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ПРЕДГОВОР

Настоящият сборник съдържа статии и студии, представящи из-
следванията на социолози, етнолози и историци в рамките на първия 
етап от работата по научния проект „Преходът – гласове, образи и 
памет“. Техните теми и сюжети, както и използваната емпирия във 
вид на анкети, интервюта и биографични разкази, са почерпени от 
теренните проучвания на интердисциплинарния екип, включващ ед-
новременно утвърдени български учени и асистенти, докторанти и 
студенти. По същия начин и в предлагания на вниманието на читателя 
том са включени както текстове на безспорни академични авторитети, 
така и работи на съвсем млади учени, някои от които правят тук и своя 
дебют. В текстовете са използвани материали от градовете Шумен, 
Добрич, Белоградчик, Костинброд, селата Мадара (Шуменско), 
Ябланово (Котленско), Подвис и Прилеп (Сунгурларско), Върбово и 
Салаш (Белоградчишко),  Зимевица и Искрец (Софийско), събирани 
през 2010 и 2011 г. 

Както е видно от географията на селищата, екипът се е стремял да 
бъдат включени всички части на страната, да има представителност 
на изводите и заключенията, правени за големите областни центрове, 
малките общински средища и селата. Подходът при подбора им обаче 
не би могъл да бъде характеризиран като стохастичен, тъй като бяха 
предпочетени населени места, в които екипът или отделни негови 
членове бяха работили вече, имаха връзки и контакти и най-важното 
– не бяха съвсем непознати за съответния регион. Последното, както 
е известно, е от значение за изграждането на доверие между интер-
вюиращи и респонденти, ако щете и за създаването на неформални и 
дори приятелски връзки между двете страни, от което до голяма сте-
пен зависи резултатността на теренната работа. Повечето от събра-
ните интервюта и анкети, житейски разкази и записки от терена, вече 
са достъпни на сайта на проекта на адрес: www.prehodbg.com. Както 
е нормално при работата с толкова малко отдалечена от нашия ден 
епоха (мислена често и като част от настоящето), много от респонден-
тите търсеха пълна или поне частична анонимност и държаха имената 
им да не получат публичност. По тази причина не всички цитирани в 
отделните текстове интервюта може да бъдат открити в сайта. Част от 

http://www.prehodbg.com


Преходът в България - памети и рефлексииПредговор

8 9

тях остават абсолютно анонимни, а друга част са качени в специална, 
закрита негова секция, достъпна само за участниците в проекта и из-
ползваема само за научни цели. И в този вид обаче е налице огромна 
колекция от теренни свидетелства, чието попълване продължи и по 
време на втория етап на проекта през 2012 и 2013 г. Така беше събран 
внушителен дигитален архив от устни свидетелства за прехода в мо-
мент, в който детайлите от ранните му години започват да избледняват 
и да изчезват и в който общата памет за него започва да се разпада на 
малки мозаечни частици. 

Всъщност в това се състои и едно от важните достойнства на про-
екта и на настоящия том, представящ, макар и непълно, работата на 
екипа по време на първия му етап.  Той си поставя за задача да анали-
зира и интерпретира отделни конкретни проблеми, през и чрез които 
става възможно научното обективиране на такъв необозрим по разме-
рите си феномен, какъвто беше българският преход. Както може да се 
види и от заглавията на отделните текстове, и от подбора на респон-
дентите, идеята е да бъде сменена изследователската перспектива към 
феномена. Известно е, че до този момент проучванията на социолози, 
икономисти и историци бяха изцяло концентрирани върху политиче-
ската макрорамка на процеса, разглеждан преди всичко фактограф-
ски-реконструктивно. Представените в настоящия сборник текстове 
дават възможност да бъде формулиран нов поглед, нека условно да 
го наречем „поглед отдолу“, представящ прехода като многопластов 
социален феномен, имащ не само столичен, но и свой провинциален 
живот, проектиран не само през големите политически каузи, но и 
през индивидуалните житейски стратегии и биографични траектории, 
живян не само чрез радикализма на промените, но и през всекидне-
вието на адаптацията. Затова и събраните и използваните в анализите 
интервюта не включват известните политици на прехода, чиито гласо-
ве не е трудно да бъдат чути или прочетени в десетки интервюта, речи 
и коментари. 

Основната целева група тук е т.нар. „среден ешелон“ или опера-
тивното ниво на различните институции и каузи, проявили се през 
първото десетилетие след промените. Става дума за местни функцио-
нери на комунистическата партия (включително и на окръжно ниво), 
културтрегери, протодисиденти, участвали в промените и след това 

„изчезнали“ от публичното пространство, политически актьори от 
различни партии, знакови за самите локални общности фигури, чиято 
позиция е била важна тогава. Наред с тях, звучат и гласовете на много 
„обикновени“ хора, възприемащи не рядко сами себе си като обект на 
самите промени, като пасивни техни свидетели и дори като „жертви“ 
на обстоятелствата.

Основната част от авторите в настоящия том се интересува имен-
но от спомена за прехода и по-точно – как се е случила трансмисията 
на големите и глобални сили и процеси, задвижвали „колелото на ис-
торията“ в национален (мислен и като столичен) мащаб, в окръжния 
център, малкия град, селото, било то „турско“ или „българско“. Как се 
е случила промяната в живота и в мисленето на хората, които възпри-
емат себе си не като нейни субекти, а по-скоро като обекти, активира-
ни от „центъра“, но чиято траектория нерядко следва своя собствена 
логика? Как големите национални катаклизми във финалната фаза 
от съществуването на комунистическия режим, каквито бяха т.нар. 
„възродителен процес“, последвалата „голяма екскурзия“ на турското 
население, икономическата криза и съпътстващите я продоволствени 
дефицити, режим на тока и пр., рефлектираха върху всекидневието в 
изследваните места? Как посланията на основните политически ак-
тьори  в ранните години на прехода достигаха (и заглъхваха) тук? Как 
медиите стилизираха и типизираха основни реалии от живота на бъл-
гарите през тези години? Това са основните въпроси, на които автори-
те в настоящия сборник се опитват да намерят отговор.

Разбира се, длъжен съм да предупредя онези читатели, които тър-
сят да прочетат Истината за прехода, че сигурно ще останат разоча-
ровани. Просто защото изследванията, в това число и поместените в 
настоящия сборник, показват, че няма една истина за прехода. Би било 
по-точно да се говори за множественост на паметта за прехода или 
за наличието на разнообразни истини за него. От една страна, това 
се дължи на неразривната му връзка със „соца“, за който в българ-
ското общество също отсъства обща оценка и памет. От друга – на 
противоречията относно горната му граница. Известно е, че на прак-
тика липсва общоприета теза кога точно свършва той. Дори е налице 
своеобразно разминаване в оценките на академичната наука, която, 
съдейки предимно по формални показатели (интегрираност в евро-
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атлантическите структури, наличие на фасадна демокрация и пазар-
на икономика), твърди, че той е приключил най-късно през 2007 г., 
и представите на „обикновения“ българин, възприемащ всичките 24 
години като нещо хомогенно и цялостно. С други думи, той не раз-
познава настоящето като нещо качествено различно от прехода, като 
постпреходно състояние на обществото. Това противоречие произти-
ча преди всичко от разминаването между хоризонта на очакваното и 
реалностите на постигнатото. Както сочат и мнозинството от авторите 
в тома, очевидно политическият преход е приключил, но менталният 
такъв, психологическата рефлексия за него като за история, все още не 
се е състоял. Затова и на въпроса кога е приключил преходът не може 
да се отговори еднозначно. Така поне мислят авторите на този том. 

 Съдържанието на сборника е условно разделено на четири дяла. 
Обединяващият принцип във всеки един от тях е еднаквият изследова-
телски обект или общият терен, към които авторите гледат от различ-
ни ракурси и строят своите интерпретации. Първият дял е посветен 
на различните памети и носталгии по социализма и рефлексиите им 
върху ранния преход. Текстовете тук ясно показват, че една от важните 
характеристики на паметта за последния е непосредствено свързана 
със самата „соцносталгия“. Тя е централен сюжет на част от тексто-
вете в сборника, а в останалите присъства периферно, като фактор, 
който определя не само оценката към миналото, но и към настоящето. 

Както е известно, става дума за общ за всички източноевропейски 
общества феномен. Действително неговата поява навсякъде се свърз-
ва с проектираното в миналото „златно време“, съвпадащо с младост-
та на хиляди хора, с красивите и незабравими съзидателни периоди в 
техните лични биографии, с такива вечни човешки ценности и радо-
сти, каквито са любовта, семейството, децата и т.н. Известно е освен 
това, че фигурите на носталгията са също толкова продукт на минало-
то, колкото и на настоящето. В предлаганите в тома текстове анализът 
на феномена следва тези общи теоретични рамки, но същевременно 
преминава и в по-детайлен разрез на потребителските основания на 
соцносталгията (Антон Ангелов), на множествения, но същевременно 
крайно устойчив компонент на национализма в нея (Петър Добрев), 
на амбивалентното отношение на българина, формирано при социа-
лизма, към поземлената собственост и аграрния въпрос (Любомир 

Коцев). 
Друг важен акцент в този дял е поставен върху метаморфозите 

на някои от знаковите за прехода образи, каквито са т.нар. „борци“, 
и привидените им връзки с политическата класа, моделирани и до-
пълнително архетипизирани от медиите (Петя Василева – Груева). 
Изключително важен е проблемът за различните памети за т.нар. 
„възродителен процес“ (Виктория Митрова). Тя убедително доказва, 
че последиците от него продължават да тегнат върху българското об-
щество и в този смисъл той също се осмисля не само като „история“, 
но и като „настояще“, зависимо от етническата принадлежност на раз-
казващия, битието му по време на самите събития и актуалните му 
политически пристрастия.

 Вторият дял на сборника е посветен на паметта за прехода в един 
от важните за страната центрове – град Шумен и близкото и тясно 
свързано с него село Мадара. Той обединява четири текста, чиято ем-
пирия почива върху проведеното в града теренно проучване през 2011 
г., но които се опитват да поставят по-общи теоретични и типологични 
въпроси. В този смисъл избраният град следва да се възприеме като 
своеобразен case study, чрез който да се осмисли и обективира „град-
ският преход“, мислен не само като фактология и хронология, но и 
като съпреживяно усещане (и вече памет). Тази своеобразна двойна 
оптика – към високата теория, от една страна, и към локалното усеща-
не за преход в Шумен, от друга (Майя Грекова, Георги Медаров), оп-
ределя профила на целия дял. Тя се допълва и от емоционалните и бих 
казал авторефлексивни бележки от терена (Мая Иванова) и от анализа 
на една персонална биографична траектория, ако използваме термина 
на Бурдийо, възприемана като модел (Мартин Петров).  

Обособена група статии са посветени на превръщането на т.нар. 
югоембарго и всички съпътстващи го икономически и социални яв-
ления в специфичен поминък за населението по западната граница. 
Всъщност двама от авторите в този дял (Маргарита Карамихова и 
Светлана Антова) отдавна работят върху проблема за границите и 
граничността, мислени не само чисто географски, но и в социален 
и ментален смисъл. Останалите автори (Десислава Пилева и Мария 
Попова, Анна Вълчева и Валентина Неделчева) са млади хора, които 
за първи път пристъпват към тази проблематика. Трите текста обаче 
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взаимно се допълват, тъй като коментират един и същ район – този на 
Белоградчик и реферират към общ, емблематичен за ранния преход 
феномен, предопределил и състоянието на икономиката, социалните 
отношения, демографската структура и пр. през целия изследван пе-
риод.  Своеобразен контрапункт на този тип граничност представлява 
друга статия в сборника, посветена на българо-румънската сухопътна 
граница (Цветомир Тодоров). Този текст дава възможност за съпостав-
ка на реалиите, практиките и манталитетите, култивирани край браз-
дата поради режимния достъп и откъснатостта от големите икономи-
чески и градски центрове още в периода на социализма.  

Последният дял на сборника е посветен на сложното взаимо-
действие между постсоциалистическите измерения на религията и 
религиозността и новите печатни медии. Два от текстовете разглеж-
дат отражението на темата „религия“, и по-точно – на православното 
вероизповедание, върху страниците на най-тиражните печатни медии 
през 90-те години на ХХ век – вестниците „Труд“ и „24 часа“ (Бурян 
Иванов, Полина Димитрова). Последният текст анализира променя-
щата се религиозност в едно алианско село – Ябланово, Котленско. 
Както вече беше споменато, това селище беше обект на системни те-
ренни проучвания в рамките на първия етап от проекта и публикаци-
ята представлява частен аспект от работата на по-голям екип, занима-
ващ се със съвременните импликации на т.нар. „възродителен процес“ 
сред алианската общност. 

