхелм Лайбниц, завещал на човечеството възторжени ре-

дове за най-прекрасния от всички възможни светове – творение на всемогъ-
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ществото на Бога, което си е чистопробна демагогска визия, също нито веднъж 

не споменава за демагогията на „богоподобните” властници или пък политици.  

В гениалното творчество на Имануел Кант, посветил стотици страници 

на проучването на злото в човешката природа или на метафизиката на нравите 

в обществото, също така няма да открием дори и една следа от демагогията. 

Другият безсмъртен немски философски титан и гений – Г.В.Ф. Хегел, – 

в своите енциклопедични и многотомни философски трудове за науката, логи-

ката, религията и правото също нито веднъж не прибягва до термина „демаго-

гия” или на неговите производни. А това е интересно, още повече като се има 

предвид, че по негово време реакционерите в науката и политиката етикирали 

като демагози представителите на либерално-демократичните кръгове. Единс-

твените си изключения и „прегрешения” в този план той върши пет пъти, но не в 

сериозни и дълбокомислени научни текстове, а в личната си кореспонденция 

до никому неизвестните днес на учените Крейцер, Нитхаммер, Хинрикс и Ханс. 

В блестящите си изследвания на изкуството и културата, Фридрих Вил-
хелм Шелинг веднъж споменава въпросния термин, и то във връзка с анализа 

на творчеството на Аристофан – на неговата сатирична критика към Клеон.  

В класическите произведения и на Лудвиг Фойербах – тритомната „Ис-

тория на философията” и „Същността на християнството” – отново няма да от-

крием каквото и да е директно споменаване на ролята на нашия вид демагогия, 

което е прекалено странно като се има предвид и силно критичния му патос. 

В своите размисли и мемоари за историята и политиката великият поли-

тик и държавник Ото фон Бисмарк само два пъти ще се възползва от термини, 

които можем да прикрепим към тези, които се отнасят до демагогската „свита”. 

В превърналия се в исторически шедьовър труд на Йохан Готфрид Хер-
дер „Идеи за философията на историята на човека” няма да срещнем и веднъж 

позоваване на наличието, ролята и значението на демагогията в обществото. 

В избраното от капиталният труд на Вилхелм Винделбанд от „Дух и ис-

тория” отново няма да намерим позовавания за значението на демагогията. 

В първия и третия том на станалата научна знаменитост трилогия на Йо-
хан Густав Дройзен „История на елинизма” за демагогията ще стане дума са-

мо по два пъти, а във втория такова позоваване ще се осъществи само веднъж. 

В истинския шедьовър на изтъкнатия немски филолог-класик Вернер Йе-
гер – тритомната „Пайдея. Възпитанието на античния грък”, – ролята на дема-
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гогията също се отбелязва пестеливо. В първи том има седем позовавания, във 

втория – едва три подобни фиксирания на значението на този важен феномен.  

В доста търсена монография на Едуард Целер „Очерк за историята на 

гръцката философия”, чието девето издание е в руски превод е направено от 

големия философ Симеон Франк, за сетен път няма да забележим нищо, което 

да напомня за драматичната история на демагогските сюжети в античността. 

За разлика от Макс Вебер, който обича твърде често да използва терми-

нология, която е свързана с фиксирането на проявите на демагогията, друга 

велика фигура от историята на социологията в модерната епоха – Вернер Зом-
барт, осезаемо се разполага на тъкмо противоположната страна, като никак не 

се възползва от щедрите й услуги, за да опише тайните на публичния живот. 

В прословутия труд на един от най-влиятелните и обичани вождове на 

германската социалдемокрация – Август Бебел, – „Бъдещото общество” няма 

да открием пряка следа за споменаване на ролята на политическата демагогия.  

Изглежда съвсем необичайно, но се оказва безспорна истина, че и един 

от най-великите, пък и най-цитираните днес авторитети в сферата на полити-

ческата теория – Карл Шмит, – също в редица от своите култови произведе-

ния, като „Политическа теология”, „Диктатура. От източниците на съвременната 

идея за суверенитета до пролетарската класова борба”, „Левиатан в учението 

за държавата на Томас Хобс”, „Теория на партизанина. Промеждутъчна бележ-

ка към понятието за политическото”, „Homos на Земята в правото на народите. 

Jus publicum Europaeum”, „Държава, право, политика”, „Беседа за властта и 

достъпът към владетеля”, въобще не използва онази терминология, която е 

свързана с явното демонстриране на демагогските дискурси. Но в считаните за 

класически произведения други негови творби, като „Понятието за политическо-

то” и „Държавата и политическата форма”, той, обаче, прави невероятен комп-

ромис като си позволява да включи „в оборот” (по веднъж) подобни термини. 

Оставилият завинаги името си на фронтона на културното безсмъртие и 

научната слава немски философ Вилхелм Дилтай в една от най-солидните си 

творби – Възгледът за света и изследване на човека от времената на Възраж-

дането и Реформацията”, не обръща пряко внимание на демагогията. Такова 

негативно отношение към нея той проявява и други свои знакови съчинения – 

„Херменевтика и теория на литературата” и „Същността на философията”, къ-

дето сякаш личи, че „философията на живота” няма нищо общо с демагогията. 
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В смятаните за философска класика творби на най-видния представител 

на неокантианството – Хенрик Риккерт, – „Философия на живота”, „Науки за 

природата, науки за културата”, – отново няма да открием никакво директно 

споменаване и признание за ролята и значението на политическата демагогия. 

В често цитираният труд на Лео Штраус за политическата тирания, вели-

кодушно се намира едва един път място за демагогията. А в други, също много 

популярни и цитирани творби, засягащи въведението в политическата филосо-

фия и проблемите на историята, теорията и практиката на естественото право, 

дори и толкова няма да му „отпусне сърцето”, а затова в тях вече няма и да 

срещнем дори едно-единствено такова споменаване на ролята на демагогията. 

В четири от най-цитираните днес книги на Карл Ясперс – „Въведение 

във философията”, „Източниците на историята и нейната цел” (І том), „Разум и 

екзистенция” и „Стриндберг и Ван Гог” – няма да открием дори едно-единствено  

позоваване за ролята и значението на демагогията в обществено-политически 

живот на човешкото същество. Обаче, във втория том на „Източниците на исто-

рията и нейната цел”, той ще престъпи това упорито мълчание или незабеляз-

ване и поне веднъж ще подчертае огромната заплаха, която представляват де-

магозите, когато стават деспоти и превръщат всички хора в роби, а и пълнят 

живота им с неописуем екзистенциален страх. Нещо повече, в „Духовната ситу-

ация на времето” Ясперс вече си надмине себе си и ще си позволи лукса цели 

три пъти да споменава нещо директно, осезаемо и забележимо за демагогията.  

В класическия фундаментален труд на Ернст Трьолч „Историзмът и не-

говите проблеми. Логическата проблема на философията на историята” също 

няма да намерим нищо от онова, което толкова много бихме желали да открием 

за някои от разнородните и многолики атрибути и проявления на демагогията. 

Вилхелм Вунд в знаменитата си  книга „Проблеми на психологията на 

народите” също нито веднъж не споменава за ролята на демагогията в живота, 

въпреки че не може да се обяснят много от потайностите или особеностите на 

тази психология без присъствието и влиянието на демогогията върху психиката. 

Мартин Хайдегер, който, въпреки фашисткото му минало, днес отново е 

издигнат на голяма почит по върховете на философската мода, в редица свои 

често цитирани творби – „Хераклит”, „Парменид”, „Основни понятия на метафи-

зиката. Свят – крайност – самотност”, „Време и битие”, „Изворът на художест-

веното творение” и „Размишления ІІ-VІ. Черните тетрадки. 1931-1938”,  – също 



 343

изобщо не се ангажира с директното използване на терминология, която видно 

засяга или пък достатъчно ясно експонира ролята на политическата демагогия. 

В световноизвестния труд на Теодор Адорно „Негативната диалектика” 

за наличието, ролята и значението на демагогията в историческия и политичес-

кия живот се пише само един път – толкова, колкото и в монографията му, пос-

ветена на философия на новата музика. Но в още по-популярната му книга, а и 

колективен сборник за авторитарната личност, за политическата демагогия се 

споменава два пъти, колкото и в другите му (значими) творби, посветена на со-

циология на музиката и на естетическата теория, докато в съчинението му за 

философията на морала няма да се открие нито едно позоваване на термино-

логия, отнасяща се директно до ролята и значението на този вид демагогия. За 

сметка на това обаче, в по-малко известната или пък цитираната днес негова 

книга „Жаргонът на истинността. За немската идеология” той си позволява цели 

три пъти да се основе на използването на термини, визиращи „демагогското”. 

В знаменитата „Диалектика на Просвещението. Философски фрагменти”, 

интелектуален плод, но и съкровено послание на Теодор Адорно и Макс Хор-
кхаймер след тяхната емиграция, а и публикувана в САЩ, също така нито вед-

нъж няма директно посочване на ролята и влиянието на демагогията. Но и във 

фундаменталната, пък и също култова (за антрополозите) монография на Хел-
мут Плеснер „Степени на органичното и човека. Въведение във философската 

антропология”, също няма да имаме удоволствието да прочетем нещо за нея, 

сякаш тя няма никакъв „пръст” в публичното извайване на човешката природа. 

Един от най-великите социолози на всички времена – Валтер Бенямин, 
– също не си позволява разточителство в употребите на термини, свързани с 

темата за ролята и влиянието на демагогията в обществено-политическите ре-

алности и нрави. В книгите си „Маските на времето”, „Берлинското детство на 

границата на вековете”, „Произведението на изкуството в епохата на неговата 

техническа възпроизводимост”, „Озарения”, „Произход на немската барокова 

драма”, „Улица с еднопосочно движение”, „Учение за подобието. Медиаестети-

чески произведения”, „Кратка история на фотографията”, в творбата му, посве-

тена на Франц Кафка, също както  и в редица други, по-малки негови студии и 

статии с ценен характер той никъде не споменава нищо пряко за демагогията. 

Но пък в своя „Московски дневник” той споменава само веднъж за демагогията, 

а в култовата си творба „Писмо и различие” дори и удвоява това „постижение”.  



 344

В книгите и на създателя на теорията за социалните системи, изтъкнати-

ят немски социолог Никлас Луман – „Въведение в системната теория”, „Поня-

тието за общество”, „Обществото като социална система”, „Социалните систе-

ми”, „Еволюция”, „Власт”, „Самоописания”, „Реалността на масмедиите”, „Медия 

комуникации” – отново няма да открием нито едно позоваване за демагогията. 

Изглежда немислимо, но в превърналата се в хит книга на Ерик Хоффер 

„Истинновярващият. Мисли за природата на масовите движения”, чиято основ-

ната теза е, че всички революционери са комплексари, неудачници или патоло-

гични типове, също няма и нито едно подчертаване на ролята на демагогията. 

В книгата на изтъкнатият немски философ Фридрих Георг Юнгер „Изток 

и Запад” – сбор от най-значимите му есета по философски и културологически 

теми, – пак нито веднъж не се споменава за влиянието на този вид демагогия.  

В една от най-популярните книги на Макс Шелер, посветена на изследването 

на връзките и зависимостите между ресантимента и структурата на моралните 

връзки и отношения, също няма да открием дума за демагогията. Но и във „Фи-

лософски фрагменти от ръкописното наследство” това отново ще се потвърди. 

Такъв ефект се получава и в сборника с избрани негови философски творби. 

 В трудове и на един от най-често цитираните днес немски мислители – 

Мартин Бубер, – не срещаме очакваното напомняне за присъствието, ролята и 

значението на демагогията в публичния и частния живот на човешкото същест-

во. Това ясно проличава, например, и в книгите му „Двата образа на вярата”, 

„Хасидските предания. Първите наставници” или в прочутата му книга „Аз и Ти”. 

 В считаните за безспорна класика в психологията творба на Вилхелм 
Райх „Погледни се, малки човече” също няма да открием абсолютно нищо за 

разностранните атрибути и митарства на демагогията в политиката, обаче в 

другото си велико произведение „Психологията на масите и фашизмът” той ве-

че ще прибегне до услугите на терминологията за нея и то цели четири пъти. 

 Рудолф Зулцман, във фундаменталния си труд „Пропагандата като 

оръжие във войната”, нито веднъж не прибягва до споменаване на демагогията. 

В произведенията на една от култовите фигури на немската философия – 

Ернст Касирер, – можем да се усетим света на мълчанието и сянката на пре-

небрежението към директно споменаване на демагогията. В станалата класика 

негова творба, тритомната „Философия на символичните форми” или във „Фи-

лософия на Просвещението”, но и в сборниците му с избрани работи, посвете-
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ни на проблемите за връзките и зависимостите между индивида и космоса, или 

за опита за човека, няма да забележим дори и едно визиране на демагогията. 

Знаменателен е фактът, че в една от хитовите си творби за истината за 

мита, Курт Хюбнер два пъти вкарва в оборот темата и терминологията на де-

магогията при обяснение на конструирането и ползването на политическия мит. 

И в предизвикалата сериозни научни дискусии творба на Алберт Ханс – 

„Трактат за критическия разум”, няма да усетим присъствието на демагогията. 

В известното на профилираната философска публика съчинение на Куно 
Фишер „Воля и разсъдък” пак няма да открием никакво директно казано за нея. 

И в предизвикалата голям интерес в научната аудитория монография на Хаймо 
Хофмайстер „Какво значи да мислим по философски”, имаща богато и пъстро 

проблемно-тематично съдържание, пак няма да открием онова, което търсим. 

В световно известните шедьоври на Норберт Елиас – двутомната „За 

процеса на цивилизацията. Социогенетически и психогенетически изследвания” 

и „Придворното общество. Изследвания по социология на краля и придворната 

аристокрация” отново няма да открием преки следи за ролята на демагогията. 

И в една от най-дискутираните в последните години книги на Норберт 
Болц, посветена на неговите размисли за неравенствата в стил Анти-Русо, пак 

не се експлоатира терминология, която е свързана с греховете на демагогията. 

При друг, изключително популярен и цитиран немски учен – Улрих Бек, в 

моментално превърналата се в световен бестселър негова книга за обществото 

на риска за властта и нейните опоненти в епохата на глобализма отново не се 

използва тези термини, докато в тази за властта и нейните опоненти в епохата 

на глобализма определено се фиксира само еднократна употреба на термино-

логия, която се отнася до демагогията. Такъв минимален мащаб на споменава-

не на демагогията е валиден и за трета негова знакова творба – за това, какво 

е глобализацията, за грешките на глобализма и отговорите на глобализацията. 

Този маниер е валиден и за Юрген Хабермас, който в книгите си, „Фило-

софски дискурс за модерността”, „Бъдещето на човешката природа”, „Разцепе-

ният Запад”, „Въвличането на другия”, „Морално съзнание и комуникативно 

действие”, „Техниката и науката като „идеология”, „Постнационалната консте-

лация и бъдещето на демокрацията” и „Проблемът на легитимацията на късния 

капитализъм” също не споменава за огромната роля и натрапчивото присъст-

вие на демагогията (2010). Такова мълчание за проблема и терминологията на 
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демагогията е валидно и за общата му творба с кардинал Йозеф Ратцингер – 

папа Бенедикт ХVІ – „Диалектика на секуларизацията”. Нито веднъж няма да се 

открие позоваване за демагогията и в сборника му от есета и интервюта „Де-

мокрация. Разум. Нравственост” или в този с философски статии, под общото 

заглавие „Между натурализма и религията”, а в „Политически работи” обаче той 

нарушава това табу и еднократно визира наличието и ролята на демагогията. 