В заключение следва да се каже, че предлаганите на вниманието 
на читателите текстове отразяват по-скоро моментното състояние на 
паметта за периода на късния социализъм и ранния преход, отколкото 
фиксирано неизменно състояние. Този дискурс позволява едновре-
менното интерпретиране на коментираните в тях проблеми и като ис-
тория на миналото, и като история на неговите изображения и техните 
актуални употреби. В конкретния смисъл сборникът би следвало да 
се разглежда като успешен резултат на един методологически опит за 
обръщане на перспективата към прехода, изразяващ се в изработване-
то на малки цветни камъчета, чрез които да бъде сглобена сложната 
мозайка на това време.

Михаил Груев 

Потребителски основания за соцносталгията

Антон Ангелов

Противоречивият преход, неочакваните и драматични промени в 
живота на значителни групи от българското общество създадоха под-
ходяща среда за възникването и възхода на феномена „соцносталгия“. 
Появила се в резултат на сравняването на реалностите (или споме-
ните за тях) сега и преди от съвременниците на двете епохи, днес тя 
залива медиите под една или друга форма и привлича дори младите, 
непомнещи тоталитарния режим, предлагайки им повърхностен образ 
на социалистическото минало като вид „българско ретро“1, отминала 
действителност с лесно разпознаваеми особености в стила на живот, 
масовата култура, материалната среда, реториката и т.н. – интерес, 
който предвид възрастта на неговите субекти, дори не бихме могли да 
наречем „носталгия“.

 Въпреки тези си развития, за зрелите поколения соцносталги-
ята продължава да бъде проявление на техния реален житейски опит 
в две епохи и общества. До голяма степен явлението формира въз-
гледите и политическите ориентации на подвластните му в настояще-
то. То черпи сили от съпоставянето на различни моменти от живота 
в двете системи, но като че ли с най-осезаема честота се регистрират 
основанията в променения бит на обществото. Загубата на определе-
ни възможности за консумация е сред основните сюжети в носталгич-
ните разкази на респондентите при събиране на теренен материал за 
политически субкултури. Такъв извод подсказа и експедицията до две 
села от община Сунгурларе – Подвис и Прилеп през месец септември 
2010 г., където се проведе теренно изследване по настоящия проект. 
На този терен бяха взети общо 22 интервюта, като преобладаваща-
та част от респондентите бяха на над 60 годишна възраст. Именно в 
техните размисли за прехода почти винаги присъстваше мнението за 
социализма през призмата на потреблението. Често тази тема се пре-
връщаше в своеобразна емоционална кулминация в техните разкази, 
звучащи като дълго сдържани мисли с много реторични въпроси и ин-

1  Василева-Груева, П. Соцносталгията като част от културата на 
преходния период в България. 2010  (под печат).
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тонационни акценти.
 За да разберем по-добре проблемните моменти в разказите, 

свързани с потреблението, би било добре те да се обособят в няколко 
групи според мястото на съответните обекти на потребление в бита.

Най-напред това са стоките от първа необходимост, с ударение 
върху хранителните, които са и най-честият аргумент у респонден-
тите за възхвала на миналото.  Високата цена днес, съпоставена с по-
ниската някога за един и същи продукт, се оказва особено драматичен 
проблем: този салам – 3 лева – 4 купих, а преди беше 1,60–1,80. Сега 
същите пари взимам, пък стоките – двойни, тройни!2. Тук се появява 
честото изтъкване и на обезценяването на парите: …винаги е имало 
в джоба ти 10–20 лева. С толкова пари правиш чудеса – можеш да 
нахраниш цяла маса хора. Ето сега в Бургас 3 супера има, ако двай-
сетакът не е в ръката ми, няма смисъл да влизам3. Не липсва и об-
общаващото беше евтино4. Любопитно е, че рядко се отбелязва, че 
заплатите и пенсиите някога са били високи. В повечето случаи те се 
оценяват като малки, но достатъчни за осигуряване на стоки, които 
към ден днешен са трудно достъпни.

Освен като стойност на стоките, респондентите изтъкват и по-ви-
сокото качество на продуктите тогава в сравнение със сега. Вероятно 
захващането на тази тема се дължеше и на факта, че интервютата се 
проведоха малко повече от месец след шумно огласеното от медии-
те въвеждане на стандарта за качество „Стара планина“ за колбаси-
те. Много показателно за отношението към качеството е мнението на 
един от жителите на с. Подвис, според коeто колбасите …тогава бяха 
истински! Ухание на истинско месо! Пък сега какво месо – нищо!5 Що 

2  Интервю с Мария Георгиева, 70  год., с. Подвис, бивш работник в 
някогашния цех за детски играчки в селото; взето от Георги Ганчев и Антон 
Ангелов, 19.09.2010 г. (http://prehodbg.com/node/808).
3  Интервю с анонимен, 70 год., висше образование, с. Подвис.; взето 
от Иванка Абаджиева, 18.09.2010 г. (http://prehodbg.com/node/815).
4  Интервю с Радка Жендова, около 70 год., начално образование, 
работила в ТКЗС, и Доси Чанев, около 70 год., по професия шофьор, 
(двамата са съпрузи), с. Подвис; взето от Антон Ангелов, 18.09.2010 г. (http://
prehodbg.com/node/819).
5  Интервю с анонимна, 60 год., дългогодишен магазинер в смесения 
магазин на потребителната кооперация в с. Подвис, пред пенсия; взето от 
Иванка Абаджиева и Антон Ангелов, 22.09.2010 г. (http://prehodbg.com/
node/790).

се отнася до качеството като стимул за соцносталгични чувства, то 
тук със сигурност роля играят рекламите по телевизия и радио, при-
вличащи клиенти с колбаси, „произведени по оригинална рецепта от 
80-те години на ХХ век“, със „салама на нашето детство“, с „луканка 
„Балкантурист“ и други подобни – все търсещи доказателство за ка-
чество в мнимата си връзка с митологичното време преди 10 ноември. 

Забележително е почти пълното отсъствие на коментар относно 
перманентния дефицит на стоки в този период, особено чувствителен 
в малките селища, каквито са Подвис и Прилеп. Единствено магази-
нерката в село Подвис многократно изтъква, че нямаше нищо по ма-
газините по социалистическо време! Тъй беше! Всичко беше отзад, 
отдолу, отдолу зад щанда, отдолу беше!6 Обяснението за осезаемата 
липса на спомен относно този немалък проблем на социалистическо-
то потребление вероятно се дължи на привикването към формите на 
неформален обмен на стоки и услуги, толериран от самия режим като 
част от системата за разпределение на наличните материални блага. 
Нещо повече – магазинерката споделя любопитен факт, как докато в 
Бургас магазините били празни, в село Подвис селският кооперативен 
магазин бил добре зареден. Впоследствие се оказва, че това е било 
така пак благодарение на такива неформални връзки между тогаваш-
ния председател на потребителната кооперация и отговорен фактор в 
Бургас. Този случай обяснява значението на неформалните отношения 
не само за снабдяването на едно домакинство, но и на цяло селище с 
консумативни стоки, разбира се, за сметка на други. Това показва, че 
соцносталгията всъщност може да се основава не на определено от-
ношение към системата, идеологията, политиката, а на способността 
на отделния човек да се нагоди към всички тях, за да бъде преживян 
режимът по-поносимо. Излиза, че мнимото благоденствие на социа-
лизма, подбуждащо соцносталгията, се е градило на способностите за 
поддържане на неформалните отношения, които именно ще осигурят 
„пълния хладилник“, а не на официалната търговия на дефицита. Като 
че ли това поведение е особено разпространено в малките провинци-
ални селища с устойчиви, определящи социалния живот, лични, не-
институционализирани отношения в общността, които се приемат за 
легитимни. 

6  Интервю с анонимна …
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Макар и по-рядко споменавани, в една втора група може да се 
обособят услуги като електричество, водопровод и канализация, кои-
то водят след себе си и уреди на модерния бит като перални, хладил-
ници, бойлери, телевизори, телефони и др.7, чиято употреба днес е 
скъпа, поради високата цена на тока или водата. Явно наличието и 
употребата на тези уреди се приемат като придобивки, условие за оп-
ределен стандарт на живот и свободно време, с които потребители-
те са свикнали и които са били гарантирани от предишния режим: 
Можем да живеем на село, но сме свикнали с такива удобства….8 На 
места обаче оплакването от недостатъчните средства днес за такива 
„удобства“ звучи неубедително. Когато покрай изреждането на про-
блемните месечни такси за всяка една услуга респондентът добави и 
сателитна телевизия,9 у изследвача възникват въпроси относно реал-
ната проблематичност при осигуряването на определено средно бито-
во ниво и дали в настоящето то дори не е по-добро като качество от 
познатото от времето на социализма. Защото в разказите убягват като 
акцент спомените за режимите на тока, за единствената телевизия, за 
липсата на избор и т.н. 

Към третата група могат да се причислят онези обекти на консу-
мация, свързани с увеличаващото се свободно време през социализма 
и дори домогването до лукса. Такива най-често са леката кола и въз-
можността за отиване на екскурзия или почивка. Покупката на лек ав-
томобил и обиколките из страната и дори в чужбина се изтъкват като 
най-висша форма на потребление, която днес е категорично недостъп-
на за повечето респонденти. Тук бихме могли да сложим и строител-
ството на нова къща като начинание, изскващо сериозен финансов ре-
сурс: Беше по-хубаво – и парички имахме, и кола си купихме, и всичко 
имахме, и къща да си направим, пък сега няма…10 Интервюираните 

7   „И с тези 400 лв. като семейство имаме сметките, ток, вода, 
телефон, мобилен телефон поддържам, защото ми е необходим. Не можеш 
без телевизор.“ – интервю с ? Раева, р.?, с. Прилеп, обр. полувисше, 
бивш учител, бивш кмет на селото; взето от Кремена Йорданова и Ивет 
Фандъкова, 21.09.2010 г. (http://prehodbg.com/node/788).
8  Интервю с анонимна…
9  „80–100 лева за хапчета, токът да си платиш, дървата, булсата и 
свършват. При бай Тошо имаше“ – интервю с В. С., 75 год., работил като 
магазинер, с. Прилеп; взето от Росен Гацин и Стойчо Михов, 21.09.2010 г. 
(http://prehodbg.com/node/787).
10  Интервю с Радка Жендова и Доси Чанев…

обаче пропускат, че тези обекти на потребление и дори вложения за 
подобряване на собствения им бит са били следствие не само от ма-
териалните им възможности в миналото, но и от тяхната тогавашна 
млада и най-активна възраст. В този случай изводите от сравнението 
„преди – сега“ са повлияни и от носталгията по младостта, най-про-
дуктивните години в живота на тези възрастни хора, чиито плодове 
– къща и кола – се ползват и до днес. Така че естествената тъга по без-
възвратно отминалата младост съставлява важна и съществена част от 
обяснението на феномена.11 Към всичко това се добавят и още много 
други моменти, които също „доукрасяват“ образа на времето, излиза-
щи извън най-личното пространство и най-вече свързани с развитието 
на конкретното селище – това, че е имало повече жители и млади хора, 
работа за всеки, земята се е обработвала, извършвало се е благоустро-
яване и т.н. Това също обяснява идеализирането на миналото. 

На базата на изказаните от интервюираните мнения се очертава 
още една тематика – културното потребление, съществен компонент 
при формирането на социалния статус. Разказват се спомени за еже-
седмичните безвъзвратно загубени кинопрожекции в селското чита-
лище или за културни прояви около големи празници като 1 май и 9 
септември, също будещи носталгични чувства. Що се отнася до са-
мите празници, умилението пред спомена е предизвикано по-скоро от 
символната им стойност на идеологически маркери, с които се иден-
тифицира изчезналата епоха.