В много цитираната в днешно време книга на Гюнтер Рормозер „Кризата 

на либерализма” само веднъж може да се засече отбелязване на демагогията. 

 В спечелилата си много признателни читатели творба на Кристоф Вулф 

„Към генезиса на социалното. Мимезис. Перформативност. Ритуал”, където 

критично се анализира инаугурацията на американския президент, като съвре-

менно превъплъщение на древни ритуали и изменени модели на перформа-

тивност, пак няма да срещнем дори една добра или лоша дума за демагогията.  

 Странно изглежда, че в една от търсените и цитираните днес книги на В. 
Шмит, засягаща важни проблеми на теорията и историята на наратологията, 

отново няма местенце, нито пък минимална роля за политическата демагогия. 

В основателно тачената от читателската аудитория монография на Конрад 
Бурдах „Реформация. Ренесанс. Хуманизъм” също няма да се спречкаме с как-

вото и да позоваване на присъствието, ролята и значението на демагогията. 

В придобилата огромна известност двутомна монография на Адолф Га-
усрат „Средновековните реформатори” ще забележим отдавна познатото пре-

небрежение към, игнориране на термини, които са директно свързани с демаго-

гия, и ако в първия том те липсват, то във втория, тя се фиксира цели два пъти. 

В много цитираното от антрополози, културолози, политолози и филосо-

фи знаменито произведение на Ернст Канторович (посветено на анализ на 

двете тела на владетеля) терминологията за политическата демагогия отново 

не се допуска или пък не се вкарва в научен „оборот” под каквато и да е форма.  

В книгата на Йоахим Бауер „Принципът на човечността. Защо по своята 

природа сме склонни към кооперация” отново ще забележим подобен ефект, 

въпреки че демогагията се използва като средство за някои видове кооперации. 

В привляклата вниманието на читателската публика книга на Адолф Гуг-
гунбюл-Крейг „Наивните старци. Анализ на съвременните митове”, за сетен 

път срещаме явната опърничавост да се признае ролята на демагогията като й 

си отдава заслуженото и дължимото едва, или само в един-единствен случай. 
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В култовата творба на Роналд Инглхарт и Кристиян Велцел за модер-

низацията, културните изменения и демокрацията тя един път се споменава. 

В често цитираната книга на Мартин ван Кревелд за разцвета и упадъка 

на държавата се регистрират само три употреби на въпросния одиозен термин, 

а в „Трансформация на войната” нито веднъж няма да стигне до употребата му. 

В предизвикалата огромна буря от теоретически и политически дискусии 

и издателски бум книга на изтъкнатия партиен деец и банкерски бос Тило Са-
рацин „Германия – самоликвидация” нито веднъж не се ползват тези термини. 

Озадачаващ е и фактът, че и в обемистият – към 800 страници, – труд на 

Детлеф Брандес, Холм Зундхауссен и Щефан Трьобс, посветен на депорта-

циите, принудителните изселвания и етническите чистки през ХХ век, също ня-

ма нито едно прибягване до услугите на терминологията за демагогските изяви.  

В много нашумялата веднага след публикуването си книга „Дългата сянка 

на миналото. Мемориалната култура и историческата политика” Алайда Асман 

също не намира за нужно или полезно нито веднъж да спомене за демагогията. 

В предизвикалата особена полемика книга на К. Бассиюни „Възпитание 

на народоубийци” отново няма да срещнем нито едно визиране на демагогията. 

Шокираща е липсата на терминология за демагогията в анализа на кому-

нистическите режими, при това правени от западни автори. За пословичен в 

този аспект може да се смята сборникът под съставителство и обща редакция 

на  Ханс Гюнтер и Сабине Хенсген, в който пъстър международен изследова-

телски колектив анализира съветската власт чрез нейни медийни проявления. 

Нашумелият през последните две-три десетилетия Юрген Граф в счита-

ните от мнозина критици за скандални свои книги „Ревизионизъм на Холокоста”, 

„Великата лъжа на ХХ век”, „Крахът на световния порядък” също така изобщо 

не се възползва от разнообразните мостри, екстри и услуги на „демагогската” 

терминология, въпреки че  той непрестанно, макар и само имплицитно обвърз-

ва дискурса, а и неговата практическа визия за Холокоста и с нейното участие. 

Най-интересното за отчитане на особените заслуги на политическата де-

магогия обаче е, че дори и самият Адолф Хитлер използва в своя толкова 

обемист и капитален труд – „Майн кампф”/„Моята борба” – всичко на всичко 

едва пет пъти термини от нейната пъстра и шумна кохорта, като нито веднъж те 

нямат негативна конотация, а дори отнася един към самия себе си, подсказвай-

ки напълно отчетливо и без всякакво смущение, че той се гордее, че е демагог. 
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Слънчева Италия и скритото в трезорите й за демагогията 

В безсмъртните философски прозрения и поучения на Луций Аней Се-
нека, изразени в „Нравствените писма към Луцилия”, веднъж се споменава за 

притежавани демагогски характеристики на един нотабил, но само в бележките.  

В шедьоврите на един от най-великите оратори в човешката история – 
Марк Тулий Цицерон,  – между които „За старостта. За дружбата. За задълже-

нията”, двата тома с неговите знаменити речи, а и в сборника с избрани негови 

произведения, също няма да открием нито една конкретна дума за толкова ши-

роко разпространения и повсеместно използвания (по неговото, а пък и в пре-

дишните времена) демагогски репертоар. Същото се отнася за неговите безс-

мъртни и до ден днешен цитирани диалози, посветени на държавата, законите. 

В двутомното издание на доста цитирания римски мислител – Секст Ем-
пирик, веднъж може да се намери позоваване на демагогията – в бележките. 

Джордано Бруно – велик мъченик, безсмъртния хуманист и творец, ста-

нал жертва на клерикалните демагози, в едно от най-знаменитите си съчине-

ние, посветено на героичния ентусиазъм и борбата срещу бездарието, не спо-

менава за демагогията. Този си стандарт той съхранява и в друга своя творба – 

„Философски диалози”, разобличавайки опитите за манипулиране на човешкия 

разум, а и в „Изгнанието на тържествуващия звяр”, където осмива покварата на 

нравите в своето време и общество и вдъхновено излага своята нова религия 

за един друг, благороден и наистина красив, а и хуманно обагрен човешки свят. 

Още една велика фигура на Италия – Николай Кузански, – също така не 

смята за необходимо или полезно да отделя внимание, усилия на демагогията, 

въпреки че някои от футуристичните му опции са си чиста проба демагогски. 

В  смятаната за класика (в политологическата библиография) творба на 

гениалния Данте Алигери „Монархията” изобщо не се споменава демагогията. 

Изумяващ е фактът, че в знаменитите творби за секретите и технологии-

те на властта и политиката – по-специално, във „Владетелят”, „Изкуството на 

войната”, „За това, как трябва да се постъпва с въстаналите жители на Валди-

кяна”, „Описание за това как херцог Валентино се избавил от Вителлоццо Ви-

телли, Оливеретто да Фермо, сеньор Паоло и херцог Гравин Орсини”, „Животът 

на Кастручо Кастракани от Лукка”, „Разсъждения за първата декада на Тит Ли-

вий”, „История на Флоренция” и „Златното магаре”, – Николо Макиавели дори 

нито веднъж няма да си позволи да прибегне до щедрите услуги на пъстрата и  
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шумна компания от понятия, отнасящи се до политическата демагогия, въпреки 

че твърде много от онова, за което разказва, се отнася тъкмо до нейните изяви. 

Лоренцо Валла – култова фигури на Ренесанса, също не споменава ни-

що за наличието, въздействието и въплъщенията на демагогията в своята зна-

менита творба „За истинското и лъжливото благо. За свободата на волята”. 

В изповедалната си книга „Моята тайна, или Книга на беседите за през-

рението към света” безсмъртния ренесансов мислител Франческо Петрарка  

също няма да прибегне до нищо пряко отнасящо се за ролята на демагогията.  

В един от капиталните трудове на Пико делла Мирандола „Девестотин 

тезиси” за нея също няма да се каже нищо определено. Това се забелязва ясно 

и в знаменитите трактати „За безсмъртието на душата”, „За причините на ес-

тествените явления” или „За чародейството” на най-изтъкнатия представител 

на атеистичната мисъл в италианския Ренесанс, рожби на Пиетро Помпонаци. 

В знаменитата творба и на монаха утопист-комунист Томазо Кампанела 

„Градът на слънцето” също нито веднъж няма да се види нещо за демагогията. 

Поради спецификата на PDF-формата, недопускаща проверки в текста, 

не успях да определя и честотата на употребите на визираната терминология в 

основателно смятаната за знаменитите творби на Франческо Гвиччардини – 

„Бележки за политическите и гражданските дела” и в мемоарните му книги, съ-

що както и в произведенията на великия революционер Джузепе Гарибалди. 

В проникновените си естетически и критически разработки, великият бо-

рец и революционер Джузепе Мацини само веднъж споменава за демагогията. 

В публикуваната през 1764 г. класическа творба на Чезаре Беккария „За 

престъпленията и наказанията” отново няма нито една дума за демагогията. 

В прочутата си творба и неизменно почитана от всички полотилогически 

енциклопедии и трудове „История на политическите доктрини”, Гаетано Моска 
също нито веднъж не си позволява разсейването или пък натрапчивата мисъл 

да прибягне до услугите на терминологията за въпросния тип демагогия. 

В „Социалистическите системи” на един от емблематичните и задължи-

телни автори за всеки политологически учебник и труд – Вилфредо Парето – 

ще се срещнем само две директни позовавания за ролята на демагогията. 

Идеологът, стратегът и ръководителят на фашизма – Бенито Мусолини 

– в своята програмна книга „Третият път. Без демократи и комунисти” точно 16 

пъти експлоатира термини от „котерията” на демагогията за своите намерения.  
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В капиталния труд и на друг виден теоретик на фашистката идеология – 

Джовани Джентиле – „Въведение във философията”, излагащ визията му за 

„етичната държава”, също няма да открием нито дума, която да е директно на-

сочваща към или свързана с демагогията. Това се отнася и за още една друга 

видна фигура с особено голям принос за фашистката идеология – Бенедето 
Кроче, който в „Антология на съчинения по философия” или пък в „ Теория и и 

история на историографията” също не намира никаква  сериозна причина и ос-

нователен повод да каже нещо по повод значението и ролята на демагогията.  

В култовия труд на един от най-оригиналните вдъхновители и теоретици 

на фашистката идеология, а пък и страстен трубадур за историческата необхо-

димост от консервативна контрареволюция, каквато нашата съвременност из-

питна, както и от възхода на историческия хоризонт на неоаристократични ели-

ти, каквото днес могат да бъдат различени в образите и деянията на глобални-

те олигархии, – Юлиус Евола – „Езическият империализъм” за демагогията 

пряко се споменава едва точно два пъти. В други негови работи, обаче, – „Да 

оседлаеш тигъра”,  „Метафизика на войната” – визирането е само по веднъж. А 

в други много популярни и цитирани (както по онова време, така също и днес) 

негови произведения, като „Традиция и раса. Расата като революционна идея”, 

„Метафизика на пола”, „Работещият” в творчеството на Ернст Юнгер”, „Импери-

ята на слънцето”, „Мистерията на Граала”, „Традиция и раса”, „Свастиката като 

символ на полюса” и „Йога на могъществото”, липсва дори каквото и да е отбе-

лязване на ролята на този опасен вид демагогия. А в друг свой труд – „Фашиз-

мът – критика отдясно”, – Евола компенсира своето редукционистко отношение 

към изследваната (тук и сега) терминология за демагогията, като си позволява 

цели десет пъти да извади нещо на показ от нейния извънредно богат арсенал.  

Най-ярката фигура на лявата италианска политическа мисъл – Антонио 
Грамши, – към когото днес отново особено мощно се насочват и вниманието, и 

интересите на учени от различни обществени науки, си позволява едва само 

веднъж да спомене нещо пряко за демагогията в сборника „Дан на историята”, в 

който са събрани избрани негови статии от „Ордине нуово”, разработки по въп-

росите на революцията и културния живот. Толкова отбелязвания на демагоги-

ята, обаче, можем да намерим и в неговите знаменити „Писма от затвора”. Във 

втория том от неговия двутомник с избрани произведения, които са посветени 

на темата „изкуство и политика”, а по-точно в приложението за театралните 
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хроники, великият Антонио Грамши едва само на два пъти си позволява да 

споменава нещо за присъствието, ролята или влиянието на този вид демагогия. 

В оригинално и интригуващо написаните му разкази в „Ежовото дръвче” 

няма да открием нищо по визирания и проверявания от нас тук и сега проблем. 

Обаче, за сметка на това, в безсмъртните му „Затворнически тетрадки” цели 17 

пъти той ще засегне и деликатната тема за демагогията и ролята й в историята, 

а в събраните му в първия том от тритомника с негови избрани произведения, 

съставен единствено от статиите му в „Ордине нуово” от периода 1919-1920 г. 

цели 25 пъти ще постави на явно място и с особен акцент темата за демагог-

ското в историята, обществено-политическия, културния и всекидневния живот, 

с което ще покаже – по недвусмислен и категоричен начин, – че политическата 

демагогия може да не се прикрива и премълчава, подменя или замества с все-

възможни синоними, евфемизми и други езикови заместители, или прийоми, а 

да се извежда на предна линия, като задълбочено се разкрива и интерпретира. 

В чудесната книга на Ордине Нуччо – „Границата на сенките” за твор-

ческия гений и живот на Джордано Бруно, – също няма нищо явно по въпроса. 

В превърналата се в световна знаменитост творба на Джани Родари 

„Граматика на фантазията. Въведение в изкуството на измисляне на истории” 

пак ще ударим на камък в опита да намери нещо пряко казано за демагогията. 

В превърналата се в еталонна книга на Курцио Малапарте, посветена на 

техниките на държавните преврати, също така изобщо не се споменава за на-

личието, ролята и значението на демагогията в политическите конспирации. А в 

нашумялата творба на друг италиански творец – Данило Дзоло, – „Демокраци-

ята и сложността. Реалистичният подход” само веднъж този прокълнат термин 

се експлоатира и то при „портретирането” на премиера Силвио Берлускони. А в 

станалия задължителен за позоваване при изследване на политическите съби-

тия през ХХ век фундаментален труд на Джовани Ариги, анализиращ връзките 

и зависимостите между парите, властта и другите източници за портретирането 

на нашата съвременност, няма да открием дори и съвсем миниатюрна следа. 

В една от най-популярните постмодернистки книги – „Граматика на мно-

жествата. Към анализа на формите на съвременния живот”, – на един от най-

ярките изследователи днес – Паоло Вирно, пак липсва въпросното понятие. 

Но в съвместната му работа с Кристина Кайндъл и Спенсер Саншайн „Три 

текста за новия фашизъм” такива понятия се вкарват в оборот само два пъти. 
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Карло Гинзбург – един от основателите на микроисторията, – в ориги-

налните си хитови произведения – „Митове – емблеми – белези. Морфология 

на историята” и „Кашкавал и червеи”, – също няма да прояви нужното уважение 

към зачитане на присъствието и значението демагогията в обществения живот. 

Изтъкнатият италиански общественик и специалист по право Бруно Лео-
ни в нашумялата си творба за явните или незримите връзките и зависимостите 

между свободата, закона и политиката едва на два пъти се уповава на терми-

нологията за демагогията, които следва да пояснят менталните му намерения.  

В хитовата творба на Франко Бифо-Берарди „Новите герои. Масовите 

убийци и самоубийци”, нито веднъж не се визира ролята на демагогията, въп-

реки че повечето от тези персонажи са пленници или жертви и на демагогията. 

Джулието Киеза в „Безкрайната война” нито веднъж не споменава нещо 

директно за демагогията, но в „Прощавай, Русия” отбелязва ролята й веднъж. 

В бестселъра на Маурицио Вироли „Свободата на слугите” също няма 

да се открие каквато и да е видима, пряка следа за влиянието на демагогията. 

В една от най-популярните си публични лекции, изнесена през 1995 г. в 

Харвардския университет, но излязла и като самостоятелен труд, анализираща 

колосалния сблъсък между болшевиките и селячеството в смутния и тежък пе-

риод на СССР между 1917 и 1933 г., Андреа Грациози също не смята за нужно 

да приведе в защита аргументи чрез използването и на подобна терминология. 

Той, обаче, притежава същото недобро отношение към последната и в една от 

най-популярните си творби – „Войната и революцията в Европа. 1905-1956”. 

Един от най-изтъкнатите, популярните сред постмодерно изкушените чи-

татели, но също така и от много цитираните съвременни италиански автори – 

Джорджо Агамбен, – в забележителните си книги „Homo saker. Суверенната 

власт и голият живот”, „Homo saker. Извънредното положение”, „Homo saker. 

Какво остава след Освиенцим?”, „Бъдещето общество”, „Откритото. Човекът и 

животното”, „Какво е да заповядваш” или пък също и в „Профанации” нито вед-

нъж не вижда причина, повод или основание да се възползва от тези термини. 

Съвсем наскоро отишлият си в „по-добрия свят”, световно прочут и приз-

нат мислител, писател, философ и културолог Умберто Еко в знаменития си 

роман „Махалото на Фуко”, в сборника с негови статии „Пълен назад! „Горещите 

войни” и популизма в СМИ”, в популярната си „Как да напишем дипломна рабо-

та” си позволява едва-едва само по веднъж да каже нещо пряко за присъствие-
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то и влиянието на демагогията. Обаче, в други свои знаменити творби, като 

„Името на розата”, „Изкуство и красота в средновековната естетика”, „Еволюция 

на средновековната естетика”, „Картинките на Минерва. Бележки на кибритени 

кутийки”, „Търсения на съвършения език в европейската култура”, „Бележки по 

полетата на Името на розата”, „Функция и знак. Семиология на архитектурата”, 

„История на уродството”, „Пет есета на тема етика”, „Миграция – търпимост и 

неизтърпимо”, „Баудолино”, „Островът на навечерието”, а пък дори и в есето си 

„Вечният фашизъм”, той не визира пряко нито веднъж нещичко за демагогията.                     

        Съкровищницата за демагогския дискурс в Америка 

Колкото изненадващо да звучи, в текстовете на американските просвети-

тели – Бенджамин Франклин, Кедвалладер Колден, Итън Аллен, Бенджа-
мин Раш, Томас Джеферсън, Томас Пейн и Томас Купър, – не се открива ни-

какво присъствие на въпросното понятие или на негови производни термини. 

Като любопитен факт може да прозвучи констатацията, че в знаменито си 

есе „Гражданското неподчинение”, Хенри Дейвид Торо само веднъж прибягва 

до богатите услуги на терминологията за демагогията, но и не намира повод да 

се уповава на тях в другата си знаменита книга – „Уолдън, или живот в гората”.   

Един от бащите на американския прагматизъм – Джон Дюи – в култовата 

си творба за обществото през призмата на разривите между фактите и нравите, 

реалностите в действителността, както и в други свои известни работи, като 

„Реконструкцията във философията” и „Проблемите на човека”, също не отбе-

лязва нито веднъж демагогията. Това отношение към нея има и друга знакова 

фигура за прагматичната философия – Чарлз Сандърс Пирс, – който в дву-

томника са „Начала на прагматизма” или в работите си, поместени в сборника 

„Избрани философски произведения”, също не отронва нито една дума за нея.  

В смятаната за безспорна класика творба „Човешката природа и социал-

ният порядък” на създателя на символическия интеракциониозъм – Чарлз Хор-
тон Кули, само веднъж читателят има удоволствие да прочете нещо директно 

за присъствието и значението на демагогията в живота на човешкото същество. 

В две от доста цитираните пред десетилетията творби на Карл Поппер – 

„Всички хора са философи”, „Обективното знание. Еволюционният подход”, – не 

се регистрират  никакви позовавания на термини от „пъстрата компания” на по-

литическата демагогия. И колкото да е изненадващо, обаче и в двата тома на 

най-прочутото му и абонирано за всички политологически речници произведе-
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ние „Отвореното общество и неговите врагове” също липсва каквото да е визи-

ране на ролята на демагогията в политическата история, теория или практика. 

В една от най-цитираните творби на тотално реанимирания и глорифи-

циран днес Фридрих фон Хайек – „Пътят към робството” – световно-известния 

икономист и адепт на свободния пазар, безграничната конкуренция и елимини-

рането на социалната държава ще си позволи великодушието и щедростта са-

мо веднъж да спомене демагогията. А и в още една негова творба – „Контраре-

волюция на науката. Етюди за злоупотреби с разума”, – той отново ще прибегне 

до еднократно използване на такава терминология, този път, обаче, критично 

„портретирайки” един философски гений – Франсис Бейкън. Но и в друга негова 

творба – „Съдбата на либерализма в ХХ век”, ще срещнем отново с този еталон 

– еднократно позоваване на ролята на демагогските инструментариуми в поли-

тиката. В трета негова, също смятана и днес за култова разработка – „Право, 

законодателство и свобода. Съвременно разбиране на либералните принципи 

за справедливост и политика”, – творческата му съвест вероятно го е загризала 

донякъде, понеже в нея вече има цели 4 визирания за ролята на демагогията. 

В култовото съчинение на създателя и пръв ръководител на ЦРУ – Алън 
Дълес – „Изкуството на разузнаването”,пак ще се натъкнем на упорито мълча-

ние по въпроса за мястото, ролята и значението на демагогията в политиката. 

В родилата много остри дискусии или разгорещени теоретични полемики 

творба на известния американски историк Херберт Аптекар „Лауреати на им-

периализма. Монополният капитал пренаписва историята на Америка” цели три 

пъти се визира ролята и значението на демагогията – толкова, колкото можем 

да открием и в първия том на прочутата му „История на американския народ”. 

Във втория том, за „Американската революция 1763-1783”, той не я споменава, 

но в друг свой известен труд „История на афро-американците: съвременната 

епоха”, Х. Аптекар на два пъти посочва влиянието на демагогията в историята. 

В два от най-известните научни трудове на „гуруто” на функционализма в 

социологията – Талкот Парсонс, „Системата на съвременните общества” и „За 

структурата на социалното действие”, също няма да намерим абсолютно нищо.   

 В смятаната за безспорна класика монография на един от най-великите 

социолози на САЩ – руснакът по произход Питърим Сорокин, – „Анатомия и 

физиологията на революцията: източниците на интегрализма”, ще се сблъска-

ме с необичайна словоохотливост по нашия проблем – цели 5 пъти в превиша-
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ващия 700 страници текст са споменава за нея. В прословутия му „Общодостъ-

пен учебник по социология” ще понижи на три фиксиранията. В обемистия си 

сборник „Човек. Цивилизация. Общество” ще отбележи един път демагогията, а 

в изповедалната си автобиографична книга – „Далечният път”, – той вече нито 

веднъж няма да каже нещо директно за ролята на политическата демагогия. 

В даващата мащабна картина за историята и живота в Древния Рим кни-

га на Паул Джеймс „Римската цивилизация” пак няма да намерим жадуваното. 

Колкото и шокиращо да изглежда, или да звучи, но е безспорен факт, че 

в прочутата творба на Джон Ролс „Теория на справедливостта” също нито вед-

нъж няма да се открие каквото и да е пряко позоваване на този вид демагогия. 

Изследвайки обстоятелствата за възникване или утвърждаване на абсо-

лютистки монархически режими в много страни от различни континенти, Пери 
Андерсон не намира абсолютно никакво място и роля на политическата дема-

гогия в тези процеси. Но същото негативно отношение към нея той проявява и в 

друга своя капитална творба – „Размишления за западния марксизъм”. А така 

също прави и Роберт Нисбет, като изследва историята на идеята за прогреса. 

В книгата на Патрик Хаттон „Историята като изкуство на паметта” също 

няма да се случи да отбележим каквото и да е визиране ролята на демагогията. 

В капиталното произведение на Даниел Бурстийн – тритомникът „Аме-

риканците”, – посветен на историята на цивилизацията на САЩ, едва само три 

пъти се използват услугите на терминология, визираща ролята на демагогията. 

В две от най-популярните и цитираните в нашата съвременност от науч-

ните колегии произведения на Хилари Патнъм, каквито са „Разум, истина и 

история” и „Философия на съзнанието”, също отново няма да открием абсолют-

но никакви преки следи, водещи към наличието или ролята на демагогията. А и 

в знаменитото философско произведение на Джордж Сантаяна „Скептицизъм 

и животинска вяра” също не може да се открие нищо директно за демагогията. 

В интригуващо представената, но и интригуващо обяснената история на 

човечеството, при това и през призмата на непознатата биография и феноме-

нологията на собствеността в твърде популярната за учените книга на Том Бе-
тел „Собственост и разцвет”, едва само на два пъти става дума за демагогията. 

В култовата за икономическите и политологическите научни среди творба 

Чарлз Тили, посветена на анализ на десетвековни премеждия на европейските 

държави, също не се споменава абсолютно нищо за политическата демагогия. 
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В настолната книга (за всеки феноменолог) на Алфред Шютц – „Смис-

ловата структура на всекидневния свят – очерци по феноменологическа социо-

логия”, също няма да открием никакво позоваване за политическата демагогия. 

В класическата работа „Ритуалът на взаимодействието. Очерци за пове-

дението лице-в-лице” на известния представител на символическия интеракци-

онизъм Ървин Хофман, няма да намерим каквато да е пряка следа за споме-

наване на присъствието, ролята или значението на политическата демагогия.   

Във феноменалната монография на Стивън Лиюкс  „Властта – радикал-

ният възглед”, отново ще се натъкнем на „вечното мълчание” за демагогията. 

Един от най-котираните оригинални съвременни американски политолози 

– Уолтър Ръсел Мид, в бестселъра си „Власт, терор, мир и война” не вижда 

никакви причини или сериозни основания да спомене директно демагогията. 

В доста цитираната историческа работа на Уйлям Мак-Нилл „Възхожда-

нето на Запада. История на човешкото съобщество” пък ще станем свидетели 

на поредното елиминиране на ролята на политическата демагогия в процесите. 

Това усещане ще получим, ако прочетем знаменитата творба на Торстен Веб-
лен „Теория на празната класа” или днес също много популярната монография 

на Уйлям Бърнстейн „Великата размяна. История на световната търговия”.  

За воалираното присъствие и прикриваната роля на политическата дема-

гогия в обществения живот свидетелства и знаменитата монография на Райт 
Миллс „Властващият елит”, където не се споменава термина „демагогия”, въп-

реки че много от извадените наяве и добре анализирани примери в нея могат 

безусловно да бъдат таксувани и интерпретирани именно през призмата на де-

магогията.  Също и в превърналата се в култов образец творба на Чарлз Райт 
Милс – „Социологическото въображение” – за пореден път няма да изнамерим 

каквато да е следа за реалното присъствие и роля на политическата демагогия.  

В чудесната, а и оригинална монография на Хейдън Уайт „Метаистория: 

Историческото въображение в Европа от ХІХ век”, където се прави оригинална 

дисекция на историческата дискурсивност и наративност и то от тропологическа 

гледна точка, отново няма да имаме възможност да се срещнем с демагогията. 

Този ефект ще получим ако прочетем внимателно основателно смятаната за 

класика творба на Роберт Мертон „Социална теория и социална структура”.   

 Отсъствието на понятийно-категориална „свита” в текста контрастно про-

личава и в считаната за класическа творба книга на изтъкнатия американски 
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политолог и религиовед Джефри Стаут „Демокрация и традиция”, посветена на 

връзките и зависимостите, противоречията и колизиите между демокрацията и 

религията, доказващи че демокрацията също е особен тип културна традиция. 

 Носителят на Нобелова награда, световно известният икономист Амар-
тия Сен в едно от най-известните си произведения „Свободата като развитие”, 

в което разглежда влиянието и ролята на политическите и социалните институ-

ти върху равнището на човешкия живот, също не засяга темата за демагогията, 

въпреки че тя може да се смята дори и като увековечен специфичен институт в 

обществено-политическия живот в поредица исторически епохи или общества. 

Това прави той и в друга своя популярна творба – „Идеята за справедливостта”. 

 В култовата творба и на Уйлям Мак-Нил „В преследване на мощта. Тех-

нология, въоръжена сила и общество в ХІХ-ХХ векове”, отново не се отдава 

никаква почит и не се отчитат заслугите на демагогията в качеството й на мощ-

но оръжие и специфична технология за властово заблуждение или подчинение.   

В излязлата от печат през 1956 г. малка, но ценна в информативен план 

книжка на Роджер Хилсмен „Стратегическото разузнаване и политическите 

решения”, анализираща информационно-изследователските принципи и техно-

логии на американското разузнаване, няма да открием нищо за демагогията. А 

още по-шокиращо е, че в предизвикалата политически шок книга на Кит Мел-
тон и Робърт Уоллъс „Секретна инструкция на ЦРУ за техниката на заблужда-

ващите трикове и въвеждане в заблуждение”, която всъщност е разсекретеният 

таен документ, написан по поръчка на ЦРУ от световно известния илюзионист и 

велик шпионин Джон Малхолланд, също няма да срещнем термина „демагогия”.  

В друго, пак от онова време, настолно четиво за американските военни, 

рожба на Т.К. Финлеттер – специален представител по провеждане на Плана 

Маршал в Обединеното кралство и министър на военно-въздушните сили на 

САЩ, – „Сила и политика. Външната политика и военната мощ на Съединените 

щати във века на водородното оръжие”, пледираща за световна хегемония на 

САЩ чрез изпреварване в атомната надпревара, пак няма дума за демагогията. 