Ударението върху потреблението в разказите на жителите на две-
те села като тема на соцносталгичния дискурс би могло да се изве-
де като следствие от себеусещането им, че са лишени от участие в 
активния социален живот, от възможността да бъдат фактор в опре-
делянето на съдбините на обществото – по-малко „тогава“  и повече 
„сега“. Оттук произлиза затварянето им в бита, личния свят, над кой-
то все още имат някакъв контрол.12 Така възможността и качеството 
на личното потребление се превръщат в критерий за съпоставка на 
различните политически режими. За респондентите съотношението 
между цена и качество в периода на социализма е решаващо при срав-
нението  „преди“ и „сега“. Избирателната пропускливост на паметта 

11  Василева-Груева, П. Соцносталгията като …
12  Знеполски, Ив. Българският комунизъм. Социокултурни черти и 
властова траектория. С., Ciela, ИИБМ, 2008, с. 242.
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оставя доста от немалките неволи на социалистическия потребител 
като дефицита, бедния асортимент, опашките, нуждата от връзки и др. 
и рисува една идеализирана картина на достъпно изобилие и качество, 
непостижими днес. Всъщност много рядко се споменава какъв е бил 
начинът на сдобиване с желаните продукти – дали чрез официалната 
търговия или чрез натурална размяна в контекста на неформални лич-
ни отношения, които са били един от широко разпространените начи-
ни за справяне с дефектите на социалистическото преразпределение. 
Що се отнася до битовите услуги или почивките на море например, 
то тяхната достъпност в периода на социализма е част от социалните 
придобивки, с които режимът се опитва да печели ако не подкрепа, то 
поне да компенсира други слабости на системата. Въпреки че те не 
са пряк резултат от развитието на икономиката в онези години, а са 
субсидирани от държавата, хората, които са се възползвали от тях, са 
ги възприемали като обективни реалности, от които днес са лишени.13

Соцносталгията би могла да се коментира и като резултат от усеща-
нето за окончателна загуба на традиционната ценност на българското 
общество – равенството14, равенство във възможностите и равенство в 
потреблението, които чувства масата от хората в периода на социали-
зма или по-скоро в момента, когато ги изгубва15. Поддържането на тази 
идея и от тоталитарния режим до голяма степен може да се смята за 
причина за относителна социална подкрепа. Наистина, социализмът 
формира многолюдна прослойка от хора с постоянни доходи и мно-
жество социални придобивки, която някои дори наричат „средна кла-
са“ на социализма.16 Принадлежността към тази „средна класа“ носи 
определени статуси – потребителски, образователен, професионален, 
здравен и т.н., валидни и сходни за голямата част от тогавашното об-
щество, които по време на прехода мнозина безуспешно се опитват да 
поддържат във вида, в който са били преди промените. Травматичното 

13  Райчев, А. и Кънчо Стойчев, Какво се случи? Разказ за прехода в 
България 1989–2004. С., Изток-Запад, 2004, с. 64.
14  Тук се има предвид масата от хората, които нямат достъп до 
властта, тъй като реално неравенства при социализма съществуват и те 
са най-осезаеми по отношение на привилегиите на отделни групи от 
тогавашното общество.  
15  Крийд, Дж. Опитомяване на революцията. От социалистическите 
реформи към противоречивия преход в едно българско село. С., Апострофи, 
2005, с. 278.
16  Райчев, А. и Кънчо Стойчев, Какво се случи?..., с. 62–69.

преживяване на загубата на равенството присъства убедително в ин-
тервютата. Изказвания като Горе-долу бяхме равни всичките, пък сега 
станаха бедни и богати…, всичките бяхме еднакви и всичките рабо-
техме17 следват носталгичните сравнения за потребителските прак-
тики преди и сега. Отношението към нововъзникналите неравенства 
е крайно отрицателно и също се основава на представата за разлика 
в потреблението – изменниците на идиличното равенство са „онези 
с колите“ 18, представители на „разбойническото потребление“, които 
взеха заводите – те ги накупиха, накупиха, накупиха, нашите пари 
изядоха, хиляди левове…19.
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17  Интервю с Радка Жендова и Доси Чанев…
18  Пак там.
19  Интервю с Мария Георгиева…
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„Бяхме борци, сега вече сме бизнесмени“ 
– медийните герои на прехода

Петя Василева-Груева
 
В настоящата статия е направен опит да се представи ролята на 

публичното пространство и в частност всекидневната преса за из-
граждането на медийните герои на новото време след 1989 г. Само 
няколко години от началото на промените и разочарованието от поли-
тическата и социалната обстановка са достатъчни, за да се оформят 
лицата на новите знакови фигури и субекти на прехода. Тяхната поява 
се свързва преди всичко с напълно различните взаимоотношения, цен-
ности и нагласи, които се налагат в динамично развиващото се бъл-
гарско общество след 1989 г. Те са част от политическата култура на 
съвременността именно защото се раждат и моделират от политиче-
ската действителност. Една от причините за тяхната поява се дължи на 
факта, че в началото на българския преход се чувства съвсем осезател-
но липсата на ярки, значими и харизматични личности. Дефицитът на 
признати авторитети в политиката, изкуството и обществения живот 
напълно закономерно води до тяхното заместване с друг тип герои. 
Всеки един от тези персонажи е събирателен и многопластов образ, 
зад който прозират явления, породени от смяната на системата, пос-
ледвалите икономически трансформации и отношението към кому-
нистическото миналото. 

Приносът на средствата за масова информация за популяри-
зирането и характеризирането на „героите на новото време“ е без-
спорен.1 Заслугата за силното им публично присъствие най-вече се 
приписва на централните всекидневници. В стремежа си да покрият 
целия обществен информационен спектър те непрекъснато развиват 
теми, които са актуални и интересни за читателите. Това ги поставя 
в различни режими на репрезентация, които покриват широката 
гама на всекидневното  говорене и писане от безпристрастност до 

1  Вж. по-подробно: Василева-Груева, П. Медии и преход – 
възникване и развитие на централните всекидневници в България след 1989 
година. – електронен сайт http://prehodbg.com 
  

явна субективност и манипулативност на поднесената информация.  
Несъмнено теми с такъв заряд  са свързани с новопоявилия се  образ 
на „момчетата с бухалките“. 

Борците, известни като „борчета“, „мутри“, „вратове“, „баровци“, 
„охранители“, „бодигардове“ и други производни на тях наименования, 
използвани в централните всекидневници и обикновените разговори, 
се превръщат в широко разпространено социално явление, 
което веднага след своята поява придобива изненадващ разцвет 
и събужда нездрав интерес. Това са познатите от социализма 
„олимпийски надежди“, млади хора, занимавали се в стотиците 
школи и професионални училища със силови спортове. В началото 
на прехода те вече са в авангарда на организираната престъпност и 
са се наложили в публичното пространство със смущаващия образ 
на „брутални“, „безскрупулни“ и „опасни типове“. Само за две-
три години обаче те извървяват пътя от обикновени улични биячи и 
криминално проявени лица, до сериозни предприемачи с апетити към 
търговията, туризма и увеселителните заведения, където лесно могат 
да легализират незаконните си печалби. Към средата на 90-те години 
техните структури вече са заели трайни позиции в икономическия 
живот на страната, превръщайки сенчестия бизнес в най-лесния, а 
може би и най-удачен вариант за просперитет в институционалния 
хаос на новото време. 

В началото на 1995 г. десетките рекетьорски групи, сформирани в 
началото на промените, са се преориентирали към широкото и гъвкаво 
поле на застрахователния бизнес, който им предоставя неограничени 
възможности и полулегални форми на съществуване и изнудване. 
Огромните средства, с които разполагат от своите незаконни, но 
доходоносни бизнес начинания, и „лъскавият“ им начин на живот 
все по-силно ги поставят във фокуса на общественото полезрение. 
Чрез безпардонното си афиширане на материални възможности и 
недосегаемост от закона, те се превръщат в своеобразен социален 
„дразнител“. Появата им от вестникарските криминални хроники 
във всекидневието на останалите хора предизвиква първоначалната 
реакция на страх, неодобрение, любопитство, последвана от  
митологизиране на някои техни способности и паралелно с това 
– осмиването им чрез наложения им стереотип от измислените и 

http://prehodbg.com
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посветени на тях стотици вицове.2 
Най-разпространената визуална представа за бореца винаги е 

една и съща: завидна физика, ниско чело, сплеснати уши, дебел врат, 
къса подстрижка или гола глава.3 Облеклото им най-често се състои 
от анцуг, возят се в скъпи коли, а със себе си носят неизменните 
аксесоари като мобифони4, златни ланци и бухалки. Всъщност 
борческият персонаж е един от възпяваните герои в зараждащия се  
нов тип музика –т.нар. попфолк. В нея той винаги е представен в 
изключително привлекателна светлина – като един от силните на деня, 
недосегаем от закона, душа на компанията, владетел на женските сърца 
и притежател на неограничени финансови възможности (песента 
„Тигре, тигре“ и днес е един от „златните хитове“ на попфолка). 
Интересно е да се отбележи, че в тези песни занятието на бореца не 
се прикрива или премълчава. Той е представен като закононарушител, 
рекетьор, занимаващ се с тъмни дела човек, далавераджия и побойник, 
но въпреки това неговият образ е обагрен с романтични окраски, в 
които личи нескритото възхищение на текстописеца и изпълнителя 
към лирическия герой. Така, широко представена чрез масовата 
популярна музика, в каквато се превръща попфолкът, фигурата и 
маниерите на бореца стават особено привлекателни за подражание 
сред подрастващото поколение. Това води до появата на т.нар. 
„борческа мода“ и себеотъждествяване сред младите хора, най-вече 
сред учениците, което се изразява във външния вид (много къси коси и 
голи вратове), носенето на колкото се може повече и по-големи златни 
предмети по себе си, демонстрирането на финансов просперитет, 
афиширането на познанство и покровителство от страна на истински 
борчески групировки.5 

2  Вж. по-подробно: Иванова, Р. Юнаци, борци, бодигардове, мутри…
или героят от вестниците. – В: Култура на кризата – криза в културата. С., 
Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2002, 47–63.
3  Етнологът Маргарита Карамихова ми обърна внимание, за което 
съм й благодарна,  че бръснатата глава е „страшна“, защото през социализма 
с бръснати глави са само затворниците и войниците,  т.е. все хора опасни в 
различен смисъл – извън обществото, извън закона.  
4  Постепенно в разговорния език този аксесоар стана популярен с 
названието „мутрафон“. 
5  Ето едно любопитно наблюдение на М.Н., ж, род. 1957 г., висше 
образ.: На нашата улица (Пиротска) се появиха едни пишман борчета. 
Класика! Бели чорапи, кратки гащи, ланци, потници... Бяха си оперирали 
ушите, за да се правят на страшни, като боксьори. Няколко пъти ги 

Освен в модните тенденции и попфолк музиката, образът на 
„момчето с бухалката“ се появи и получи бързо разпространение в 
т.нар. „борчески“ вицове. Според някои днешни изследователи вицът 
представлява мощна комуникативна форма и идентификационна 
стратегия, стремяща се да визира определено отношение към 
явлението, което е негов предмет. Следователно целта на тези вицове 
е да осмеят борческия персонаж и по този начин да го разграничат 
и отдалечат от идентичността на разказвача, но също така те са и 
възможност да се усвои и персонализира откритото присъствие на 
организираната престъпност в съвременното общество и случващите 
се събития в държавата.6 В една своя статия журналистът Матей 
Стоянов твърди, че чрез вицовете, които създава едно общество, 
то изразява своите страхове. Осмиването на това, което плаши, е 
вероятно неосъзнат стремеж към освобождаване от тези страхове 
или поне ограничаването им в името на всеобщото душевно здраве.7 
Както заключава и вестник „24 часа“, като не може да се справи с 
мускулестите борци, народът се смее над тях.8 Вицеборческият епос 
преживява истински апогей след 1993 г., измествайки по популярност 
дори винаги актуалните политически анекдоти. Вицове се разказват 
не само между приятели, колеги или в тесен семеен кръг, но може 
да бъдат чути от радио и телевизионния ефир, при това не само в 
културно-развлекателните предавания. В тях борците присъстват 
отново с основните си атрибути – бухалката, мобифонът, скъпата 
кола, но на първо място се наблюдава стремеж да се изтъкне тяхната 
глупост, невероятна тъпота, граничеща с олигофрения, ниска култура и 
просташки маниери. Така акцентът е поставен върху изключителната 
им неинтелигентност, чиято реална основа е всеобщо наложилото се 
още от времето на социализма мнение, че борците са млади хора със 
спортно образование, наблегнали повече на физическото, отколкото на 
умственото си развитие. Въпреки това находчивото окарикатуряване 

виждах на тротоара, пред едно мърляво кафене, как закусват с по кора 
твърдо сварени яйца. Някой ги е излъгал, че така се трупа маса.
6             Станоев, Ст. „Как се чувства мозъчната клетка на бореца?“(За един 
нов вицов персонаж). –  Българска етнология, 2000, № 3, 59–74.  
7  Стоянов, М. Борбата – база, борците – надстройка. – В: Златната 
Решетка. Вицове от тоталитарното и посттоталитарното време. Съст. 
И. Славов, С., 2009, 327–329.
8  Нешкова, М., К. Георгиева. Вицовете се завръщат. – 24 часа, бр. 
212, 6 август 1995. 
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и ясно изразеното презрение само частично успяват да неутрализират 
обаятелния им образ и подчертания обществен интерес към тях.  