В станалата изключителен научен хит творба на Роберт Хиггс, носеща 

атрактивното заглавие „Кризата и Левиатанът. Повратните моменти в ръста на 

американското правителство”, в която са добре разобличени редица тайни за 

инструментариумите на влияние и въздействие на последното върху живота на 

хората, само четири пъти се споменава и нещичко за политическата демагогия.  
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В сензационните книги и на Дан Перцефф „Атака върху мозъка. Осколки 

на психотронната война” и „Нарковойните на ХХІ век. Оръжие за масово пора-

жение”, също няма да открием каквото и да е за ролята на този вид демагогия. 

А в твърде обемистия текст на бестселъра на Питър Найт „Културата на 

заговора. От убийството на Кенеди до „секретните материали” има само две 

позовавания за влиянието на политическата демагогия в политическите афери.  

В станалата научен и библиографски хит творба на Берроуз Данем „Ги-

гантът в окови” също няма да успеем да открием следа за този вид демагогия. 

Като парадокс звучи вестта, че един от великите историци и теоретици на 

идеологията – Карл Манхайм, – в една от известните си творби – „Диагнозата 

на нашето време”, – намира потребност само веднъж да използва термина. 

В най-авторитетната и вероятно най-цитираната монография за комплек-

сно изследване и обяснение на произхода и феноменологията на гражданското 

общество, политическата теория и култура - творческо дело и научен принос на 

професорите от Колумбийския университет Джин Коен и Ендрю Арато, също 

така не може да се намерят дори съвсем микроскопични следи за демагогията. 

В често цитираната книга на К. Макферсон за времената и живота на 

либералната демокрация не се споменава за този вид демагогия. И в бестсе-

лъра „Залезът на Америка. Напред е Средновековието” на Джейн Джейкобс 

също не се ползва „демагогската” терминология за иначе интересните анализи. 

Изненадващо е, че в нашумялата творба на Робърт Хайлбронер „Фило-

софи от отвъдния свят. Велики икономически мислители, техният живот, епохи 

и идеи”, интерпретираща възгледите или визиите на Адам Смит, Равид Рикар-

до, Карл Маркс, Торстен Веблен, Джон Мейнард Кейнс, Йозеф Шумпетер, също 

нито веднъж не се въвежда „в оборот” нещо от термините за демагогията. 

В друга, знакова творба „Въстанието на елитите и предателството на де-

мокрацията” на Кристофър Лаш също не използват термини за демагогията.  

В предизвикалия бурни полемики бестселър на Пол Холандер „Полити-

ческите пилигрими. Пътешествията на западни интелектуалци в Съветския съ-

юз, Китай и Куба”, на 600 страници има само две визирания на демагогията.  

В една от най-ценените и много цитирани книги в нашата съвременност – 

рожба на търсенията на изтъкнатия американски теоретик на културата Фред-
рик Джеймисон, „Марксизмът и интерпретацията на културата”, също няма да 

имаме шанса да станем свидетели на директно разобличение на демагогията. 
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В своето знаменито произведение „Разум и революция”, Херберт Марку-
зе само веднъж се възползва от терминологията за демагогията, но в „Едноиз-

мерният човек” не си позволява дори и това великодушие. А в предизвикалата 

голям читателски интерес книга на ученика му – Джордж Катсифакис, – „Опро-

вержение на политиката. Европейските автономни социални движения и деко-

лонизацията на всекидневието” ролята на демагогията се отбелязва веднъж. 

В предизвикалата крайно противоречиви мнения и остри полемики книга 

на Джон Голдберг „Либералният фашизъм. История на левите сили от Мусо-

лини до Обама” на пищната „компания” от всевъзможни термини, отнасящи се 

до демагогията, се отделя доста място – те се използват цели петнадесет пъти, 

което буквално контрастира шокиращо с нейното общовалидно премълчаване. 

Посрещнатата с огромен читателски интерес книга на известния теологи-

чески социолог и икономист Гери Норт „Марксовата религия на революцията. 

Възраждане чрез хаос” продължава опърничавата традиция на тотално игнори-

ране на пряко споменаване на демагогията, затова и в нея не откриваме нищо. 

В един от капиталните си трудове „Карл Маркс. Бремето на разума”, вид-

ният американски философ Алън Магилл веднъж споменава нещичко за нея. 

Възбудилата остри полемики книга на Д. Крамер и Д. Олстед „Маските 

на авторитарността (Очерци за гуру) пак няма да открием нищо за демагогията.  

В знаменития си труд „Великата трансформация: политически и икономи-

чески източници на нашето време”, Карл Полани само два пъти споменава за 

демагогията. Толкова пъти отбелязва нейната роля в историята също и Дейвид 
Пристланд в своята хитова книга „Червеният флаг. История на комунизма”. 

Само веднъж я визира, обаче, Ричард Пайпс в своя бестселър „Комунизмът”. 

В предизвикалата огромен читателски интерес, но и сериозни полемики 

творба на Ури Бронфенбреннер „Два детски свята. Децата в САЩ и СССР” не 

се използва нито един „коз” от „колодата” на терминологията за демагогията.  

В капиталният труд на Ричард Лахман „Капиталисти по неволя”, изслед-

ващ конфликта между елита и икономическите преобразувания в Европа в ран-

ния период на Новото време, също няма да се открие подобна дребна следа. 

Имануел Уолърстейн в извънредно популярните и много цитираните си 

фундаментални монографии, като „Миросистемен анализ. Въведение”, „Анализ 

на световните  системи и ситуацията в съвременния свят”, „След либерализма”, 

„Европейският универсализъм. Реториката на властта” и „Краят на познатия 



 360

свят. Социология на ХХІ век” и „Историческият капитализъм и капиталистичес-

ката цивилизация”, също изобщо не си позволява да се възползва от тези про-

кълнати термини, обаче в съвместната им монография с Етиен Балибар („Ра-

са, нация, класа. Двусмислените идентичности”) поне веднъж я споменава пря-

ко. А в сборника „Залезът на империята САЩ”, в който участват освен Уолърс-

тейн и ред знакови съвременни американски учени няма да намерим термина. 

В култовата книга на Чарлз Линдблом „Политика и пазари. Политико-

икономическите системи на света”, само веднъж ще се ползват такива термини. 

В две от твърде нашумелите си произведения – „Новото индустриално 

общество” и „Животът в нашето време. Спомени” – Джон Гълбрайт не си поз-

волява нито веднъж да прибегне до експлоатацията на подобна терминология. 

В едно от най-популярните си произведения – „Дипломацията” – гуруто 

на американската външна политика Хенри Кисинджър използва едва седем 

пъти термини, визиращи релевантност с демагогията, при това в иначе твърде 

масивната по своя обем въпросна книга, докато в друга, не по-малко нашумяла 

творба – „ За Китай”, – той, колкото и да изглежда необичайно, или невероятно, 

нито веднъж не прибягва до употребата на тази стигматизирана терминология.. 

В трудовете на един от най-изтъкнатите американски философи от ХХ 

век Нелсон Гудман – „Факт, фантазия и предсказание”, „Начини за създаване 

на светове”, а и в ред от известните му студии и статии няма да намерим нищо. 

В предизвикалите огромен интерес сред учените и читателската публика 

творби на Джаред Даймонд „Оръжия, микроби и стомана. История на човешки-

те съобщества” и „Колапс. Защо едни общества оцеляват, а други умират” от-

ново липсва каквото да е конкретно, пряко позоваване на този вид демагогия. А 

и в хитовата творба на Стивън Лаперуз „В търсене на „Американската мечта” 

отново няма да се срещнем с каквото да е признание за ролята на демагогията. 

В доста популярната книга на Мюррей Ротбард „Великата депресия в 

Америка” едва само на три пъти се споменава нещо за ролята на демагогията. 

В привляклата вниманието както на учените, така и на широка читателска 

публика книга на Марк Пеннингтън „Класическият либерализъм и бъдещето на 

социално-икономическата политика” отново не се намира място, нито достойна 

или поне по-ясно отличаваща се роля за политическата демагогия в историята. 

В една от най-известните творби на лауреата на Нобелова премия Лес-
тър Търоу „Бъдещето на капитализма”, само един път се пише за демагогията.  
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Дейвид Боуз, изследвайки историята, принципите и политическите визии 

и технологии на либертарианството не се възползва от терминология, обвърза-

на с демагогията, за да критикува и унищожава чрез нея идейните си опоненти. 

В много известните, а и твърде често цитираните трудове на Фарид За-
кария за „Бъдещето на свободата: нелибералната демокрация в САЩ и зад 

техните предели” и „Постамериканският свят”, също няма място за демагогията. 

Колкото и парадоксално да звучи и изглежда, но и в популярната книга на 

една от най-яростните и оригиналните защитнички на либертарианството – Айн 
Ранд, – „Завръщането на примитива. Антииндустриалната революция” няма да 

срещнем директно позоваване на ролята на политическата демагогия в общес-

твения живот. В „Добродетелта на егоизма” тя, обаче, ще сметне за необходи-

мо на два пъти да даде шанс за пряко изявяване на политическата демагогия, а 

в „Апология на капитализма” ще „вдигне мизата” с още една бройка, т.е. до три.  

В нашумялата, предизвикала бурни дискусии и противоречиви научни 

реакции, книга на един от най-ярките и агресивни теоретици на неолиберализ-

ма – Дипак Лал, „Завръщането на невидимата ръка”, също няма да се намери 

дори една прашинка от насочване на читателското внимание към демагогията. 

Изглежда парадоксално, но и от другата страна на барикадата, т.е. от ля-

во, например, в станалия моментално сред излизането му на книжния пазар 

световен бестселър, фундаментален труд на Дейвид Харви „Кратка история на 

неолиберализма. Актуален прочит”, също така няма и да се може да се открие 

дори едно-единствено позоваване на въпросната терминология за демагогията. 

В оригиналната творба на Бринк Линдси „Глобализацията. Повторение 

на изминатото. Неопределеното бъдеще на глобалния капитализъм” само вед-

нъж се появява термин от „компанията” на демагогията. И друг изтъкнат амери-

кански икономист – Мансур Олсен, – в нашумелия си труд „Възход и падение 

на народите. Икономически ръст, стагфлация и социална склероза” намира за 

потребно да се спомене пак само веднъж за ролята и ползата на демагогията, а 

в „Логиката на колективните действия” се лишава дори и от тази малка услуга. 

А в апологетичната книга на шведския икономист Юхан Нордберг „В защита на 

глобалния капитализъм”, читателят няма да открие нищо за търсения феномен. 

В култовата книга и на Роберт Пътнам „За да сработи демокрацията. 

Гражданските традиции в съвременна Италия”, която днес е на особено висока 

почит и твърде много се цитира, също така липсват явни следи за демагогията. 
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В станалата хит книга на Майкъл Паренти „Демокрация за избрани. Нас-

толна книга за политическите игри в САЩ”, само на два пъти се отчита ролята 

на демагогията в политическите конструктивизми и технологии в наше време. 

Дори в една от най-тиражираните и цитираните книги на иначе провока-

тивния Джордж Сорос „Кризата на световния капитализъм. Отвореното общес-

тво в опасност”, или пък в творбата му за неговото посещение в Украйна през 

март 2014 г. със заглавие „Секретните стенограми. Разследване” няма да се 

открие никакво позоваване на ролята, значението на политическата демагогия.  

Този ефект се забелязва и в станалата бестселър творба на Нобеловия 

лауреат Джозеф Стиглиц – „Ревящите деветдесетте. Семената на развалата”.  

 В считаната за класика творба на Роберт Нозик „Анархия, държава и 

утопия” също няма толерантност към и отстъпено място за този вид демагогия.  

 В моментално станалата световен бестселър творба на Джон Перкинс – 

„Тайната история на американската империя. Икономическите убийци и прав-

дата за глобалната корупция”, може да се види, че демагогия като че ли изцяло 

отсъства, т.е че сякаш не оказва никакво влияние върху мащабните тенденции. 

 В капиталният труд на носителката на Нобелова премия – Елинор Ост-
ром, – „Управлявайки общото: еволюция на институтите за колективна дейност” 

има само едно позоваване на ролята и влиянието на политическата демагогия. 

 В световния бестселър на Дарън Аджемоглу и Джеймс Робинсън „За-

що едни страни са богати, а други са бедни. Произход на властта, разцвета и 

нищетата”, сравняван с някои капитални творби на С. Хънтингтън, Дж. Даймонд 

и Ф. Фукуяма, също няма нито едно използване на търсената терминология. От 

същия политикономически „десен” е и капиталната разработка на Ерик Рай-
нерт „Как богатите страни са станали богати и защо бедните страни си остават 

бедни”, в която, обаче, има поне едно споменаване на термини за демагогията. 

 В две от много популярните си творби – „Политиката на воина. Защо ис-

тинският лидер трябва да притежава харизмата на варварин” и „Местата на ге-

ографията. Какво могат да ни разкажат географските карти за бъдещите конф-

ликти и битката против неизбежното” – Роберт Каплан нито веднъж не си поз-

волява удоволствието или лукса да разчита на екстрите или услугите, които 

терминологията за демагогията е в състояние да му предложи, и то в изобилие. 

 В най-значителното произведение на Аренд Лейпхард, посветено на 

сравнителен анализ на демокрацията в многосъставните общества, става дума 
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за много неща, които биха могли да бъдат визирани, а и назовани с най-точното 

им наименование – демагогия, което обаче фактически напълно отсъства.    

В една от най-цитираните днес научни творби на Роберт Дал за демок-

рацията и нейните критици, само два пъти да използва термини за демагогията, 

но в другото му култово произведение – „Полиархия – участие и опозиция” – 

нито веднъж не се стига до пряко отбелязване на ролята на този вид демагогия. 

В родилата вълна от идеологически, политологически и читателски инте-

рес книга на Джеймс Скот – „С благите намерения на държавата. Защо и как се 

провалиха проектите за подобряване на условията на човешкия живот”, пак не 

става дума за присъствието и влиянието на демагогията в обществения живот.  

В станалата бестселър книга на Ричард Сенет за историческото и граж-

данското падение на публичния човек и за превръщането му в особен манекен 

или марионетка на политиците и идеолозите само два пъти се насочва внима-

нието към заслугите на демагогията и то във връзка с фашистката история.  

В популярната творба на Дъглас Норт, Джон Уоллис и Бари Вайнгаст 
за изследване на връзките и зависимостите между насилието и социалните по-

рядки, не се намира място или пряк ангажимент за политическата демагогия. 

Знаменателно е, че и в книгата „Компанията на критиците. Социалната 

критика и политическите пристрастия на ХХ век”, дело на един от най-ярките 

защитници на човешките права и идеологията и практиката на мултикултура-

лизма – Майкъл Уолзер, също няма да открием споменаване за политическата 

демагогия. В другата му култова творба – „За търпимостта”, сърцето му се от-

пуска и той дава на три пъти шанс на термини за демагогията да „гастролират”. 

В две от най-известните книги на основоположника на социалния конст-

руктивизъм Кенет Джерджен „Социалният конструкционизъм: знание и практи-

ка„ и „Социалната конструкция в контекст” демагогията отново не се отбелязва. 

Симптоматична за плътното срастване на политиката с демагогията е и 

знаковата творба на Харолд Лассуел, която е оригинален психопатологичен и 

психоаналитичен анализ на политиката. В нея нито веднъж не се споменава 

терминът „демагогия”, макар че всичко, за което пише там, да се отнася за нея.  