Правейки опит да обясни откъде произлизат интересът и пиететът 
към семантичната фигура на бореца и неговата груба сила, в. „24 часа“ 
задава риторичния въпрос: Чий образ е безсмъртен в нашия фолклор 
– в зависимост от епохата това е образът на юнака, на хайдутина, 
комитата, партизанина, на дисидента и накрая на президента.9 
Характерното за всички тези исторически персонажи е, че тяхната 
дейност е винаги на ръба на закона и в зависимост от гледната 
точка и перспектива, те получават положителни или отрицателни 
оценки от хората и институциите около тях. Всъщност това, което 
ги обединява, са действията им против официалната власт, срещу 
наложените институционални правила и закони. Този своеобразен 
„антисистемен персонаж“, независимо от историческия контекст, 
винаги е предизвиквал симпатии в българската традиционна култура и 
манталитет. Съвременните борци и тяхното противопоставяне срещу 
„враждебната“ държава са логично продължение на този вековен 
културен стереотип. Дори и в прякорите, с които стават известни в 
общественото пространство, журналистите откриват препратка към 
страховитата романтика на хайдушките прозвища и носталгия по 
фолклорната слава на големите български разбойници.10 

Всъщност медийната информационна среда и в частност цен-
тралната преса предоставят най-голямо поле за разпространение и 
трайно „битуване“ на борческия персонаж в годините на прехода. 
Благодарение на тях образът на „мутрата“ (актуалното значение на 
тази дума доста успешно и находчиво измества и надгражда понятие-
то „борец“), добива много по-голяма пълнота и развитие, превръщай-
ки се в мощен социален фактор с дейно присъствие в съвременните 
процеси, протичащи в страната. Въпросът, който се поставя обаче, е 
какво отношение създават медиите към него. Търсенето на отговора 
може да помогне и при другия важен въпрос, а именно – защо борците 
и произлезлите от техните среди мастити бизнесмени и „бели якич-
ки“, превърнали се в носители на повечето отрицателни тенденции в 

9  Янков, Р. Борецът дреме у всички нас. – 24 часа, бр. 79, 21 март 
1996. 
10  Тахов, Р. Бандюги се разписват като Крокодил, Мечка, Бобър. – 24 
часа, бр. 245, 24 септември 1995.

обществото, не получиха публично порицание и заклеймяване, а про-
дължават и днес да съществуват като социално явление. 

През периода 1995–1997 г. се наблюдават няколко особености 
при разгръщането на „борческата тематика“ в медиите. Част от бор-
ците излизат от анонимността и колективния образ, превръщат се в 
сериозни бизнесмени, които имат зад гърба си трибуквени застра-
хователни компании и се опитват да легализират чрез „честен труд“ 
съмнителните си авоари. Подобен стремеж може да бъде уловен най-
добре в една статия във в. „Дума“, подписана от Илия Павлов (шеф на 
„Мултигруп“, също бивш борец), която благодарение на своето пос-
лание се е превърнала в емблематична за българския преход. В нея 
борците се представят като изключително почтени мъже, изоставени 
от държавата на улицата, след като години наред разнасяха слава-
та на родината по целия свят.11 Главната причина за написването на 
тази статия се оказва  най-вече призивът, който маститият бизнесмен 
отправя към „онеправданите“ момчета, а именно – те сами да се отка-
жат от незаконната част от своята дейност и да отрежат от себе си 
тази ненужна част от бизнеса си, както гущерът реже опашката 
си. Този апел е преди всичко и препоръка, поради зачестилите показни 
разстрели на видни борчески представители. 

Убийството на Васил Илиев, шеф на най-популярната и набираща 
сила борческа застрахователна компания „ВИС-2“, в началото на 1995 
г. има широк политически и обществен отзвук. Смъртта на видния 
борец, бивш републикански шампион, предизвиква редица полемики 
и най-разнообразни хипотези, заливащи публичното пространство от 
страниците на всекидневната преса. Все по-силно се налага тезата, че 
борческите групировки са част от политическите схеми на управлява-
щите, а „определени кръгове на властта ги използват като момчета за 
поръчки в сенчестата страна на икономиката“12 Теза, която се поддър-
жа от мнозинството българи с убеждението, че комунистите създа-
доха мутрите, за да плашат народа. Според тях „началният тласък“ 
на борческите бизнес империи идва от „червените“ куфарчета и пари, 
раздавани персонално от Андрей Луканов. Изборът им произтича от 

11  Павлов, И. Време е да обуздаем организираната престъпност. – 
Дума, бр. 60, 13 март 1995.
12  Заркова, А. „Борците“ разнищили убийството на В. Илиев, ФБР 
щяло да го разследва 3–4 години. – Труд, бр. 108, 10 май 1995.
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техните способности. Идеята, че те са били избрани от някой друг 
и са се превърнали в маша за определени игри на висшестоящи по-
литици е най-устойчива за  повечето хора. Централните медии също 
разпространяват подобни тези и хипотези. Според тях политическото 
покровителство се изразява чрез лобиране, ходатайстване и прикри-
ване, но когато възникне напрежение между двете страни, убитите 
босове играят ролята на бушон – изгарят, за да запазят инсталаци-
ята.13 Според в. „Труд“ това е и причината събраните факти да под-
крепят като единствено вярна версията за политическо убийство, зад 
разстрела на Васил Илиев например прозирали личностите на двама 
действащи партийни функционери.14 Имената на тези личности обаче 
остават неназовани. 

В същата статия се прокрадва и идеята, че борците имат намере-
ние да легализират бизнеса си и да живеят честно, но други, стоящи 
над тях сили им пречат. Тяхното наказание идва в момента, в който са 
решили евентуално да извоюват своята независимост и да създадат 
самостоятелен почтен бизнес. По този начин умишлено се пречи от 
заинтересувани среди нелегалните милиони да се влеят в легалната 
икономика. Заключението на авторката, известната журналистка Анна 
Заркова, е изненадващо сантиментално и тенденциозно: смъртта по-
пречи на талантливия бивш спортист да стане почтен бизнесмен. 
Борците, жертва на политиците и техните „мръсни игри“, е сюжет, 
който ги издига над статуса на обикновените престъпници, а когато 
това е свързано и с началото на тяхната метаморфоза от хора извън 
закона към почтени бизнесмени, се получава ефект на известна херо-
изация на този тип персонажи.15 

Убийството на В. Илиев е последвано от още няколко покушения 
срещу знакови фигури на подземния свят. Общото при тях е показни-
ят разстрел, многото версии за причината на насилствената им смърт 
и неразкриваемост на извършителите и поръчителите. Това, което 
прави впечатление и ги отличава от обикновените престъпници, е на-
чинът, по който се извършват тяхното погребение и поклонение след 
13  Лилов, Г. Нечисти капитали отгледат новото българско общество. – 
Труд, бр. 108, 10 май 1995.
14  Заркова, А. „Борците“ разнищили убийството на В. Илиев, ФБР 
щяло да го разследва 3–4 години. – Труд, бр. 108, 10 май 1995.
15  Соколов, Й. Гангстерската война е свързана с вътрешните борби на 
БСП. – Труд, бр. 99, 28 април 1995.

смъртта. Характерното тук е, че те излизат от тесните рамки на се-
мейството и се превръщат в широко коментирани публични събития. 
Общественият интерес към тях  провокира надлежното им отразяване 
от централната преса с големи репортажи и обилен снимков материал. 
Погребенията на тези мъже бележат по свой специфичен начин по-
гребалната символика на преходния период, като я обогатяват с нови, 
непознати до този момент елементи и чужди традиции.16 Най-общо 
те се характеризират с масова посещаемост и  показност, стигаща до 
абсурден разкош и разточителство. Според в. „24 часа“ на  траурната 
церемония при първото такова знаково убийство на ловешкия борец 
Стефан Мирославов-Крушата през септември 1993 г. в родното му 
село Кирчево се събират около 10 000 души. Такава спонтанна масо-
вост и стълпотворение на хора през годините на социализма се случва 
единствено при погребението на известните футболисти и всенародни 
любимци Георги Аспарухов и Никола Котков. Тази проява на народна 
любов и почит е свързана преди всичко със заслугите към родния фут-
бол на спортистите и мъката от тяхната нелепа и внезапна смърт, която 
прекъсва възходящата им кариера. Въпреки че кончината на висши 
партийни величия, които се приемат за елита на социалистическото 
общество, също се отразява надлежно от тогавашните медии, никъде 
не се наблюдава такъв спонтанен всенароден траур. 

През преходния период „силните на деня“ са вече други. Интересът 
към тях също. При нарочените за подземни босове мъже причината е в 
незаконната им дейност и най-вече в тяхната  насилствена смърт. Това 
обяснява стълпотворението на техните погребения, присъствието не 
само на близки и приятели на починалия, на негови бизнес партньори 
и хора, с които е изграждал и обслужвал престъпни схеми, но и на 
обикновени зяпачи и най-вече на десетки медии. Именно те чрез свои-
те репортажи и подчертано внимание правят българската обществе-
ност съпричастна към този ритуал и внасят допълнителни щрихи към 
съвременното „героизиране“ на т.нар. борчески елит. 

Постепенно при зачестилите „погребални спектакли“ се налага 
и изработва специфичен сценарий на действие. Той включва стотици 

16  Васева, В. Млади мъртви мъже (погребения на убити през 
последните 10 години). – В: Рискът от смъртта на Балканите и Европа. 
Съст. М. Иванова. В. Търново, УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2005, 123–
136.
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млади, ридаещи и опечалени мъже и жени с лъскави дрехи и тъмни 
очила, които идват да засвидетелстват своята почит към починалия, 
протяжна процесия и струващи цяло състояние луксозен ковчег и ка-
тафалка. Присъствието на останалите, спрягани за подземни босове, 
е задължително, дори и когато са считани за ръководители на конку-
рентни групировки. Те пристигат със собствени охранители и кавалка-
да от десетки луксозни автомобили. Колкото по-високо в йерархията 
е застреляният мъж, толкова по-разточителна и голяма е церемонията. 
Опелото се извършва от висши църковни сановници, а сред опечале-
ните се забелязват и много известни български спортисти, изпълните-
ли, артисти и прочие културен елит. Така например на погребението 
на Васил Илиев, което се превръща в шествие от злато, лимузини и 
коприна, се събира почти целият футболен национален отбор, а сним-
ки на ридаещите Христо Стоичков, Любослав Пенев и Наско Сираков 
се публикуват във всички централни медии.17 За в бъдеще и най-вече 
на подобни събития българският спортен и културен елит без при-
теснение ще демонстрира близки връзки с „борческия и подземен 
елит“. Останалият снимков материал е фокусиран върху скръбта на 
най-близките. При почти всички медийно отразени погребения фото-
графиите се стремят да уловят и покажат обезумялото от мъка лице на 
майката, разплакани деца и най-близките роднини, скупчени край ков-
чега. Представянето пред широка публика на този интимен и покър-
тителен момент е съзнателно търсено емоционално въздействие върху 
четящата аудитория. Тук, освен върху преднамерената сензационност, 
акцент се поставя и върху чисто човешката съпричастност в такъв мо-
мент и съжаление за загубата на млад човек в разцвета на силите, а 
това отново води  до превръщането на мъртвия в жертва – на времето, 
на нравите, на конюнктурата, в която е трябвало да се реализира.18

 Подчертаният интерес на медиите към загиналите бивши 
спортисти продължава и след тяхното погребение. Така обществе-
17  Редакционна. Мъже в черно погребаха Илиев. – Демокрация, бр. 
98, 28 април 1995.
18  Гробовете на „борците“ често са в представителни парцели на 
съответните гробища. Интересен пример е новото гробище в кв. Симеоново, 
в което почиват останките на знаковия Бай Миле. А. Попова, М. Карамихова. 
Апотропеен курбан в гробищна черква (случаят Симеоново). – В: 
Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и 
мюсюлмани в Северна България. Съст. М. Иванова. В. Търново, УИ „Св. Св. 
Кирил и Методий“, 2010,  58–77.