В едно от най-нашумелите си в публичното и читателското пространство 

научни произведения – „Публичната философия” – Уолтър Липман се спира 

на много неща, имащи връзка с политическата демагогия, без да идентифици-

ра, назове и анализира последната в автентичната й битност и роля. А в другия 
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си знаменит труд, посветен на общественото мнение,, Липмън, правейки доста 

интригуваща, но и задълбочена дисекция на политическите механизми и влас-

товите практики, си позволява само веднъж да спомене термина „демагогия”.  

В класическата творба на Мартин Сеймор Липсет „Политическият човек. 
Социални основания на политиката”, обаче, терминология с конотации, реле-

вантни на демагогията, се използват и то цели десет пъти в повествованието. 

Смятаният за равен по авторитет и популярност сред ситуационистите, 

наравно с Ги Дебор и неговото „Обществото на спектакъла”, Раул Ванейхейм, 

с прочутата си творба „Трактат за умението да се живее за младите поколения. 

Революция на всекидневния живот”, също не се възползва от подобни термини. 

В моментално превърналата се в хит и обемиста на страници творба на 

Мет Ридли „Произход на алтруизма и добродетелта. От инстинкти към сътруд-

ничество”, веднъж се споменава за демагогията. А в друга, не по-малко попу-

лярна, но и предизвикала големи и дълги научни дискусии, творба „Моралното 

животно” – на Роберт Райт, няма да се открие дори единичен жест на добро 

разположение и доверие към отчитане ролята и значението на тази демагогия. 

Нито дума за присъствието и ролята на политическата демагогия няма да 

се открие също и в книгата на Дейвид Шапиро „Автономия и ригидна личност”. 

Ала такова неприятно отсъствие проличава и в родилата доста полемики твор-

ба на Бари Шварц „Парадоксът на избора. Защо „повече” означава „по-малко”. 

Превърналата се в култова творба „Теория на информационното общес-

тво” на Франк Уебстър, критично анализираща влиятелни идеологически тео-

рии от втората половина на ХХ век, също така не се споменава за демагогията. 

В превърналите се в реликви произведения на Маршал Маклюен и Ку-
ентин Фиоре за потайностите на войната и мира в глобалното село или пък в 

„Галактиката на Гутенберг. Сътворението на човека от печатната култура” няма 

да срещнем термини от понятийно-категориалната „гвардия” на демагогията.  

В станалата световен научен хит творба на Люис Мамфорд –  „Митът за 

машината”, отново няма да се открие абсолютно нищо за този вид демагогия. И 

в бестселъра на Майкъл Талбот „Холографската вселена” няма нищо за нея. 

В едно от култовите си произведения – „Ефектът на Луцифер” (за диск-

ретните причините, многоликите форми или разнообразните начини добри хора 

да се превръщат съвършено неочаквано в истински чудовища) Филип Зим-
бардо също така не отправя читателското внимание директно към демагогията.  
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Водещият американски специалист в областта на методология на науч-

ното познание Йен Барбур в популярните си монографии „Етиката във века на 

технологиите” и „Религията и науката. История и съвременност” също не вижда 

повод или смисъл да засегне деликатната тема за политическата демагогия. 

В превърналите се (веднага след публикуването им) в класика книги на 

Йен Шапиро „Моралните основи на политиката” и в „Бягството от реалността в 

хуманитарните науки” за пореден път няма да отбележим очакваната сполука.  

В нашумялата творба на Лоуренс Харрисон „Кой процъфтява? Как кул-

турните ценности способстват за успеха в икономиката и политиката” обаче це-

ли два пъти се споменава нещо за влиянието на демагогията в обществото, но 

в другата му книга – „Главната истина за либерализма. Как политиката може да 

промени културата и да я спаси от самата нея”, няма да открием никаква следа.  

В една от най-любопитните истории на бъдещето, родена от творческия 

ум на Дейвид Уилсон, отново няма абсолютно никакво място за демагогията.   

В произвела огромно влияние през втората половина на ХХ век книга на 
Даниел Бел за бъдещето постиндустриално общество само на два пъти се из-

ползват термини, свързани и с този тип демагогия. А в произведението му, пос-

ветено на размишленията за света от ХХІ век и на епохата на разпокъсаността, 

или разпокъсаността, написана заедно с руския му колега-политолог Владислав 

Иноземцев, терминът се включва в обръщение само един-единствен път. 

Знаменателно е също, че Алфин Тофлър в едни от най-култовите си 

творби – Метаморфозите на властта” и „Третата вълна”, – си позволява да въ-

веде в оборот термини от „компанията” на демагогията едва само три пъти, във 

„Война и антивойна” сваля нивото до един път, докато в „Шокът от бъдещето” и 

в книгата му с Хайди Тофлър – „Революционното богатство”, вече нито веднъж 

няма да си позволи да прибегне до нейните богати екстри или любезни услуги. 

В един от най-търсените бестселъри от съвременната читателска публи-

ка в световен мащаб – на Емануел Тодд, „След империята. Pax amerikana – 

началото на края”, не се споменава за демагогията в американската история. 

В превърналата се (за няколко поколения и финансови елити) в хит твор-

ба на Чарлз Маккей – „Най-често разпространените заблуждения и безумства 

на тълпата”, също нито веднъж не се споменава за влиянието на демагогията. 

В книгите на един от изтъкнатите днешни съветолози – Стивън Коен, – 

посветени на не/възможностите за реформиране на комунистическия режим, 
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също няма и следа от отчитане ролята на демагогията. Но и в друга негова кни-

га, този път за провала на кръстоносния поход на САЩ и ролята им за трагеди-

ята в посткомунистическа Русия, отново не се споменава нищо за демагогията.  

Липсата на терминология, свързана с или насочваща към политическата 

демагогия – колкото и странно да изглежда, или да звучи – ясно личи и в колек-

тивната творба под редакцията на Р. Суни и Т. Мартин „Държавата на нациите. 

Империята и националното строителство в епохата на Ленин и Сталин”, завър-

шек на тридневна бурна дискусия за естеството на съветската „перестройка”. 

Нито веднъж терминологични или интерпретативни „матрици” за полити-

ческата демагогия няма да се появят по страниците на предизвикалата интерес 

книга на Питер Хопкирк „Голямата игра против Русия. Азиатският синдром”.  

Друг известен американски съветолог – Роберт Даниелс, в монография-

та си „Излитане и падение на комунизма в Русия” споменава за нея един път. А 

такъв резултат може да се види и в друга нашумяла творба – „Историята на 

Съветския съюз. 1917-1991 гг.”,> – интелектуална рожба на Джеффри Хоскинг. 
В супер-хита в конспирологичната литература „Масонската следа на Пу-

тин” на Ерик Форд също се вижда рестриктивният подход към споменаване на  

значението на политическата демагогия в обществено-историческите процеси.  

Като супер-еталона в поредицата от хитови трудове, посветени на пропа-

гандата и контрапропагандата, най-отгоре стои фундаменталното творение на 

създателя на PR-а Едуард Бернейс „Пропаганда”, в която също няма да се 

открие нито едно споменаване на нещо от колекцията на демагогските термини. 

В други култови творби – „Общественото животно. Въведение в социал-

ната психология” на Ел. Аронсън, и в „Епохата на пропагандата. Механизми за 

убеждаване, всекидневно използване и злоупотребление”, – на Елиът Арон-
сън и Антъни Пратканис терминът „демагогия” се използва веднъж, при това в 

цитирането на изказване на един от претендентите в президентски избори. Но в 

станалия култов труд на Пол Лайнбарджър за психологическата война и идео-

логическата пропаганда четири пъти се използва „демагогската” терминология.  

В друга емблематична книга за изкусителните тайни и технологии на пси-

хологическата война – на Пол Майрон и Антъни Лайнбарджер, отново няма и 

дума за демагогията, макар доста от написаното да се отнася именно за нея. 

Такъв ефект има и в нашумелия труд на Джефри Пфеффер за връзките и за-

висимостите между властта и влиянието над човешкото мислене и поведение в 
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различни типове организации. А и в друга своя книга, пак посветена на изслед-

ване на властта и причините тя да е притежание на едни, но липсваща за други, 

Пфеффер отново не отчита нито веднъж) наличието и ролята на демагогията. 

В световен бестселър, заслужил и Пулицерова премия, на Джаред Дей-
мънд, посветен на историята на оръжията, микробите и стоманата в историята 

на човешките общества, също нито веднъж не се споменава за демагогията.  

В доста рекламирания сборник, плод на 30-годишни научни изследвания, 

„Многоликата глобализация. Културното разнообразие в съвременния свят”, 

под редакцията на знаменитости като Самуел Хънтингтън и Питър Бергер 

(2004), също не се казва нищо пряко за демагогията. И както Бергер в „Капита-

листическата революция”, така и Хънтингтън в „Политическият порядък в из-

менящите се общества” и „Третата вълна. Демократизацията в края на ХХ век” 

Хънтингтън пак не счита за нужно и полезно да отбележи темата за значението 

на демагогията. Така е и в „Културата има значение. По какъв начин ценности-

те съдействат за обществения прогрес”, на която е съредактор с Харисън, но и 

автор в компания на плеяда от най-известни в нашата съвременност теорети-

ци. В най-популярната си книга  „Сблъсъкът на цивилизациите и преобразува-

нето на новия световен ред” Хънтингтън само веднъж използва такъв термин.  

Питър Бергер и Томас Лукман в „Социално конструиране на реалности-

те” също не отделят внимание на ролята и влиянието на този вид демагогия. 

В станалата научен шедьовър книга на Т. Кун, посветена на структурата на на-

учните революции, няма да намерим и следа за ролята на демагогията. 

В култовата за културолозите монография на Клифърд Гирц, посветена 

на интерпретациите на културата, отново не може дори и веднъж да се срещне 

нещо от изключително пъстрата свита на демагогските понятия или дискурси.  

В емблематичната за социалните антрополози и социолозите творба на 

Уйлям Уорнър „Живите и мъртвите”, едва само веднъж ще се отдели внима-

ние на ролята на демагогията. И даже в привляклата (като магнит) вниманието 

или интереса и на специалисти, и на широки читателски публики творба на Ху-
ан Монтгомери, посветена на историческата еволюция и роля на порнографи-

ята, за пореден път няма да открием нищо от онова, което толкова много се 

надяваме или очакваме да намерим в текста, или в ясно отчетливи дискурси. И 

в предизвикалата вълна от научни дискусии и полемики книга на Теодор Рошак 

„Източниците на контра-културата” пак ще се натъкнем на познатото мълчание. 
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В бестселъра на Патрик Бюкенън за драмите на американската десница 

в наши дни, също няма да срещнем нищо, докато в „Смъртта на Запада” той си 

позволява лукса цели два пъти да се възползва от термини за демагогията.  

В привляклата вниманието на публиката творба на Ричард Нойщад и 

Ернст Мей „Съвременни размишления за ползата от историята за тези, които 

приемат решения” за сетен път не се споменава за влиянието на демагогията.  

Джон Глед не споменава и дума за демагогията в популярната си книга 

„Евгениката на ХХІ век. Бъдещата еволюция на човека”, в която обръща специ-

ално внимание на манипулациите на масовата психика с евгеническите проб-

леми. Същото прави и основателят на съвременната социобиология – носите-

лят на Пулицерова награда Едуард Уилсън – в предизвикалата огромни и раз-

палени дебати в научните среди негова монография „За природата на човека”. 

А в бестселъра си „Овци във вълчи кожи. В защита на порицаваните” Уолтър 
Блок смята за нужно да обърне внимание на демагогията точно само два пъти. 

В превърналата се в съвременна класика творба на Лойд Демоз, посве-

тена на психоисторията и генеалогията на възпитанието на поколенията през 

призмата на сенките и гласовете на миналото, трафаретното пренебрежение 

към демагогията за сетен път се увенчава, като тя нито веднъж не се спомена-

ва като важен мотив и за извращаването на хората. И в превърналата се в бес-

тселър книга на Джеси Вентура и Дик Ръсел – „63 документа, които правител-

ството не иска да прочетете”, посветена на тъмните игри и зловещите ефекти 

от дейността на американски правителства, пак нито веднъж не се пише за нея.  

В едно от най-известните произведения на една от най-ярките звезди на 

постмодерния феминизъм – Шийла Бенхабиб, посветено на претенциите на 

културата в сферата на равенствата и разнообразието в глобалната ера, само 

веднъж се използва терминологията за демагогията, при критиката на десните 

политически формации и идеологии днес. А пък при другата „икона” на амери-

канския постмодерен феминизъм – Джудит Бътлър, в хитовата й книга за пси-

хиката на властта и теорията на субективацията нито веднъж не става дума за 

мястото, ролята или значението на демагогията във властовите конфигурации.  

В популярната книга на едно от най-ярките имена на американската пос-

тмодерна философия – Ричард Рорти, която е посветена на политиката на ле-

вите сили в Америка през ХХ век, само един-единствен път се споменава нещо 

критично за консервативната демагогия. А и друг, също толкова световно на-
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шумял и масово цитиран американски постмодернистки философ – Аласдър 
Макинтайър, – в своя хит „След добродетелта” отново не проявява никаква 

добронамереност и повод да спомене нещо хубаво или важно за демагогията. 

В многократно преиздаваната в много страни и доста обемиста „Социал-

на психология” на Дейвид Майерс, пак няма да открием нещо за демагогията, 

въпреки че стотици страници в нея са посветени на манипулациите на хората. 

Един от най-авторитетните съвременни американски изследователи на 

историята, идеологията и теориите на национализма – Крейг Калхун, – в един 

от капиталните си трудове по тази тематика също мълчи за нейното значение. 

А в станалата веднага след публикуването си световен шедьовър книга на Бе-
недикт Андерсон „Въображаемите общества. Размишления за източниците и 

разпространението на национализма”, има само две визирания на демагогията. 

Но в световно известния бестселър на Гор Видал „Защо ни ненавиждат. 

Вечната война заради вечния мир” за демагогията се споменава само един път. 

В една от нашумелите и предизвикала дискусии книги през последните 

години в САЩ – „Крахът на САЩ. Втората гражданска война. 2020 г.” от Томас 
Читтам, също няма място и важна роля за политическата демагогия сред при-

чините, факторите, които стоят в основата на деструкцията на великата страна. 

И в една от популярните книги на Ернст Гелнер, посветена на изследва-

не на връзките и зависимостите между разума и културата, историческата роля 

на рационалността и рационализма в обществото и политиката, пак няма място 

за демагогията. Това пренебрежение към последната той проявява и в творба-

та си за историите на нациите и национализма. Но най-изненадващо или дори 

най-потресаващо е обстоятелството, че той изобщо не намира никакво място и 

роля за демагогията в най-известното си съчинение, разказващо за условията 

за свободата, гражданското общество и неговите исторически съперници. 

Ако можем да предположим и обясним озадачаващата липса на деликат-

ната и опасна проблематика за политическата демагогия в условията на днеш-

ните капиталистически държави и общества, то е направо изумително фрапи-

ращото й отсъствие, премълчаване в критиката на посткомунистически, транс-

формиращи се източноевропейски общества, както се вижда в книгата на Марк 
Ховард за слабостта на гражданските общества в посткомунистическа Европа. 

В хитовата книга на Ричард Флорида „Креативната класа. Хората, които 

променят бъдещето” също не може да се открие никаква дума за демагогията. 
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В рекламираната книга на Дейвид Брукс – „Бобо в рая. Откъде се взима 

новият елит”, за биографията и премеждията на новата бохемска буржоазна 

класа в постмодерния свят, отново не се използват термините за демагогията. 

В една от най-широко дискутираните от политолозите и етиците днес кни-

ги – „Справедливостта. Как да се постъпва правилно”, –  на Майкъл Сендъл,  

предлагаща как да се решават морални дилеми чрез политическите решения и 

технологии, отново няма да открием също нищо пряко казано за демагогията. 

В друга нашумяла творба, излязла под перото на Марк Хаузер, „Моралът 

и разумът” пак няма да сполучим в търсенето на нещо пряко за демагогията. Но 

и в станалата доста популярна книга на Джон де Граф, Дейвид Ванн и Томас 
Нейлор „Потребителството – болестта, заплашваща света” – само веднъж пря-

ко се споменава ролята на демагогията за увеличението на пороците в САЩ. 

Дори в моментално станалата читателски хит шеговита книга на Томас 
Каткарт и Дан Клейн „Като че ли изведнъж Платон влезе в бара. Разбиране на 

философията чрез шега”, чието мото е феноменалната мисъл или пък напълно 

безценната формула на Гручо Маркс – „ето ви моите принципи, ако не ви се 

нравят, имам и други”, –  „също няма да открием съвсем нищо за демагогията. 

В другата им подобна, също много нашумяла творба – „Аристотел и мравоядът 

отиват във Вашингтон. Разбиране на политиката чрез философия и шега”, – те 

обаче правят компромис като използват цели 14 пъти термини за демагогското. 

В друга философско-„майтапчийска” творба – този път рожба на Уенди 
Норткарт – „Anti Hono sapiens”/„Неразумният човек”, – инатенето да не се пише 

нещо за демагогията, особено за политическата й форма, упорито продължава.  

В предизвикалата интерес книга на Сюзан Лангер „Философия в нов 

ключ. Изследване на символиката на разума, ритуала и изкуството”, също не се 

намира местенце, където да се приюти терминология, свързана с демагогията. 

 В привляклата вниманието на огромна читателска публика книга на Бар-
бара Такман „Ода за политическата глупост. От Троя до Виетнам”, няма нито 

една дума за колосалната роля и непрестанното присъствие на демагогията. 

 В посветената на днешни, при това напълно съдбовни проблеми и хам-

летовски дилеми, тресящи света, а пък и нашата гражданска общественост, 

книжка на Джон Хилъри „ТТИП – харта за регулации, атака срещу работните 

места и края на демокрацията” – също така няма да се намери абсолютно ни-

какво позоваване или отчетливо споменаване на ролята на този вид демагогия. 
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 Често споменаваният, доста модерен и цитиран Кен Уилбър също – в 

произведенията си като „Кратка история на всичко”, „Проектът Атман”, „Окото 

на духа”, „Интегрална психология” и дневниците му „Един вкус” не вижда абсо-

лютно никакъв смисъл и важен повод да си отвлича вниманието с демагогията.  

В радващите се на огромен читателски интерес и успех, книги на ориги-

налния ум на Нисим Талеб – „Черният лебед. Под знака на непредсказуемост-

та” и „Антикрехкост. Как да извлечем полза от хаоса”, отново няма да успеем да 

открием каквато да е пряка следа за споменаване на политическата демагогия. 

Изглежда странно, но в малката книжка на Джин Шарп, станала настолен 

учебник за извършване на държавно-политически преврати под лозунга за пре-

ход от диктатури, авторитаризми и тоталитаризми към демокрация, не се спо-

менава дори един-единствен  път нещо от терминологията на демагогията. А и 

в друга нейна, съвсем неприкрита откъм политическите си симпатии и копнежи, 

книга – „198 метода за мирни протести”, – също няма да намерим такива следи. 

В преведената у нас, популярна книга на един от най-изтъкнатите и влия-

телните днес американски геополитици – Джордж Фридман, – „Следващите 

100 години. Прогноза за събитията на ХХІ век”, отново няма да открием дори и 

един-единствен път напомняне за ролята на демагогията, докато пък в „Горещи 

точки. Геополитика, криза и бъдеще на света” вече на два пъти ще я отбележи. 

Изглежда невероятно, но е факт, че в книги на Франсис Фукуяма – „Кра-

ят на историята и последният човек”, „Силната държава. Управлението и све-

товния порядък в ХХІ век”, „Америка на кръстопът”, „Великият разрив”, „Нашето 

постчовешко бъдеще. Последствията от биотехнологическата революция”, „До-

верието. Социалните добродетели и пътят към разцвета” и „Изоставане” – нито 

веднъж не се споменава за ролята или влиянието на политическата демагогия.  

В една от най-високо котираните, а и масово цитираните от епистемоло-

зите монографии – „Против метода”, дело на творческите вдъхновения, проник-

новения и усилия на Пол Файербенд, – за сетен път няма да открием абсо-

лютно никаква следа или препратка към ролята на демагогията в познанието. 

Няма да намерим какъвто да е признак или отчетливо, директно и ясно 

признание за ролята и влиянието на демагогията в историческия и публичния 

живот също и в хитовата книга на Тед Роберт Гарр „Защо хората се бунтуват”, 

както и много нашумялата творба на Симсон Гарфинкел „Всичко под контрол. 

Кой и как те следи”, където пък демагогията непрекъснато надзърта зад всичко. 
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В бестселъра на големия американски педагог и писател Джон Тейлор 
Гатто „Фабрика за марионетки. Изповед на учителя”, посветена на промиването 

на мозъците на американските деца и подрастващи още в образователните 

институции, също няма да ни се случи да попаднем на нищичко за демагогията. 

В предизвикалата бум сред читателите творба на Сам Харрис „Краят на 

вярата. Религията, терорът и бъдещето на разума” има само едно позоваване 

за демагогията, и то като цитиране на обвинението на Едуард Саид към Саму-

ел Хънтингтън, че е най-великият демагог в нашата историческа съвременност. 

Известният американски политолог и социолог Джек Голдстоун в книгата 

си „Защо Европа? Въздигането на Запада в световната история. 1500-1850” 

също не си прави труда да употреби нещо от терминологията за демагогията. 

В имащата „звездна популярност” книга на Лари Вулф „Изобретявайки 

Източна Европа. Карта на цивилизациите в съзнанието на епохата на Просве-

щението” няма да намерим никакви потвърждения за ролята на демагогията. 

Най-поразителният факт в този контекст е, че в много от емблематичните 

трудове на най-яростния разобличител на американския империализъм – Ноам 
Чомски, като „Хегемония или борба за оцеляване”, „Несъстоятелните Щати. 

Злоупотребяването с властта и атаката срещу демокрацията”, „Държавата на 

бъдещето”, „Ще бъде както кажем ние”, „Печалби за хората”, „Новият военен 

хуманизъм: уроците от Косово”, който, между другото, е един от най-големите 

познавачи на секретите на политическия език, не може да се види терминът 

„политическа демагогия” или свързани с него понятия или дискурси. Но в „Как е 

устроен светът” подобна терминология дефилира на два пъти в текста, толко-

ва, колкото и в друга негова много популярна творба – „Класовата война”. Ся-

каш този термин е прокълнат или е persona non grata и за теоретическите ин-

терпретации на най-решителните, най-страстните левичари. А и другият най-

изявен критик  на външната политика на САЩ – Ховард Зин – в призната за 

класика „Американската империя от 1492 г. до наши дни” също не споменава 

нищо, макар в другата си знаменита творба – „Народната история на САЩ”, да 

си позволява великодушно само веднъж да визира присъствието или влияние-

то на политическата демагогия в драматичната история на тази велика страна. 

Нищо за политическата демагогия няма да открием и в култовия труд на 

Ховард Рейнхолд – „Умната тълпа. Новата социална революция”. Любопитен 

е фактът, че и в превърналата се в световен бестселър и повод за разгорещени 
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дискусии книга на Наоми Клайн (за шоковата доктрина и за разцвета на капи-

тализма на изкуствено предизвикани катастрофи) също няма да сполучим.  

Парадоксално звучи, че и в трудовете на най-нашумелите леви мислите-

ли днес – Майкъл Хардт и Антонио Негри, също се съхранява това отношение 

към демагогията. В „Множество. Война и демокрация в епохата на империята” 

тя се отбелязва един път, докато „Империята” няма дори и едно отбелязване.  

Тук е наложително да отбележа, че срещу подобни капитални творби на 

знакови мислители от различни епохи може да се противопоставят и работи на 

други, не по-малко известни автори, които обаче са претъпкани с употребите на 

термини, отнасящи се до демагогията и нейните изяви в историята, политиката. 

В този контекст ще посоча дори само едно произведение – превърналата се в 

световен бестселър книга на Збигнев Бжежински „Голямата шахматна дъска. 

Господството на Америка и неговите геостратегически императиви”, – където 

има цели двадесет споменавания на обвързаности, зависимости с демагогията. 

Очертаното предпазливо отношение към селекцията и експлоатацията на 

терминология, отнасяща се до визиране на ролята и значението на политичес-

ката демагогия, е и валидно не само за емблематични творчески умове от Се-

верна Америка, тоест от САЩ, но така също и за редица мислители от Южна 

Америка. В книгите на прогресивни мислители на Латинска Америка от ХІХ и 

началото на ХХ век, като, например, Доминго Фауктино Сармиенто, Гобино 
Баррето, Хосе Марти, Енрике Хосе Варона. Мануел Гонсалес Прада, Хосе 
Енрике Родо, Еуклидес да Куня, Флорентино Амегино и Хосе Инхениерос, 

– всички родени, живеещи и творящи в страни, в които популизмът и демагоги-

ята са банално всекидневие, няма да успеем да открием въпросните понятия, 

колкото и големи усилия да положим. Сред тази плеяда единствено Естебан 
Ечеверрия поне веднъж си позволява да спомене въпросния одиозен термин. 

Далеч на изток – в Индия, – най-знаменитият гений и адепт за осъщест-

вяване на политика и революция без насилие – Махатма Ганди – също не се 

възползва по какъвто и да е начин от въпросния проклет или одиозния термин. 

Това отношение към последния личи и в изповедалната му книга  „Моят живот”. 

Към тази твърде дълга  и пъстра поредица от имена и творби на несъм-

ноно прекалено значими автори могат да се добавят и имената на още много 

знакови творци от различни исторически времена, континенти, страни, общест-

ва, цивилизации, култури, научни школи или традиции, което, обаче, струва ми 
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се, съвсем няма да бъде потребно, за да се аргументират чрез техните идеи, 

споменавания или пренебрежения (а дори и само чрез току-що цитираните уче-

ни) лансираната теза, че политическата демагогия е била, но и днес също си 

остава все такава неизменна част от нашето всекидневие, от нашата бурна 

и преломна историчност, която въпреки всичко това, обаче, – по най-различни 

причини или съображения – като че ли все не се забелязва и подчертава в не-

обходимата степен, нито се превръща в централен тематичен, научен предмет. 

А това съвсем не е и нещо ново под слънцето, защото, както – поне дотук, може 

би, успяхме да видим и разбрахме, то съществува открай време или, по-

конкретно казано и написано, по протежение на цялата история на нашето чо-

вечество, в която политиката е била и налична, но и е много значим фактор за 

градежа, функционирането, утвърждаването или изменението на обществото. 

Вероятно в по-близкото или по-далечното историческо минало, а и в на-

шата смутна, буреносна и преломна съвременност отчетливо съществува, но и 

действа безкомпромисно известна дискретна закономерност, която обаче се 

набива доста много на очи и съгласно която колкото по-забележимо, макар и 

по-инструментално, или по-оперативно, да е обвързана дадена научна творба с 

реалното конструиране, експериментиране и правене на политика и идеология 

в живия живот, толкова повече и тя приютява в своето повествование и все-

възможни представители на огромната „компания” на термини за демагогията. 

Разбира се, тази закономерност не бива да се смята единствено и безус-

ловно за безспорно универсална и за сигурно общовалидна, защото тя въпреки 

привидностите, с които се представя пред сетивата и ума на хората от различ-

ни исторически епохи, типове общества, цивилизации и култури все пак доста 

обилно притежава, а пък и сякаш без особени притеснения демонстрира при 

своето историческо/актуално проявление и немалко важни изключения, понеже, 

както, може би, успяхме да забележим и разберем в много от трудовете на не-

съмнено велики или пък емблематични за времето, а и за дадена наука мисли-

тели, които са били, или пък са в нашата смутна и преломна историческа съв-

ременност гласове на епохата и символи на логиката на събитийността в сво-

ите времена, или общества, като (при това) се оказват и солидно ангажирани с 

политическа дейност, липсват такива употреби, или поне те са депозирани в 

бройки, които да са по-малко поне от пръстите на една човешка ръка. А това за 

сетен път ни изправя пред несъмнено опърничавия въпрос на какво се дължи 
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тази предпазливост, това нежелание и упорство да не се ползват тези понятия. 

Очевидно, съществуват още прекалено много тайни или наясноти, недостатъч-

ни научни знания или безспорни постижения спрямо дешифрирането на цялата 

истина за мотивацията на дезертьорството от употребите на подобни термини. 

Наистина, тъмните, мрачни и хладни сенки на подобни недоверия към, на 

такива липси, омаловажавания, пренебрежения или елиминирания на (иначе) 

толкова необходимите и полезни изследвания и анализи на демагогията изоб-

що, в т.ч. и най-вече на политическите й разновидности, прекалено осезаемо и 

дори твърде контрастно се разпростират над твърде големи отрязъци от исто-

рически времена и социални пространства в жизнените светове на хората от 

съвършено далечни, даже и непознати, но и несвързани помежду си поколения. 

Вероятно, мислителите от различни епохи, цивилизации, култури, пък и 

общества съвсем преднамерено са ограничавали до минимум или дори напъл-

но са се опитвали да избягват употребите на термини, визиращи нещо общо с 

битността и битийността на демагогските феномени в различни жизнени сфери. 

Те със сигурност са били твърде наясно с неимоверно тънките разлики или с 

прекалено опасните за преминаване (от една в друга посока) граници, които са 

разделяли демагогското от недемагогското политическо говорене, или писане. 

Защото са знаeли превъзходно, че в подобен тип говорене или писане е почти 

неизбежно да се срещащ (непрестанно, но и в огромни количества) с казуси или 

ситуации, в които демагогията не може да бъде ограничена, или елиминирана 

по никакъв начин. Нещо повече, че такива житейски казуси и обществени, както 

публични, така и персонално-екзистенциални ситуации като че ли съвсем зако-

номерно са предоставяли, утвърждавали, развивали и по своему гарантирали 

присъствието и значението, влиянието или въздействието на демагогията – във 

всичките нейни разновидности, нюанси, степени и мащаби на проявленията й.   