ността научава „важните факти“, при това в различни статии, че дено-
нощен караул от две яки момчета пази гроба на Васил Илиев, а поме-
нът, отбелязващ половин година от неговата кончина, е бил извършен 
с хор и поставянето на скъпо струващ паметник от известен скулп-
тор, представляващ барелеф на починалия.19 Интересът към „богатите 
мъртъвци“ не спира дотук.  Посмъртното величаене на криминалните 
босове преминава през създаването на ежегодни борчески турнири 
в тяхна чест (Стефан Мирославов, Васил Илиев) и дори през орга-
низирането на разточителен поменален събор (Иван Кудев).20 Той се 
извършва на стадиона в квартал Казичене, а участие в него взимат 
любимите на цял народ Лили Иванова, Стоянка Мутафова, Кристина 
Димитрова и др. На изградената сцена се устройват шоу програми с 
изпълнения на стриптийзьорки и манекенки и още много зрелищни 
изненади за събралото се множество.21 За подобни мероприятия са 
необходими значителни средства, с които явно разполагат близките 
на загиналите. Материалните възможности на този новооформящ се 
елит предизвикват допълнителен интерес и коментари. Това, че е ус-
пял да развие „бизнесменски нюх“ в тези смутни времена и е обезпе-
чил семейството си, се представя като добродетел и предприемчивост, 
вместо да се подложи на обществено порицание начинът на неговото 
забогатяване. Пример за това твърдение е едно интервю с брата на 
Васил Илиев (поел бизнесимперията ВИС-2 и също простил се преж-
девременно с живота си 10 години по-късно), където застреляният 
борчески бос е представен като „работохолик“, човек с желязна воля 
и твърд характер. „Бяхме борци, сега вече сме бизнесмени“ е мотото 
на неговия наследник. В интервюто се представят подробно новите 
бизнес начинания на разрасналия се холдинг, които ще открият десет-
ки работни места. Не на последно място се акцентира върху факта, че 
ръководителите на застрахователната компания са кръстили и дарили 

19  Стоянова, А. Денонощен караул варди гроба на Васил Илиев. – 24 
часа, бр. 234, 28 август 1995; Баталова, С. Поменът на Васил Илиев – с хор и 
паметник. – 24 часа, бр. 289, 22 октомври 1995.
20  Васева, В. Погребенията на борци…;  Редакционна. Лили Иванова 
пя срещу 1000 долара за убития Иван Кудев. – 24 часа, бр. 262, 25 септември 
1995; Редакционна. Годината на богатите мъртъвци. – 24 часа, бр. 353, 27 
декември 1995.
21  Редакционна. Лили Иванова пя срещу 1000 долара за убития Иван 
Кудев. – 24 часа, бр. 262, 25 септември 1995.
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със средства 10 сирачета от дом за изоставени деца.22 Акт, който опре-
делено цели да предизвика положителни обществени реакции.  

 Всъщност централната преса вече е успяла да създаде „сим-
патичния образ на българската мафия“ в лицето на небезизвестния 
Иво Карамански.23 Бившият републикански шампион по кану-каяк 
има завидно полицейско досие още преди 1989 г. Неговата биография 
и публично присъствие е смесица от „митове и митарства“ и потвърж-
дава анализа на в. „24 часа“, че герои на съвременна България са само 
бандитите.24 Той е неизменно в светлината на медийните прожектори 
от зачестилите си прояви в криминалните хроники в края на 1993 г. до 
закономерната му, но не по-малко трагична насилствена смърт през 
1998 г. Опитвайки се да разгадае неговия сложен „постсоциалисти-
чески персонаж“, журналистката Мая Стоянова от в. „Дума“ прави 
следното описание: Нов български гений, дребен мошеник, доносник, 
висше ченге, бос на мафията, бизнесмен, застраховател, приятел или 
враг на полицията, бивш спортист, бъдеща звезда на политическия 
небосклон, гангстер, сътрудник на тайните служби, момче за показ 
или по малко от всичко…25 

Поради своята подчертана словоохотливост и дружелюбност към 
журналистите, той получава ласкавото и благосклонно прозвище 
„Кръстник № 1“ на подземния свят у нас. От стрелби посред бял ден 
до трагичните случаи в кв. „Белите брези“ и чудовищния инцидент с 
14-те изгорели войници на околовръстното шосе край София, името 
му непрекъснато е забъркано в криминални инциденти, а това гаран-
тира честа поява по вестникарските страници. Достояние на читател-
ската аудитория стават както неговите арести и последвалите осво-
бождения без възбуждането на съдебно производство, така и широко 
коментираното негово решение да се кандидатира за независим депу-

22  Интервю с Георги Илиев. Брат ми беше работохолик. – Труд, бр. 
289, 8 декември 1995.
23  Истинските думи на Карамански в едно интервю са : „Ако ме 
убият, ще лишат народа от един измислен, но симпатичен образ на мафията“. 
Този израз ще бъде доста често експлоатиран и използван дори и след 
смъртта на бившия спортист в края на 1998 г.  
24  Редакционна. Кръстникът – митове и митарства. – 24 часа, бр. 133, 
18 май 1995; Иванов, А. Карамански с холивудски ореол. – 24 часа, бр. 135, 
20 май 1995.
25  Стоянова, М. Иво Карамански – кръстник на мафията или 
разработка на спецслужбите. – Дума, бр. 225, 25 септември 1995.

тат на парламентарните избори от 1994 г. В репортаж от килията му в 
затвора, направен от в. „24 часа“, прозвучават и умилителните думи 
на зачисления там свещеник отец Николай – умен и добър човек е Иво 
и въпреки всичко няма злоба у него.26 Невъзможността правоохрани-
телните органи да предявят смислени обвинения за реално извършени 
престъпления превръща Иво Карамански, според различни публика-
ции, в изкупителна жертва на престъпността и необходим грешник, 
край когото дуе бицепси хилавото правосъдие.27 

Следвайки примера за гущера и неговата опашка, и „Кръстникът“ 
загърбва тъмното си минало, като създава застрахователна компа-
ния и навлиза в сферата на легалния бизнес и социалните дейности. 
Според журналистката Анна Заркова препатилият 488 дни в килия 
без присъда е вече застраховател, прави салами и строи апартамен-
ти.28 Медиите го афишират и като основател на първия профсъюз на 
безработните, тютюнопроизводителите, рибовъдите и частните пре-
возвачи.29 Не по-малко коментирани са и неговите певчески заложби. 
В пресата често излизат снимки на Карамански, припяващ на извест-
ната певица Грета Ганчева. На пазара дори се появява и техен албум, 
който се радва на завиден успех. Всъщност най-известният дует на 
„Кръстник № 1“ е с „прокурор № 1“ на България – Иван Татарчев. На 
7 януари 1996 г. те празнуват именния си ден „маса до маса“ в столич-
но заведение. В разгара на празненството двамата изпълняват заед-
но няколко стари градски песни. Пред журналистката на в. „24 часа“ 
Татарчев обявява, че са приятели и единственото, за което спорят, са 
жените – не  можели да ги разделят.30 Подобна сензационна новина не 
предизвиква ответен осъдителен коментар. Тя по-скоро се възприема 
и от медии, и от обществото като поредното доказателство за тесните 

26  Янкова, М. Карамански изчел Фройд в затвора. – 24 часа, бр. 134, 
19 май 1995. 
27  Интервю с Галя Лукановска, съпруга на Карамански. Иво 
Карамански е изкупителна жертва на престъпността. – Дума, бр. 53, 4 март 
1995; Заркова, А. Кръстникът – необходимият грешник, край когото дуе 
бицепси хилавото правосъдие. – Труд, бр. 136, 20 май 1996.
28  Заркова, А. Карамански вече е застраховател, прави салами и строи 
апартаменти. – Труд, бр. 136, 13 юни 1995.
29  Интервю на Анна Заркова с Иво Карамански. Първи в историята 
ние правим профсъюз на безработните. – Труд, бр. 92, 3 април 1996; Андай, 
И. Карамански ще брани циганите. – 24 часа, бр. 84, 26 март 1996.
30  Николова, Г. Татарчев и Карамански пяха „заспали чувства“. – 24 
часа, бр. 7, 8 януари 1996.
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връзки, в които са се оплели правоохранителите и правонарушителите 
в България. 

Съдбата на Иво Карамански е идентична с тази на Илия Павлов, 
Васил Илиев, брат му Георги и още десетки мъже в разцвета на силите 
си, сполетени от безмилостна насилствена смърт. Техният живот, как-
то се изрази един респондент, преминава през фазите „беден – богат – 
много богат – мъртъв“. Пред очите на цялото общество близките им ги 
оплакват като герои мъченици, а държавата така и не успява приживе 
да събере доказателства за всеки от тях, да го подведе под отговорност 
и да му наложи ефективна присъда. По този начин се пропуска въз-
можността обществото да ги заклейми и да ги превърне в нарицателно 
за всички отрицателни явления в посттоталитарната действителност. 
Бруталното отнемане на живота им, което неизменно се превръща в 
медийна сензация, внася допълнителни щрихи към техния изграден 
вече „героичен“ образ, заличавайки тънката граница между герои и 
жертви на преходното време.    

С носталгия по Живков, в очакване на Левски

Петър Добрев

На другаря Тодор Живков 

 
 В тебе има нещо от Левски, 

в тебе има нещо от Ботев  
и мойто сърце ръкоплеска  
Във името на живота.1 

За щастие, днешната обществена среда в България, а и почти на-
всякъде по света, не предразполага към наличие на масови вождистки 
култове от типа на тези, характерни за авторитарните и тоталитарните 
режими от ХХ век. Все пак обаче присъстват фигури, които най-често 
на някакво микрониво са масово уважавани и почитани. Парадоксално 
или не, ако 23 години след началото на „прехода“ потърсим такива 
фигури у нас, те изобщо няма да са свързани с демократизацията и 
либерализацията на обществото, последвали комунистическото упра-
вление.

Точно обратното, излизащата на преден план личност е на човека, 
противоположност на идеята за промяна – Тодор Живков. С цялата 
уговорка, че не можем да говорим за масово почитание на личността 
на бившия диктатор, а по-скоро за предимно селски и пенсионерски 
„култ“, не можем да отречем, че Живков е името, което единствено се 
споменава многократно с носталгия, уважение и дори преклонение, 
поне сред респонденти в Шумен, Мадара, Подвис и Прилеп.2 Може 
да се предположи, че положението е подобно и в останалата част от 
страната, като от тенденцията не отпадат дори представителите на по-
литическите върхове в България. Когато през 2001 г. в Правец е открит 

1 Геров, Ал. На другаря Тодор Живков – В: Априлски сърца, 
Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1981. Стихосбирката излиза 
по повод „70-тия рожден ден на вдъхновителя, твореца и организатора на 
Априлската линия другаря Тодор Живков“.  
2 Сред тях през 2010 г. е проведено теренно изследване по проект 
„Преходът: Гласове, образи и памет“, URL: http://prehodbg.com 
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паметник на Тодор Живков, на церемонията присъстват тогавашният 
президент Георги Първанов и настоящият премиер Бойко Борисов.3 
Последният през 2010 г. коментира, че не може да бъде сравняван с 
Живков, защото една стотна от това, което е построил за България 
той и което е направено за тези години, да направим, би било огро-
мен успех за всяко правителство.4 С добри думи за Живков говорят 
също така лидерът на БСП Сергей Станишев5 и на „Атака“ – Волен 
Сидеров6.

Ако потърсим други масово уважавани фигури освен Живков, 
те вече съвсем няма да са свързани с близкото минало. Нито един от 
българските дисиденти и политици от прехода не е спечелил особена 
обществена почит или поне това сочат теренните изследвания. В тях 
обаче очаквано може да бъде срещнат образът на Васил Левски, всеп-
ризнатият български национален герой, за чийто култ обстойно пише 
Мария Тодорова. Освен всичко друго, Тодорова говори за традицион-
ните егалитарни и антиинтелектуални тенденции в българското об-
щество, които постоянно подхранват водещия образ на Левски.7 Тези 
тенденции безспорно подсилват и носталгията към Живков.