Освен това подобни мислители, изследователи и творци отлично са раз-

бирали, че в политиката (най-вече в политическия език) ако не всичко, то поне 

огромната част от разнородната и многоликата „стокова продукция”, която се 

изобретява в конструкторските или в алхимичните лаборатории, в развойните, 

пък и в дизайнерските бюра, но впоследствие се произвежда и в съответни (за-

висими било от историческата обремененост, било от потребностите на момен-

тно пулсиращата и господстващата конюнктура) огромни количества от конве-

йерите на обществено-политическия живот, а и се предлага за дистрибуция, 
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размяна, или за публична, или частна консумация по политическите „тържища”, 

неимоверно много прилича на чистопробна демагогия, дори и ако не е такава.  

Безспорен факт е, че както в историческото минало, така и в нашата съв-

ременност има прекалено много случаи, при които отделни политически субек-

ти публично изговарят неща, които са истинни по своята природа и ценност, но 

се възприемат като (и биват незабавно, и мащабно „обзавеждани” с всевъзмож-

ни етикети, емблеми, щампи, клейма, или дамги на) демагогски бръщолевения. 

В историята, а и особено в политиката няма нито един случай, при който 

появата на някакво (истинно) съждение, направено от някакъв политически су-

бект, да е било посрещнато с всеобщо одобрение, с масово доверие, с непок-

латима вяра и убеденост в неговата съдържателна или функционална правота. 

Всяка идея, всяко предложение, всяка социална или политическа офер-

та, щом като идват от страна на реално/предполагаемия конкурент за властта, 

и щом се допуска, че са свидни рожби, или зловещи изчадия на противниковата 

„чуждост”, винаги се представят в публичното време-пространство като съвър-

шено прозрачни, или коварно и гибелно завоалирани средства на демагогията. 

Такава исторически непреодолима, т.е. сякаш „вечно” присъстваща, край-

на подозрителност или гранитна убеденост, че (щом като произтича от, при-

надлежи на и привидно обслужва другата страна) всяка ментална, емоционал-

на, волева и поведенческа „мостра”, или „шир потреба” е по презумпция дема-

гогско творение, или съоръжение, което преследва непочтени, а и опасни цели. 

Така вече формалното допускане или въображаемото предположение неиз-

бежно се превръщат във фактическо състояние и в негативен трафарет на 

постоянно бдително, твърде често и мнително отношение, на раздразнителна, 

или отегчителна реакция на досада, неприязън, нетърпимост, а и непоносимост 

към всичко, което идва от и се смята, че обслужва чуждостта, просто защото се 

предполага, че то е (или че то не може да не е) някакво демагогско лицемерие.  

Зловещият парадокс, който се ражда и похищава, който броди в, но пък и 

властва над историята на човечеството, е, че Политиката винаги се стреми и 

опитва да спечели някакво доверие от страна на хората, като същевременно и 

в замяна непрестанно им сервира или ги тъпче с всевъзможни екстри, мостри и 

неземни по своите богатства и пищност пиршества от разнородни и многолики 

недоверия към всичко, което не й импонира, или не я обслужва в този момент. 

А няма как доверието да се гради единствено или преди всичко на недоверие! 
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Именно това, обаче, се случва в почти всички политически или политизирани 

дискурси, във всички наративи, митологии, легенди, фикции, или всевъзможни 

илюзии и химери, които всяка една политическа идеология, или реална полити-

ка всячески се стреми и опитва да не остави без необходимия бдителен надзор. 

Тоест, да не допусне, че в тях може да не са се промушили, не са проникнали и 

не са се разпростряли, и съответно завладяли големи територии и високи нива 

феномените на реалната/имагинерната демагогия, заслужаващи изобличение.  

Всеки политик е солидно „заразен” с всевъзможни предположения, вну-

шения и убеждения, че неговият идеен опонент или властови съперник е абсо-

лютно сигурно, макар и невинаги забележимо, „оборудван” с опасни демагогски 

оръжия и прийоми, които все момент може да приложи, или вече използва. Ня-

ма идеолог или политик, който изобщо да не мисли по такъв начин; който да не 

притежава такъв – вечно съмняващ се, неизлечимо подозрителен, или мните-

лен – манталитет, който пък (от своя страна и в крайна сметка) се проявява и в 

лустросаните, перфидните и завоалираните, или – обратно, – в неприкритите, 

арогантните и бруталните му маниери към опасната природа на противника му. 

Дори без да е казал или написал нещо конкретно опонентът или съперникът му, 

всеки „нормален и порядъчен” идеолог или политик винаги допуска, или вече е 

гранитно, непоклатимо убеден, че другият замисля нещо непочтено, а и опасно; 

нещо, което произтича от, или е фатално свързано с демагогските му заложби. 

Среще подобни симптоми Историята все още не е изобретила, а и разп-

ространила ефективно лекарство, което да разсейва стабилно и сигурно всички 

съмнения и подозрения, всички неоснователни предположения или безпочвени 

обвинения към заразната, или смъртоносната природа на вражеските субекти. 

В отличие от нея, обаче, Политиката изобщо не се е уморила, нито е престана-

ла да възпроизвежда, неуморно да дистрибутира, оглушително да рекламира 

по своите шумни и гнусни тържища всевъзможни мостри, екстри или – обратно-

то, – кичозни стоки, или шир-потреби на демогогски творения, или приложения. 

Нещо повече, колкото повече еволюират, толкова повече Идеологията и Поли-

тиката става все по-плодовити, все по-перфидни, безскрупулни или арогантни и 

брутални в производството, дистрибуцията, размяната и консумацията на де-

магогски артикули във всички сфери на публичния и частния живот на хората. И 

тази странна, но пък заедно с това и смъртоносна закономерност се проявява с 

особен колорит, с пълна сила и безусловно господство преди всичко в смутни и 
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размирни исторически времена, в подпалени или опожаряващи се обществени 

реалности и нрави, в които, пък и над които Демагогията неминуемо присъства. 

Когато Политиката стане волен или неволен заложник, или пленник на Демаго-

гията, а това сякаш е вечното положение, тогава за Нравствеността, Хуманизма 

и Демокрацията настъпват изключитело сложни и тежки времена, или ситуации, 

при които – а едва ли не и в повечето случаи – побеждава именно Демагогията, 

която придобива – в такива казуси – амбивалентни битности и битийности. За-

щото тя хем се превръща в единственото и истинското лице на Политиката, хем 

пък се разобличава и преследва като нейно гибелно извращение, унищожение. 

Така Политиката се оказва непрестанно обвита с воалите на предположенията 

или на убежденията, че е плод, или изчадие на заразна и пагубна Демагогия, от 

която няма спасение, но и срещу която никой досега исторически не е сполучил.  

Подобни „вечни” съмнения, такава неизлечима или неизтребима пред-

пазливост към всичко, което се говори (или пише) от страна на евентуалните, 

потенциалните, или на реалните конкуренти във всевъзможните съперничества 

и баталии за властови ресурси, постове, облаги и привилегии, не са за подце-

няване, омаловажаване, пренебрегване, или елиминиране от изследователите. 

Защото техните призраци или мрачни духове са винаги (при всички исторически 

или житейско-всекидневни обстоятелства) присъстващи, a и твърде действени.    

Всичко  това, обаче, недвусмислено подсказва или изисква категорично и 

безусловно поне едно-единствено нещо: необходими са по-концентрирано вни-

мание, по-сериозно отношение и по-солидни изследователски ангажименти на 

учените от различни обществени науки в задълбоченото и многостранното раз-

криване на потайностите на природата и феноменологията на демагогията, за 

да може да се облекчи, а пък и усъвършенства борбата срещу тяхното влияние. 
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НИЦШЕВАТА ТЕОРИЯ ЗА ЕЗИКА В КОНТЕКСТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ 
ТЕОРИИ НА МАНИПУЛАЦИЯТА 

Станул Грозев 

NIETZSCHE’S THEORY OF LANGUAGE IN THE CONTEXT OF 
CONTEMPORARY MANIPULATION THEORY 

    Stanul Grozev 
Abstract: This paper has two main goals. The first one is to achieve a better understanding of 
the development of Nietzsche’s theory of language by placing it in the context of contempo-
rary manipulation theory. This approach has its justification in Nietzsche’s own intent of plac-
ing every theoretical speculation in a certain practical context, this on one side gives us a bet-
ter understanding of the origin and development of the theory, and on the other it gives us the 
opportunity for a better appraisal of its practical consequences. Thus the second main goal of 
the paper is to demonstrate the present-day significance and practical value of Nietzsche’s 
theory of language, again in the context of contemporary manipulation theory. Of course ma-
nipulation is not a product of contemporary lifestyle, but accompanies humanity from the ear-
liest stages of its development. Language can be used equally well as a tool of understanding, 
persuasion or deceit. By presenting his reading on the notions of language and truth Nietzsche 
gives us a better look towards the phenomenon of manipulation. The paper also highlights the 
relations between Nietzsche’s theory of language and the further development of his moral 
philosophy. 
Keywords: manipulation, Nietzsche, language, truth, rhetoric 
 

Целта на настоящия доклад е чрез примери от съвременната теория на 

манипулацията да се направи своеобразна реконструкция на Ницшевото мис-

лене спрямо обществото и езика. Такъв подход е оправдан от стремежа на 

Ницше да се покаже всяка една философска спекулация в нейните контексту-

ални зависимости. В ранното творчество на Ницше и особено в „За истината и 

лъжата в извънморален смисъл” (вж. Карабаджаков) е безспорно силното вли-

яние на неокантианството на Ланге. Не случайно в определен момент настоя-

щата разработка достига и до съвсем натуралистичните, напълно физически 

изражения на лъжата. Лъжата се усеща във всички части на човешкото тяло. 

Ницше рядко използва думите „демагогия”, „демагогски” (Nietzsche). Те се 

появяват едва на няколко пъти в негови бележки и то спрямо демагозите в из-

куството, пошлата музика и посредствената литература. Много по-релевантен 

към демагогията (така както разбираме тази дума в първото й значение) е един 

кратък пасаж от „Веселата наука”, който е посветен на площадните оратори1, 

                                                 
1 В този пасаж великият философ съвършено недвусмислено подчертава, че „…няма защо да запушваме 
ушите си срещу площадните сирени на бъдещето. Това, което пеят – „еднакви права”, „свободно общест-
во”, „никакви господари и никакви слуги” – не ни привлича.” (вж. Ницше, Ф. Т.3, с. 583). 
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защитаващи правата на работниците и водещи държавния кораб отново към 

кървавите скали на посредствеността. Разбира се, в подобни цитати излиза на-

яве и доста грозното лице на Ницшевия краен елитизъм, проявяващ себе си по 

твърде категоричен, а и труден за оправдаване начин в „Гръцката държава”. 

Но отново фрагментът от „Веселата наука” показва, че Ницше не се е за-

нимавал само с четене на Платон и Аристотел, а е бил до определена степен 

запознат и със съвременната нему политическа обстановка като е използвал и 

непосредствени примери, за да илюстрира как протича естественият процес на 

общуване между хората, както и какви са неговите последици.  

В самото начало на доклада се спирам на начина, по който Ницше фор-

мулира естествените закони, водещи до възникването на езика и обществото. 

Действието се пренася в зората на човечеството, където първобитните хора во-

дят постоянна борба за своето оцеляване. Индивидът трудно може да оцелее 

сам, той има нужда от помощта на своите себеподобни, за да могат те заедно, 

с обединени усилия, да се справят с общите опасности. Обществото се ражда 

от потребността на хората да съществуват в група, но тази потребност не про-

изтича от взаимна симпатия, а от страха пред общия враг. Възникването и раз-

витието на езика също е определено от тези зависимости. Езикът трябва бързо 

и точно да предава информация, важна за оцеляването на групата. За осъщес-

твяването на тази цел обаче е необходимо и наличието на определена съгла-

суваност между членовете на общността по отношение на отделните наимено-

вания. В името на оцеляването на общността е необходимо да се говори исти-

ната, да се използват онези имена, които са познати и приети от групата. 

Самото наименуване е своеобразен творчески акт, позволяващ на инди-

вида да построява своята действителност чрез свободна игра на въображение-

то. Способността за наименуване не е по равно разпределена между хората, 

така както не всеки е в състояние да нарисува красив портрет на Кратил, а само 

онзи, който притежава артистична дарба. Но стойността на тези индивидуални 

интерпретации се определя от мнозинството – в употреба остават онези наи-

менования, които са разбираеми и удобни и за останалите членове на групата. 

Така истината в едно общество се определя като сбор от обобщени лични 

преживявания. 

Процесът на наименуване изгражда самия индивид. Докато в противопо-

ставянето между език и мислене, просвещенската философия застава на стра-
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ната на чистия разум и определя езика като несъвършен инструмент, в опреде-

лени моменти от творчеството на Ницше се забелязва категоричен поврат в 

полза на езика2. Нашата съзнателна личност може да се сведе до речниковия 

състав, с който разполагаме. А разговорът, който водим, винаги протича в опре-

делен контекст на традиции, вярвания, разнообразни социални практики. Този 

език не е в състояние да изрази точно вечните и абсолютни закони на битието, 

търсени от предишните философи, но това вече не е и нужно3; подобен стре-

меж се определя като метафизичен остатък. Езикът се разглежда от Ницше в 

неговия реторичен контекст: къде, кога и пред кого говорим. 

По-нататък в доклада извеждам няколко необходими дефиниции на поня-

тието манипулация. Това е сложен и нееднозначен проблем. Отношението към 

манипулацията като към лъжа и измама веднага предизвиква неприязън и въз-

мущение. Но, разбира се, имаме и друг един основен смисъл на тази дума, а 

именно - манипулационната на болничното заведение, където манипулацията е 

уважаван терапевтичен фактор.  

Тази особена двойственост на понятията, на всяко едно понятие, стои в 

основата на езика, на езикът, разбиран като обобщение на множество гледни 

точки към различни феномени. А тази характеристика на езика, че в него няма 

нищо постоянно, и че всичко в него подлежи на промяна, стои в основата на 

всяко едно възможно общество, защото в определен контекст и смисъл общес-

твото се строи именно и в процесите на комуникация, която протичаща в рамки-

те на този непостоянен език, а и където непрестанно се срещат различни наи-

менования, както и различни типове интерпретации на тези наименования.  

За Ницше този непостоянен език стои не само в основата на обществото, 

а и на това, което наричаме съзнателен Аз, т.е. действащият в света индивид е 

възможен едва като определено следствие на езика. Съзнателното мислене 

протича в думи, съзнанието се появява едва когато започнем да даваме имена 

на своите преживявания, да ги интерпретираме. Обществото съответно предс-

тавлява разнообразие, но и сблъсък на интерпретации. В едно такова общест-

во лъжата може да е невъзможна, тъй като не съществува здрава, непромен-
                                                 
2 Съществуват и примери в творчеството на Ницше, подсилващи противоположна интерпретация, но 
отново те са поставени в различна контекстуална зависимост. Думите поставят в клетка творческата 
мисъл на поета. 
3 „В своята критика на предшестващата философия Ницше е доста претенциозен, като твърди, че почти 
всички основни понятия на тази философия (като субект, субстанция, съзнание, познание, истина, обек-
тивност и др.) са „фикции” и резултат на заблуда.” (вж. Паницидис, с. 202). 
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лива основа, върху която да се построи противоположното понятие за истина. В 

такъв контекст лъжец често е човекът, чиито интерпретации, чиито наименова-

ния на нещата, се различават драстично от наименованията на мнозинството.  