Всъщност Тодор Живков е в странни отношения с „култа към ли-
чността“ през целия си живот. Живков идва на власт на вълните на 
критиката на култа към Сталин, съответно към Вълко Червенков, ма-
кар да е бил дясна ръка на „българския Сталин“. С утвърждаването 
на Живков начело на партията, не закъснява и култът към неговата 
личност, макар официално да e бил слабо налаган. Култът се развива 
малко по-късно и по-бавно, но през 70-те и 80-те вече маркира видимо 
публичния живот в България. Най-масови са изблиците около юби-
леите на Живков – особено през 1981 г. Той става основен герой на 
редица филми, стихотворения и пр., като най-често се интерпретира 

3 Бакалов, Ив. Кой сложи паметникa в Правец – за възраждането 
на култа към Живков. – е-vestnik.bg, 11 януари 2011, URL: http://e-vestnik.
bg/10759/koy-slozhi-pametnika-v-pravets-i-vazrazhdaneto-na-kulta-kam-zhivkov/
4 Редакционна. СДС: Бойко Борисов реабилитира комунизма и Тодор 
Живков. – Дневник, 16 ноември 2010.
5  Станишев, С. Защото сме социалисти, изд. „Дума“, С., 2008.
6 Интервю на Волен Сидеров: „Тодор Живков имаше качества на 
държавник“ – Дневник, 16 ноември 2010.
7 Тодорова, М. Толерантен ли е слабият национализъм? – В:  
Толерантният националист. Паметен сборник  от приятелите на Стайко 
Трифонов.  Парадигма, София, 2009, с. 30.

иначе проблематичната му партизанска биография.8 
Все пак големият култ е към ранните комунистически лидери, 

смесващи реални или митологични постижения със страх от репре-
сии – Сталин, Тито, Димитров, Енвер Ходжа. Нормално е всички 
последвали ги лидери да нямат такъв блясък, както по биографични 
причини, така и заради отслабването на идеологическия патос в об-
ществото. По думите на Георги Марков Докато култът към Сталин 
в значителна степен идваше от изворите на партийния фанатизъм, 
то култът към Тодор Живков идваше изключително от добре напра-
вените сметки за това какво се печели от него –  той беше създаден 
върху чисто комерчески основи.9

Управлението на Живков освен това е свързано с умората от влас-
тващата идеология, която е характерна за целия Източен блок. Все по-
ясно се разбира, че начертаните идеали са илюзия, дори за много от 
комунистите. Затова комунизмът и култът към вожда стават по-скоро 
фасада, зад която, включително сред управляващите, се крие цини-
зъм.10 

Когато от лидера вече няма полза, с един замах рухва и култът към 
личността му. Така, веднага след 10 ноември 1989 г., Тодор Живков 
от наглед обичан и ухажван вожд се превръща в изкупителна жертва 
за всички неуспехи на комунизма. Тази тенденция се налага видимо 
от партийните вестници в дните след падането на Живков от власт. 
Тогава БКП се изявява като защитник на новия плурализъм, а всички 
негативи се приписват на „тоталитарния режим“ на Живков, с който 
новото партийно ръководство твърди, че няма нищо общо. 

Трябва да се отбележи, че разграничаването от Живков не ста-
ва веднага. Минават три дни от пленума на ЦК, за да започне да се 
говори открито за промяната и за много от премълчаваните дотогава 
неща. Първоначално смяната на Тодор Живков с Петър Младенов е 
представена суховато и без намек, че предстоят революционни раз-

8              Груев, М. Политическото развитие на България през 50-те и 80-те 
години на ХХ век. – В: История на Народна република България. Режимът 
и обществото. Съст. Ив. Знеполски.  Сиела, ИИБМ, С., 2009, с. 164.
9               Марков, Г.  Задочни репортажи за България. –  URL: http://chitanka.
info/text/2898/79.
10 Вж. Игнатов, А.  Психология на комунизма.  Аргес, С., 1991, 138–
139.
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вития за България и българския комунизъм. На 11 ноември вестник 
„Работническо дело“ и всички останали всекидневници излизат с 
абсолютно идентична първа страница, на която има огромна сним-
ка на другаря Петър Младенов – генерален секретар на ЦК на БКП. 
Цитиран е поздравителен адрес от Михаил Горбачов – за радикално и 
последователно обновяване на обществото в духа на социалистиче-
ския избор. Първата реч на Младенов като генерален секретар също не 
е особено революционна. Той благодари на Тодор Живков за неговата 
дългогодишна и вярна служба на делото на партията и революци-
ята. Известни са неговите заслуги през годините на съпротивата 
и антифашистката борба. След победата в продължение на повече 
от три десетилетия като първи партиен ръководител той разгърна 
значителна по мащаби дейност за осъществяване на социалистиче-
ски преобразования в страната. Младенов обаче официално отрича и 
командно-административната система, изтъквайки, че качествено 
новите задачи изискват качествено нови подходи.11

Подобно говорене следва линията на партията, която чрез смяната 
на Тодор Живков иска да намали напрежението в страната и да запази 
властта си. Ден преди смяната на Живков Пенчо Кубадински казва, че 
една такава законна и назряла промяна ще послужи като отдушник 
в нашата партия.12

За да бъде този отдушник най-ефективен, БКП трябва да оглави 
радостта от смяната на Тодор Живков. Заглавията на в. „Работническо 
дело“ от този период целят точно това: „Неотклонно по правия път“, 
„Разсъмване през ноември“, „Надеждата и волята на един народ“, 
„Откровеност и дълбоко удовлетворение“13. 

Образът на Живков вече започва да става негативен. На 18 декем-
ври 1989 г. “Работническо дело“ пише, че Шепа хора дискредитираха 
в немалка степен името на БКП, забавиха развитието на партията 
и страната, доведоха родината ни до дълбока икономическа, поли-
тическа и нравствена криза. Но партията не може да се чувства 
виновна за това – комунистите също понесоха всички отрицателни 

11 Редакционна. Ще вървим неотклонно по избрания път заедно с 
народа и в името на народа! – Работническо дело, 11 ноември 1989.
12 Луджев, Д.  Революцията в България. 1989–1991. Т. 1, Изд. „Д-р 
Иван Богоров“, С., 2008, с. 208.
13  В. Работническо дело, 12–16 ноември 1989.

последствия от авторитарния едноличен режим. Партията няма 
никакво основание да изпитва тотална вина и срам – нека да бъдат 
виновни и да носят отговорност за срама онези, които лепнаха пет-
но върху чистия образ на една комунистическа партия.14

В защита на това започват да се изкарват прегрешение след пре-
грешение на доскорошния непогрешим вожд – десетките му резиден-
ции; комичният начин, по който се обявява за изобретател фармацевт; 
прескъпите томове, които издава в страната и в чужбина; привилеги-
ите на децата му; потуленият случай с изнасилването, извършено от 
Тодор Славков. Негови вини стават командно-административната 
система, фалшифицирането на статистическата информация15, огро-
мният външен дълг и финансовата криза16, цензурата и ограничения-
та пред творчеството17, безгласието на профсъюзите18, диктатът над 
интелигенцията19, скриваната престъпност20, официалната правител-
ствена реакция по повод аварията вЧернобил21. 

Вестник „Народна младеж“ по това време прави  пряко сравнение 
на Тодор Живков със Сталин: Сталин достигна до първото стъпало 
на пълновластието и се върна към величието на бонапартизма или на 
азиатските деспоти от миналото. Живков значително усъвършен-
ствува диктата, като омекоти крайностите на сталинизма и въве-
де в партийния апарат структури и методи, които му позволиха да 
властва дори по-дълго от идейния си вдъхновител.22

Включва се и „Отечествен фронт“. Вестникът пише, че 

14 Редакционна. Консолидиране на всички народни сили. –                    
 Работническо дело, 18 декември 1989.
15  Редакционна. Цялата истина. – Работническо дело, 22 ноември                                 
1989.
16  Редакционна. Илюзии и реалности. – Работническо дело, 27 
ноември 1989.
17  Редакционна. Единствен цензор – съвестта. – Работническо дело, 
27 ноември 1989.
18  Редакционна. Пленум на разкаянието и решимостта. – 
Работническо дело, 27 ноември 1989.
19  Редакционна. Поглед към истината. – Работническо дело, 4 
декември 1989.
20  Редакционна. Под върховенството на закона. – Работническо дело, 
8 декември 1989.
21  Редакционна. Дневник с обратна дата. – Работническо дело, 19 
декември 1989.
22  Редакционна. Туморът и неговите метастази. – Народна младеж, 
11 декември 1989.
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Авторитарството, административното вмешателство, са потис-
кали дълги години инициативността, свободата и творчеството в 
законодателната работа.23 Дават се сведения за абсурдни арести по 
времето на Живков: Млад инженер не криел симпатиите си към ня-
кои достойнства на немската нация – ред, дисциплина, технически 
гений. Разглеждал немски списания със самолети – интересувал се от 
летателните им характеристики. Бил осъден, че величае немската 
нация – т.е. „фашизма“ (...) Добър работник от Троян, „с прогреси-
вен произход“, веднъж избухнал и изрекъл нецензурна дума по адрес 
на Тодор Живков. Наказанието било две години лишаване от свобода 
– ефективно.24 Далеч по-фатално завършва случаят с двама младежи, 
които за дребен грабеж през 1984 г. са осъдени на смърт и са разстре-
ляни.25 

Тенденцията се запазва и когато медийният пазар вече е преобра-
зен. През 1990 г. преименуваната „Дума“ нарича Живков „господин 
Никой“.26 С течение на времето обаче и с отминаването на първона-
чалните страсти от началото на прехода, новата БСП постепенно смек-
чава отношението си към Тодор Живков, за да се стигне дотам, че 
през 1998 г. организира погребението, а през 2001 г., заедно с община 
Правец, осъществява споменатото издигане на паметник на някогаш-
ния „първи“ в родния му (вече) град27. Партията, изглежда, преценява, 
че разграничаването от Живков не е от полза, а напротив, споменът 
за него може да послужи за символен капитал в новите политически 
борби. 

Завръщането на положителния образ на доскоро обявявания за 
„диктатор“, разбира се, също е постепенно и според Петя Василева-
Груева, започва с управлението на БСП в периода януари 1995 – фев-
руари 1997 г. Роля играе и фактът, че в началото на 90-те години изли-

23  Редакционна. Преустройството работи. – Отечествен фронт, 20 
ноември 1989.
24  Редакционна. Генерал „страх“ понижен в чин полковник. – 
Отечествен фронт, 29 ноември 1989.
25  Редакционна. Поръчка за смърт в интерес на обществото – 
Отечествен фронт, 22 декември 1989.
26 Редакционна. Парламентът ще изслуша господин Никой. – Дума, 19 
юли 1990.
27 Бакалов, Ив. Кой сложи паметникa в Правец – за възраждането 
на култа към Живков. – е-vestnik.bg, 11 януари 2011, URL: http://e-vestnik.
bg/10759/koy-slozhi-pametnika-v-pravets-i-vazrazhdaneto-na-kulta-kam-zhivkov/

зат спомените на редица близки съратници на Живков, които, макар 
да следват общата тенденция за дистанциране от лидера, вмъкват и 
редица положителни спомени за неговата личност и управление.28

Трябва да се спомене и неуспелият съдебен процес срещу Живков, 
след който му е издадена присъда единствено за превишаване на слу-
жебните компетенции при раздаването на жилища, вили и коли (отме-
нена през 1996 г.). По време на процеса Живков започва да защитава 
образа си и да гради собствена митология, изпращайки на 29 юли 1990 
г. писмо до Народното събрание, в което казва: Мога да заявя, че като 
партиен и държавен ръководител на страната в продължение на 33 
години нося най-голямата политическа отговорност за всичко, кое-
то е сътворено. Дали доброто е повече, отколкото лошото, живяхме 
ли тези години в тъмнина и безнадеждност, раждаха ли майките 
деца, имаше ли песни, бяхме ли спокойни, или живяхме в страх, има-
ше ли българският народ цели и идеали – всичко това аз сега нямам 
правото сам да оценявам (...) По моя път допуснах грешки, но прес-
тъпления срещу народа си нямам.29

През 1993 г. Живков издава и книга срещу някои лъжи, в отго-
вор на клеветящите го „плужеци“, в която дава своята версия както 
за настоящето, така и за управлението си. В нея доскорошният лидер 
описва реалните постижения на социализма, които впоследствие ще 
започнат да бъдат повтаряни от повишаващото се число носталгици: 
разгърната социална политика, селско стопанство, промишлено про-
изводство, пазари и прочее, които днес се рушат30.

 Живковата версия е, че той е поел една силно изостанала страна, 
която е трябвало да издигне не само модернизационно, но и да пре-
късне предишните своеволия на„наложена отвън система.31 Разбира 
се, този проект е бил успешен и в крайна сметка всеки един човек е 
бил осигурен: от зачеването до смъртта си. Освободен дори от ми-
сълта, че ще обремени близките си и постфактум с разходите по по-

28  Василева-Груева, П. От „осанна“ до „разпни го“ и обратно – 
политики на конструиране на публичния образ на Тодор Живков в годините 
на прехода. – URL: http://prehodbg.com/node/1256
29  Живков, Т.  Срещу някои лъжи. Паралелни етюди. Делфин прес, 
С., 1993, с. 173. 
30  Пак там, с. 117.
31  Пак там, с. 113.
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гребение. Никой не можеше да си играе безразборно с нечия съдба.32 
Следователно, ако трябва да се търсят причини за катастрофата, те са 
след ноември 1989 г.33 Интересното е обаче, че акцентът в Живковото 
митотворство не са достиженията на комунизма в България, а предпо-
лагаемата роля на държавния ръководител като същински инициатор 
за промяната на системата. Живков представя себе си като човек, кой-
то, противопоставяйки се на всички и най-вече на Горбачов, е искал да 
демократизира обществото, да отмени ръководната роля на партията 
и да премине към пазарна икономика. Още от 60-те години Живков е 
искал постепенната отмяна на плановото стопанство, защото у него 
постепенно се е изградило мнението, че всичко в социализма е по-
грешно – теоретическите постановки, механизмите.34 

„Тато“35 пише, че постоянно е бил жертва на кампании поради го-
лямото си реформаторство и поради желанието си за смяна на социа-
лизма, особено по времето на Горбачов, тъй като последният е бил за 
запазване на статуквото.36 Живков дори обяснява сложната комбина-
ция, в която Горбачов и Луканов създават дисидентските организации, 
за да блокират радикалните промени, желани от българския държавен 
ръководител.37 С други думи, основното, което Живков иска да каже за 
себе си, е, че всъщност той е първият и истински реформатор в стра-
ната, първичният радетел за пазарна икономика и демокрация, който 
обаче е очернен незаслужено от консерваторите, заради които днес 
България затъва: Да, подготвях смяна на системата, но не срещу 
цената България да се превърне в западна капиталистическа страна 
от началото на века.38

Тези послания на Живков не успяват да се наложат в обществото. 
Далеч по-силно въздействие оказват обясненията му, че не се е облаго-
детелствал от дългата си държавна служба, а напротив: Тодор Живков 
не притежава нито жилище, нито кола, нито телефон. Нищо, ос-
вен дрехите. Имах едно одеяло, но при тия местения се загуби.39 

32  Пак там, с. 109.
33  Пак там, с. 114.
34  Пак там, с. 10.
35  Популярният псевдоним на Т. Живков.
36  Пак там, с. 38.
37  Пак там, с. 48.
38  Пак там, с. 30.
39  Пак там, с. 184.

Прихваща се и твърдението му, че винаги е действал в името на на-
ционалния интерес: Аз, Тодор Живков, роден в село Правец през 1911 
година, държавен глава на България до края на ноември 1989 година, 
използвах цялата власт, която имах, за добруването на своя народ.40 
След време този текст ще се появи на паметника на Живков в Правец.

Книгата на Живков, разбира се, има ограничен тираж и влияние. 
Големите медийни изяви на бившия „първи“ започват през май 1995 
г., когато той получава разрешение от съда да посети пролетния събор 
в родния си град. Посрещането на Живков е триумфално и широко 
отразено от пресата: „Правец прие Живков като цар“; „Той: България 
ме обича“; „Тодор Живков триумфира в Правец“ и „Правец срещна 
Живков като едно време“.41 Акцент вече е евтиният живот и социална-
та сигурност от Живково време: Драго ми е, като го видях, изтри съл-
зи една женица, щото по негово време хлябът беше по 15 стотинки 
и ядяхме мляко.42 

Оттук нататък медийният образ на Живков все повече се норма-
лизира, особено с окончателното му съдебно оправдаване. Той все по-
често е търсен за коментари и мнения и това видимо се отразява върху 
населението, изтощено от трудния преход. Неслучайно през 1996 г. 
„бургаски националисти“ имат желание да издигнат кандидатурата на 
Живков за президент.43 Той пък празнува пищно същата година 85-тия 
си рожден ден в родния Правец с хоро на мегдана и същинско народно 
веселие. През следващата 1997 г. Живков е посрещнат пищно и в пре-
димно мюсюлманския район на Юндола с възгласи Ти си нашия пас-
тир от 20-хилядно множество. Той заявява, че отново би поел властта 
в името на народа.44

През 1998 г. кремиковската организация на БСП иска да приеме 

40  Пак там, с. 168.
41  „Правец прие Живков като цар“, 24 часа, 22 май 1995; „Той: 
България ме обича“, 24 часа, 22 май 1995; „Тодор Живков триумфира в 
Правец“, Труд, 22 май 1995; „Правец срещна Живков като едно време“,  
Дума, 22 май 1995, цитирани по: Василева-Груева, П. От „осанна“ до 
„разпни го“ и обратно – политики на конструиране на публичния образ на 
Тодор Живков в годините на прехода, URL: http://prehodbg.com/node/1256
42  Димитрова, Й., Й. Николов, Тато опита 16 манджи и свърши с 
биволско мляко – 24 часа, 22 май 1995, цитирано по: Василева-Груева, П. 
Цит. съч., URL: http://prehodbg.com/node/1256
43   Василева-Груева, П.  Цит. съч., URL: http://prehodbg.com/node/1256
44   Велева, В. От „Разпни го“ до „Осанна“ – Труд, 7 август 1998.
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Живков за свой член, но той отказва с довода, че това връщане няма 
смисъл, докато не се каже цялата истина за миналото. Все пак държи 
реч на събрание в Кремиковци и заявява, че народът е с него, докато 
5–6 агенти на чужди разузнавания управляват БСП.45

 Живков използва популярността си и издава вече пълните си 
мемоари.46 В тях ясно се вижда промяна в собственото образотвор-
чество. Вероятно усетил духа на времето, авторът вече не представя 
себе си като първи реформатор, а напротив – като човек, усетил, че 
перестройката се изражда и затова й се противопоставил.47  Това, ес-
тествено, налага преформулиране на някои от тезите на Живков от 
предишната му книга – желанието му за смяна на системата е допъл-
нено с обяснението, че всъщност става въпрос за смяна не на социа-
лизма, а на неосталинизма.48

„Тато“ този път представя себе си като човек, който никога не се 
е отричал от идеала на социализма и съжалява, че заради Горбачов 
не е успял да го спаси в името на целия свят.49 Логично Живков вече 
акцентира най-силно върху социалните постижения на режима си и 
върху това, че никой няма право да посяга на жизненото равнище, 
което бяхме достигнали.50

Може да се каже, че пълната реабилитация на образа на някогаш-
ния лидер, и то много близко до модела, който той сам задава с по-
следната си книга, идва със смъртта на Живков на 5 август 1998 г. 
Вестник „Дума“, който преди девет години първи започва кампания 
срещу диктатора, вече е с изцяло променено отношение. Когато нови-
ната за смъртта е оповестена, „Дума“ отделя три страници по темата, 
като заявява, че Живков няма нужда от символна реабилитация, за-
щото отдавна е получил фактическа такава. Някогашните отрицател-
ни черти вече са по-скоро симпатични: Живков е като въплъщение 
на българския гений на оцеляването – човек, който лавира, хитрува, 
шикалкави, само и само да оправи народеца и страничката си, та да 
минат между капките по възможност сухи.51 
45   Пак там.
46  Живков, Т.  Мемоари. ИК „Труд и право“, С., 1997.
47  Пак там, с. 39.
48  Пак там, с. 24.
49  Пак там, с. 10.
50  Пак там, с. 37.
51  Найденов, Ч. Живков и поданиците му. – Дума, 8 август 

В. „Дума“ изразява отношението на БСП, която вече е далеч от 
желанието да съди Живков и започва съвсем пряко да пробва да се 
облагодетелства от добрия спомен за него. Партията е в много тежък 
момент след падането на Жан Виденов от власт и след смъртта на 
Андрей Луканов. Така се оказва, че Живков ще направи една последна 
услуга на някогашните си съпартийци, повдигайки популярността им 
и давайки им нова легитимност. Той извървява път, подобен на Вълко 
Червенков и Трайчо Костов – унижени и после, под една или друга 
форма, реабилитирани.

Висшият съвет на БСП публикува апологетична декларация, в 
която нарича предишния режим опит за реализация на идеала за со-
циално справедливо общество и решителна крачка в модернизацията 
и духовното развитие на съвременна България.52 В сградата на БСП 
е открит траурен кът със съболезнователна книга; такъв се прави и в 
общината в Правец. 

Положително за Живков се изказват редица политици, не само от 
кръговете на БСП. Лидерът на Движението за права и свободи (ДПС) 
Ахмед Доган казва: Тодор Живков ще си остане един от най-значи-
мите български политици на ХХ век. Г-н Живков успя да запази неза-
висимостта на страната в рамките на соцлагера.53

Погребението на Живков на 9 август е организирано от БСП и се 
превръща в многохиляден митинг из цяла София. То е най-доброто 
потвърждение за възвърналата се популярност на починалия. Според 
цитирани от „Дума“ изследвания на НЦИОМ, рейтингът на Живков 
непрекъснато се е покачвал през годините на демократичните проме-
ни. През август 1990 г. той има 8,3 на сто одобрение, през 1991 г. вече 
е 18 на сто, а през 1996 г. цели 44, 4 на сто одобрение спрямо 41,4% 
неодобрение. Важно уточнение е, че през 1996 г. Живков се оказва 
политикът с най-висок рейтинг изобщо в страната.54 На самото по-
гребение Живковата епоха е наречена „златен век“ от някогашния гл. 
редактор на „Работническо дело“ Йордан Йотов.55

1998.
52  Редакционна. На 5 август почина ТОДОР ЖИВКОВ. – 
Дума, 8 август 1998.
53  Редакционна. Другите за него. – Дума, 8 август 1998.
54  Дума, 8 август 1998.
55  Редакционна. Хиляди оплакаха Живков. – Дума, 10 август 
1998.
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Показателно е, че смъртта и погребението са още по-силно отразе-
ни в най-многотиражните тогава вестници „Труд“ и „24 часа“. Макар 
там да има известна разнородност в мненията за режима на Живков, 
силно преобладава реабилитационния и носталгичен тон. В. „Труд“ 
публикува апологетична биографична статия за Живков, озаглавена 
„Син на своя народ, син на своето време“, с цитати от негови тексто-
ве в стила: Званието комунист у нас, в България, е високо звание. За 
разлика от други звания обаче, то не се дава веднъж завинаги. То се 
отстоява и защитава цял живот и с целия живот.56 Журналистките 
Невена Гюрова и Валерия Велева пък недоволстват от факта, че на 
Тодор Живков е отказано погребение с държавни почести.57 

Любопитен факт е, че покрай смъртта на Живков интервю дава 
неговият бодигард Бойко Борисов, тогава все още неизвестен на об-
ществеността. Борисов казва, че сам е предложил услугите си, и то 
без пари: За мен той винаги си е бил Тодор Живков и дори в най-сме-
лите си мечти не съм допускал, че мога да говоря с него. Отказах 
заплащане. Борисов също така оценява, че някогашният комунисти-
чески управник е лавирал и е извличал ползи за държавата.58 Между 
другото, по-сетнешният министър-председател е и последният от хи-
лядното множество, който символично отдава почит пред ковчега на 
Живков.59 

В. „Труд“ все пак се разграничава от тотално приповдигнатия тон 
на Живковото погребение, като Валерия Велева пише, че приказките 
за „златен век“ при Живков са не само заблуда, но и политическа на-
глост.60 Въпреки това вестникът в продължение на повече от седмица 
публикува материали за Живков, които допълват носталгично-роман-
тичната представа за образа му.61 

„24 часа“ е по-умерен в историческото представяне на Живков 

56  Редакционна. Син на своя народ, син на своето време. – Труд, 7 
август 1998.
57  Гюрова, Н. Кой се страхува от Тодор Живков. – Труд, 8 
август 1998; Велева, В. Янко умря за партията. – Труд, 9 август 1998.
58  Редакционна. Беше много дисциплиниран. – Труд, 9 
август 1998.
59  Гюрова, Н., В. Велева. В 16,55 земята прие бившия Първи. 
– Труд, 10 август 1998.
60  Велева, В. Пак ли болшевизъм? – Труд, 11 август 1998.
61  Вж. пр. Т. Токин. Тато – човекът от народа. – Труд, 13 
август 1998. 