Обаче, наименованията на мнозинството отново не са построени върху 

здравата и непроменлива истина, а представляват обобщения на лични прежи-

вявания. Разбира се, едни подобни схващания за езика и обществото водят до 

краен нихилизъм; нещо, което Ницше се опитва да преодолее през по-нататъш-

ното си творчество. Но занимаването с и изследването на подобни схващания 

за структурата на езика, могат да позволят да стигнем до интересни и дори по-

лезни заключения, които в своята същност си остават винаги интерпретации. 

С подобни разсъждения за езика и валидността на имената, които ние 

даваме на нещата, са се занимавали още древните гърци. Още Хераклит е каз-

вал, че няма общовалидни истини, защото едно и също нещо веднъж е полез-

но, а друг път вредно. Връщайки се на нещото, с което започнахме, именно ма-

нипулацията в медицината, Хераклит давал следния пример с лекарите, които, 

причинявайки ужасни страдания на болните докато ги лекували, всъщност им 

правели и добро, и зло. 

Понятието манипулация идва от латинското – manus - ръка; съответно 

manipulare. По един начин се гледа на определението „специална работа с ръ-

це”, което е прякото значение на това понятие, а по съвсем друг начин гледаме 

на дефиницията за манипулация, разбирана преди всичко като някаква ловка 

постъпка, която се прави с известна цел, хитрина или особено измама, което е 

всъщност преносният смисъл на думата. И тук отново нещата не са черно-бели.  

Художествената и историческата литература са пълни с множество при-

мери за положителни герои, които успяват да се измъкнат от сложни ситуации 

благодарение на своята находчивост и готовност да излъжат веднага щом се 

наложи. Гръцкият Одисей, финландският Вайнемойнен или българският Хитър 

Петър са все примери за национални герои, които често прибягват до ловки 

постъпки с цел хитрина, сиреч, до манипулация. Финландският бард Вайнемой-

нен, подобно на тракийския Орфей, слиза приживе в подземното царство и ус-

пява да се измъкне оттам невредим. За разлика от Орфей, разчитащ на своето 

музикално изкуство, Вайнемойнен играе доста умело с хармонията на понятий-

ните противоположности. Той няколкократно се опитва да излъже, за да слезе в 

ада и отново използва измама, за да си тръгне оттам жив и здрав. В интерес на 
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истината трябва да споменем, че завръщайки се от царството на мъртвите, 

Вайнемойнен съветва младежите да уважават родителите си, а и да не лъжат. 

За Ницше могат да се кажат много неща, но изобщо не може да се каже, 

че не е обичал поезията. Той е бил много чувствен човек и обичал да чете, а и 

самият той пишел поезия. За поетите е казвал, че са най-големите измамници, 

тоест, че те със своите необичайни интерпретации на действителността праве-

ли света по-красив и интересен за всички останали. Следващите идеи на Ниц-

ше за поезията са от параграф 84 на Веселата наука (т.3, с. 84, 403-406), т.е. 

от средния период на неговото творчество, когато той, търсейки нещо, което да 

противопостави на по-ранния нихилизъм, се обръща към инстинкта за живот, 

който е наличен у всеки човек, тоест към волята за живот, или към волята за 

власт. Именно волята за власт, според него, стои в основата на поезията, на тя 

стои и в основата на реторическите фигури, както и на всяка една мерена реч.  

Това е едно доста екзотично схващане, представено от Ницше, според 

което първите хора, опитвайки се да изразят своето религиозно чувство, предс-

тавяли своите молитви пред Боговете в рима. Така хармонично римуваната реч 

се отпечатвала по-лесно в съзнанието на Божеството и го принуждавала да се 

притече на помощ на молителя. Така и ранните свещени текстове винаги са в 

рима, но не за да бъдат по-удобни за запомняне от страна на младите свеще-

ници, а за да могат по този начин, т.е. чрез мерената реч да изнудят по-лесно 

Боговете и да ги подчинят на волята на човека. За да може той да властва над 

тях с оная власт, която стои в самото начало на езика, т.е. в първоначалното 

даване на имена, тъй като властта е у този, който дава имена на нещата. 

Като говорят или пишат за манипулацията, едни автори акцентират обик-

новено върху връзките на манипулацията с истината. Други автори обръщат 

внимание на това, че става въпрос за някакво скрито въздействие (Стоицова, с. 

128). Акцентирайки върху елемента скритост, по индиректен начин и при втори-

те мнения насоката отново води към неискреност (Зорин)4 и/или неистина, а в 

този смисъл привкусът на некоректност и/или измама отново се проявява. 

Тук е мястото да отбележим, че Ницше, отричайки стойността на утвър-

дените истини в обществото, не проповядва измамничество, а всъщност се 

                                                 
4 Според тезите на Зорин „...манипулацията представлява процес на скрито управление на един човек от 
друг, по време на който се дърпат струните на душата на марионетката с цел да се предизвика определе-
на реакция,,,нужна на манипулатора за реализиране на собствените му планове.” (Зорин, И., с.13). 
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обявява срещу фалша и лицемерието, които иначе остават непризнати. Ницше 

не се обявява и срещу лъжата изобщо като дава право и на „виталната лъжа”5, 

тоест на лъжата, която понякога се оказва нужна и даже полезна за живота. А 

проблемът за отношенията между изкуство и истина, по негово собствено приз-

нание, го вълнува от най-ранните до най-късните му години. Умението да се 

играе свободно със символите е онова важно нещо, което позволява на антич-

ните драматурзи да пишат еднакво добре и за неща, които те не са преживели. 

Нещо повече, това умение дори се явява единственото положително качество и 

на религиозните натури – те възприемат целия свят и като игра на символи – 

обаче, тяхното голямо заблуждение се състои в това, че те съзират силуета на 

някаква абсолютна същност, която се крие зад символите и им придава смисъл. 

В настоящата работа е застъпено мнението, че манипулацията (като вид 

социално влияние) не е продукт на съвременния начин на живот, а съпътства 

човечеството от най-ранните етапи на развитието му, независимо дали ще при-

емем екзотичното предложение на Ницше за произхода на поезията или не. За-

това и човешките взаимоотношения са невъзможни без социалното влияние. 
Не всяко влияние обаче може да се схваща като манипулация. Както пише Толя 

Стоицова „Целенасоченият опит да се прикрият намеренията за социално вли-

яние се нарича манипулация, докато откритото влияние е опит от страна на 

влияещия да формулира така целите на дейността, че те да бъдат атрактивни 

за търпящия влияние” (с. 128). Виждаме, че в тази дефиниция обхватът на ма-

нипулацията (в рамките на социалното влияние изобщо) е към дискретното из-

ползване на елементите скритост-откритост, искреност-неискреност, полезност. 
Друг основен автор и изследовател по темата, на който ще се спрем, е Д. 

Рушкоф и неговата „Теория и практика на манипулацията”. Разкривайки редица 

манипулативни техники, той обръща внимание на това, че знанието за манипу-

лациите е и освобождение от манипулациите. Необходимо е просто да потър-

сим необходимата информация, а не непрестанно да се борим с фантоми. За-

щото, освен, че не е здравословно постоянно да живееш в притеснения, които 

по някакъв начин те и манипулират, то, в крайна сметка, и прекалено подозри-

телните хора  са понякога особено лесни за манипулиране (Рушкоф, с. 24). 

                                                 
5 Вж. повече за виталната лъжа и Ницше във Философски речник Cambridge (2009), прев. и научен ред. 
Стойчев В., София, книгоиздателска къща „Труд”, с. 107 
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Нека обаче чрез примери да видим как по-точно се използва манипула-

цията в нашето историческо съвремие. Например, при манипулациите в бизнес 

комуникациите се открояват две основни направления: (1) насочени навън – 

във взаимоотношенията с други корпорации, организации, институции, медии, 

общество; (2) манипулации вътре, в самите организации. От своя страна „вът-

решните” манипулации могат да се разглеждат също в две направления – от 

управление към служителите и от служителите към управлението. На практика 

манипулации има на всички равнища: планиране, контрол, организация, прего-

вори, покупко-продажба, изграждане на екип и организационна култура, моти-

вация, реклама - на всеки един етап от деловото общуване (Зорин, с. 12-14).   

Манипулациите, насочени навън, могат да включват разнородни техники, 

измежду които най-различни злепоставящи слухове и измислици; несъстоятел-

ни обвинения срещу лица на ключови позиции в конкурентна фирма или срещу 

нейни продукти; задаване на излагащи въпроси по време на конференции. 

     Обаче, най-успешната манипулация е тази, която не се основава на из-

мислици, а е частично построена върху общоприети мнения за нещата или 

върху това, което обикновено и наивно наричаме истина. Може да става въпрос 

за преднамерено елиминиране на част от информацията или за изкривяване и 

манипулиране на истината от гледна точка на логиката (Гънгов). По този начин 

чрез неволни и преднамерени логически грешки се изгражда впечатлението, че 

даден продукт, услуга, фирма, са най-добрите, най-подходящите и то конкретно 

за вас. Често това са „техники, които разчитат не просто на нарушаване на ло-

гиката, а на нейното елиминиране” (Гънгов, с. 133). Например, противно на ра-

зумното предположение, че при рекламирането на някакъв продукт ще се пра-

вят опити за известно омаловажаване качествата на конкурентния продукт или 

пък ще се доказват предимствата на препоръчвания, рекламата може да избе-

ре „стратегия на изненадата”, като при съчетаване на нейните три основни под-

хода – рекламиране на продукта, рекламиране на представата и рекламно по-

зициониране, – може дори често да се достига и до твърде странни резултати. 

    Манипулациите отвътре, т.е. в самите организации, обикновено протичат 

предимно на равнището на междуличностните взаимодействия (например при 

мотивация на конкретен служител), обаче, понякога могат да бъдат и като част 

от изграждането на организационна култура, за установяването, укрепването и 

развиването на определен тип ценности, при това и чрез груповото влияние. 



 386

    Манипулациите могат да се осъществяват както на невербално, така и на 

вербално равнище (Руменчев). Така например при манипулиране на простран-

ството според принципите на пространствената психология (проксемика), посе-

тител от друга компания умишлено може да бъде поставен на неудобен стол; 

или може да се предприеме грубо навлизане в личното му пространство при 

воденето на съответните преговори, които да имат дискретна цел – объркване 

на опонента и дори сплашване. Може също да се манипулира и със светлинни 

ефекти, със силни звуци и дори с неприятни миризми, които да водят до нару-

шаване на концентрацията, препятстване на адекватното вземане на решения. 

     На манипулациите на вербално равнище в книгата „Скрито убеждаване” 

на Кевин Хогън и Джеймс Спийкмън се отделя цяла глава, най-вече за думите 

на скритото убеждение. Според изследванията на авторите, „дванадесетте 

най-убедителни думи са: ти, пари, спестявам, резултати, здраве, лесен, любов, 

откритие, доказан, нов, безопасност, гаранция” (Хоган, Спийкман, с. 129). Спе-

циално за маркетинг-специалистите са посочени и думите: „безплатен, да, бър-

зо, защото, как, тайни, разпродажба, сега, сила, обявяване, печалби, решение.” 

Хоган и Спийкман предлагат редица техники, които са основани върху 

начина, по който може/трябва да се използват думите, а и структурират самите 

изречения. Така например използването на „изкусно неясен език” може да поз-

волява на слушателите да извличат свое, и то специфично значение от казано-

то. Целта в такива случаи е въздействие върху група от хора или получаване на 

съгласието им (с. 112-113). Друга техника за получаване на съгласие е форму-

лирането на въпроси по типа „избор без избор”, например: „Кога желаете дос-

тавката, в началото на следващата седмица или преди този уикенд?”(с. 189). 

Манипулациите са важна и по всяка вероятно доста неотменна част от 

ежедневието, а и протичат обикновено по линиите на някои основни характе-

ристики, които са и естествено присъщи на човешката природа. Това са: стра-

хът, вината, справедливостта, доверието, гордостта, патриотизма. Всички те за-

едно изграждат нашето общо понятие за морал, изначалното чувство за собст-

вена значимост, а и произтичащите от тях стремежи или постъпки. Не случайно 

още Ницше проницателно забелязва, че моралът, който е откъснат от естест-

вените жизнени потребности на човека, се превръща във воденичен камък, кой-

то го тегли непрестанно надолу, а и му пречи да реализира своя пълен потен-

циал – основно чрез манипулиране на чувството за вина. На въпросите за пре-
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одоляването на този исторически и всекидневно твърде закостенял, а заедно с 

това и разболяващ човека морал, Ницше посвещава много свои произведения. 

„От древността до днес моралът владее всички дяволски методи на из-

куството на убеждението.” Така например, редица техники за манипулиране се 

основават на чувството за вина – прави се малък подарък и се очаква дарение 

въз основа на задействания „механизъм на задлъжнялост”.6 Или се изисква 

постъпване по определен начин като се апелира към чувството за справедли-

вост, а справедливостта в конкретния случай може да се окаже именно такава – 

тоест единствено или най-вече за изискващия – конкретна услуга (Зорин, с. 24). 

Чрез подобни маньоври обикновено се предизвиква и известно чувство 

за страх, което е с цел закупуване на нещо скъпо и ненужно, особено в сферата 

на здравеопазването, но може да ни вменяват страх, че ще бъдем отхвърлени 

от обществото, ако не изменим своите разбирания. Тоест, че ще се превърнем 

в лъжци или в хора, които интерпретират действителността по различен начин. 

Ницше, който изначално е против всякакъв вид фалш и лицемерие, ясно 

вижда ролята на езика едновременно като инструмент за постигане на разби-

ране, убеждаване и измама. Според него, философът трябва да бъде честен, 

да покаже произхода на понятията, а и в сферата на морала. Обявявайки целия 

език за реторичен и поставяйки под въпрос съществуването на истината сама 

по себе си, Ницше всъщност разкрива манипулативните уловки, съдържащи се 

не само в морала като такъв, но и в езика изобщо. По този начин, чрез даване 

на едно ново разбиране за езика и истината, той допринася и за разбирането 

на феномена на манипулацията, а в този смисъл – и за предпазването от нея. 

Както вече посочихме, при определени ситуации или контексти знанието 

за манипулациите може да представлява и своеобразно освобождаване от тях. 

Съвременните техники за манипулация доста умело играят с естествените и  

изначалните човешки потребности. С естествените процеси е несериозно да се 

води борба, обаче те могат да бъдат използвани и насърчавани в подходящата 

посока. И ако има нещо, което е способно да ограничи манипулацията до съот-

ветни приемливи равнища, това единствено или преди всичко е увеличаването 

на знанието по конкретния въпрос, възприемането на определен вид асертивно 

поведение, което да не позволява на чувствата за вина и страх да вземат връх. 

                                                 
6 Вж. например Рушкоф, Д., с.27 или „правилото на реципрочност”, както, впрочем, го нарича Чалдини 
във книгата си Влиянието. Психология на убеждаването, по-точно в главата за реципрочността, с. 41-61. 
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В този смисъл може да се разглежда и Ницшевото понятие за Свръхчовека като 

своеобразен модел на здравата личност, която, утвърждавайки се и властвайки 

съзнателно над себе си, успешно надделява и над техниките за манипулация. 
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