и напомня, че „човекът от народа“ имаше кръв по ръцете.62 Все 
пак вестникът основно набляга на забавната страна от неговата био-
графия, вицовете, бисерите, пропагандните стихотворения. Писатели 
като Радой Ралин, Генчо Стоев, Тончо Жечев и Дончо Цончев дават 
по-скоро положителни мнения за управлението на починалия лидер.63 
Припомнят се ниските цени от неговото време.64

Точно тази популистка страна от кариерата на Живков се оказва 
най-запомняща се. Така например на 10-годишнината от смъртта на 
Живков, в. „24 часа“ се сеща за него, интервюирайки някогашния му 
приближен Христо Христов – Референта, който припомня големите 
ловни подвизи на „Тато“ и заявява: най-доброто качество на Живков 
беше, че мислеше за тоя народ.65

Подобни послания и днес ясно могат да се видят отразени, отно-
во главно сред селското население. Изглежда, политическата култура, 
реабилитирала Живков още приживе, а и позволила дългото му власт-
ване, продължава да е в голяма степен валидна.66 Изтъквайки основ-
но ниското си материално положение, редица респонденти изпитват 
носталгия по времето на Живков: Каквото и да говорят, при Тодор 
Живков бяхме сто пъти по-добре. 80–100 лева за хапчета, токът 
да си платиш, дървата, Булсата и свършват. При бай Тошо имаше. 
Имаше и работа, сега – нищо.67

Времената на сравнително материално благополучие при Живков 
се сравняват с днешния беден пенсионерски живот, но и със селски-
те години, преди установяването на комунистическия режим: Преди 

62  Андреев, Ал. Кой ще тъгува за Тато. – Труд,  8 август 
1998.
63  Редакционна. И певци песни за него пеят. – 24 часа, 7 
август 1998.
64  Редакционна. Боза и баничка за 20 ст.  – 24 часа, 7 август 
1998.
65  Редакционна. Румънци скриха мечката на Живков. –  24 
часа, 6 август 2008.
66  По темата вж.: Веселин Тепавичаров. Живковизмът като 
политическа субкултура (етнокултурни интерпретации върху понятието 
и неговото съдържание). – В: Университетски четения и изследвания по 
българска история. IV международен семинар Смолян, 11–13 май 2006,  
Съст. Баева, И., П. Митев. Университетско издателство „Св. Климент 
Охридски“, С., 2008, с. 625.
67  Интервю на Росен Гацин и Стойчо Михов с И.Б., М.Н. и В. С., с. 
Прилеп, 21.09.2010 г., URL: http://prehodbg.com/node/787
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Тодор Живков нашите майки, ко изтъчаваше, облечи го, ко оплетява-
ше, обуй го, като дойде дядо Тодор, и фабриката пуснаха, и завода, и 
работехме. Парата беше пак скъпа, ама и къщичка направихме, и се 
обзаведохме.68

Живков на пръв поглед е величан не само от пенсионерите, а и от 
далеч по-младите хора в села като Подвис и Прилеп. 25-годишният 
И.М. от Прилеп казва за Живков: Най-добрият, трябва ни още един 
като него. Според същия респондент комунистическата Държавна 
сигурност си е вършела работата, не като сега.69 Негов 30-годишен 
съселянин пък смята, че Живковият режим е донесъл ред, дисциплина 
и контрол, които сега липсват, а налице са само временни кърпежи на 
проблемите.70

Разбира се, тук не може да става дума за някаква носталгия по 
Живков по чисто генерационни причини. Изглежда, по-скоро младите 
респонденти преповтарят безкритично чутото от родители и медии. 
Много важен е въпросът за поколенията. Дали старите хора имат до-
толкова носталгия по тоталитаризма или по младостта си, съвпаднала 
и с модернизацията на живота на село? Съответно каква носталгия 
прехвърлят на децата си? 

По-ясно установимо е, че ако веднага след 10 ноември хората са 
очаквали положителна промяна, включително заради ентусиазма на 
медиите, то днес масово преобладава разочарование от прехода. Това 
покачва възродената любов към Тодор Живков до неочаквано високи 
граници, поне в с. Прилеп: Този Бойко нищо не дава на народа, нищо. 
А преди Тодор Живков даваше... А бе, това разправям на хората, да 
се върне Тодор Живков да му умием краката, да му изпием чорбата. 
Тогава беше животът. Сега това не е живот, не е.71 Подобни чув-
ства срещаме и при други съселяни: Тодор Живков го погребали по очи 

68  Интервю на Ивет Фандъкова и Кремена Йорданова със Златка, 
Христина и Иванка, с. Прилеп, 20.09.2010 г., URL: http://prehodbg.com/
node/793
69  Интервю на Росен Гацин и Стойчо Михов  с И. М., с. Прилеп, 
20.09.2010 г., URL: http://prehodbg.com/node/795
70  Интервю на Стойчо Михов, Росен Гацин с Ж. И., с. Прилеп, 
19.09.2010 г., URL: http://prehodbg.com/node/813 
71  Интервю на Иванка Абаджиева и Георги Ганчев с Димка и Янаки, с. 
Подвис, 19.09.2010 г., URL: http://prehodbg.com/node/796

да му целуваме гъза.72

Разочарованието от прехода обикновено означава и разочарование 
от демокрацията, какъвто и смисъл да се влага в нея. Личната власт 
на Живков определено се оказва за предпочитане: Никаква демокра-
ция не искам! Не искам нито да я чувам, нито да я виждам!, казва 
55-годишна магазинерка от Прилеп. На въпрос дали предишната лип-
са на избор е била нещо отрицателно, тя отговаря:  Е, как ще нямаш 
избор. Вземахме си всичко. Като си вземеш салам, ядеш като хората. 
Варената наденица е варена наденица. Какви салами се ядяха, бе!73 

Освен заради многократно изтъкваното качество на колбасите, 
Живковият режим, изглежда, се предпочита и заради масовата дър-
жавна собственост74 и липсата на много противоречащи си партии75.

Разбира се, в селата не всички хора споделят носталгията по 
Тодор Живков. Дори тези, които не го помнят с добро обаче, мечтаят 
вместо това за Левски,76 за смъртно наказание и за по-малко партии.77 
Трябва да се отбележи, че култовете към Левски и Живков изглеждат 
взаимнодопълващи се. По времето на комунизма Живков се опитва да 
черпи легитимност от образа на Левски на национален герой.78

В по-голям град като Шумен отношението към Живков е далеч 
по-балансирано. Без за бай Тошо да се говори с умиление, отново пре-

72  Интервю на Ивет Фандъкова и Кремена Йорданова със Златка, 
Христина и Иванка, с. Прилеп, 20.09.2010 г., URL: http://prehodbg.com/
node/793
73  Интервю на Кремена Йорданова с Донка Р., с. Прилеп 19.09.2010 
г., URL: http://prehodbg.com/node/797
74  Интервю на Ивет Фандъкова и Кремена Йорданова със Златка, 
Христина и Иванка, с. Прилеп, 20.09.2010 г., URL: http://prehodbg.com/
node/793
75  Интервю на Кремена Йорданова и Ивет Фандъкова с Раева, с. 
Прилеп, 21.09.2010 г., URL: http://prehodbg.com/node/788
76  Интервю на Ивет Фандъкова, Галина Георгиева, Росен Гацин и 
Кремена Йорданова с Баячка, с. Прилеп, 22. 09.2010 г., URL: http://prehodbg.
com/node/786

77  Интервю на Иванка Абаджиева и Антон Ангелов с Желязко Г. Р., с. 

Подвис, 23.09.2010 г., URL:http://prehodbg.com/node/785
78  Grigorov, D. National and Communist Heroes in Modern and 
Contemporary Bulgarian History: Georgi Dimitrov and Vasil Levski. - In: 
Religion and power in Europe: conflict and convergence. Ed.  Joaquim Carvalho. 
Pisa University Press, Pisa, 2007, p. 298; p. 322.
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обладава масово разочарование от прехода, който се противопоставя 
на по-спокойното време преди: Има една носталгия по годините, как-
то се казва, на Тодор Живков. Неслучайно заради туй, щото тогава 
имаше сигурност и за живота, и за работата, имаше условия да рас-
теш в работата и в професията, и в живота. Имаше осигуреност 
на децата, с известна перспектива. Имаше безплатно образование, 
безплатно здравеопазване, осигурени почивки, грижа за човека, кое-
то липсва, липсва сега на хората.79

Тук Живков не е възхваляван, но рядко е и порицаван като дикта-
тор. За него са се разказвали вицове, но и се е живеело добре.80 Бил 
е голям хитрец, който освен това не е отговорен за големите дългове 
и икономическата криза в България след 1989 г.81 Някои от най-спор-
ните моменти в кариерата на Живков като „възродителния процес“ 
често се подкрепят,82 пряко или косвено, особено от партийния актив 
на БСП.83 Макар да не се мечтае времето на Живков да се върне, от-
ново има желание за „здрава ръка“, повече дисциплина и социално 
равенство.84 

Твърдо негативните оценки за Живковия режим са рядкост, дори 
сред хората, пряко пострадали от репресиите.85 Все пак, макар мал-
цинство, има и хора, които не показват никаква носталгия по някогаш-
ния държавен лидер. Често те са партийно ангажирани преди или сега 
с някои от възникналите след 1989 г. десни партии.86

Важно е да се отбележи, че особено при респондентите в Шумен, 
но и при тези в селата, добрият спомен за Живков не е дотолкова изя-

79  Интервю на Дарина Кючукова с Нико Майер, Шумен, 
4.10.2010 г. , URL: http://prehodbg.com/node/739
80  Интервю на Дарина Кючукова с Биляна Веселинова, 
Шумен, 07.10.2010 г. , URL: http://prehodbg.com/node/741
81  Интервю на Анелина Беоргиева с Георги Георгиев, 
Шумен, 03.10.2010 г., URL: http://prehodbg.com/node/733
82  Интервю на Виктория Митрова с Кирил Николов, 
4.10.2010, Шумен,  URL: http://prehodbg.com/node/713
83  Интервю на Петър Добрев с Николай Калев, Шумен, 
7.10.2010 г. URL: http://prehodbg.com/node/734
84  Интервю на Петър Добрев с Марияна Иванова, Шумен , 
6.10. 2010, URL: http://prehodbg.com/node/703
85  Интервю на Анастасия Иванчева с Хасан Мустафа 
Дуралиев, с. Ябланово, 4.10.2010 г. URL: http://prehodbg.com/node/752
86  Интервю на Виктория Митрова с Димитър Александров, 
Шумен, 4.10.2010, URL: http://prehodbg.com/node/712

вен, че да преминава в някаква форма на „култ“, за какъвто можем да 
говорим при субгрупата на сталинистите в България, за които пише 
Веселин Тепавичаров.87 Образът на Живков е латентно положителен 
и, както отбелязахме, обикновено примесен със спомени за младостта, 
модернизацията и привидната социална сигурност на неговото време. 
Разбира се, и тук имаме редки, но екстремни изключения, като софий-
ската кръчма „Тато“, която е украсена с десетки портрети на Живков, 
неговите събрани съчинения и любими цитати.88  Във Варненско пък 
местен бизнесмен превръща в музей бивша резиденция на Живков, 
запазвайки оригиналната атмосфера и събирайки портрети и памет-
ници на някогашния „първи“, както и на други комунистически ли-
дери.89 Родният Правец логично също пази много добър спомен за 
доскорошния си благодетел.90 Все пак  именно Живков прави Правец 
град, като за целта там е разположен цял батальон на Строителни вой-
ски, а впоследствие е изграден комбинат за компютри и съответния 
научно-изследователски институт, филиали на ВМЕИ и ВИФ, лицей 
за чуждоезиково обучение и т.н.91

Официалната и неофициалната памет за Живков, изглежда, след-
ват странната съдба на неговите паметници. През 1987 г., докато държи 
здраво партийното лидерство, Живков се сдобива със свой паметник 
в Правец, но година по-късно той е свален заради перестройката.92 
През 2001 г., във вече некомунистическа България, паметникът е из-
дигнат отново, в далеч по-импозантен вид. Родната  къща на Живков 
пък е добре подреден музей, посещаван масово на годишнините от 
рождения му ден.
87  Тепавичаров, В.  Субгрупата на сталинистите в България 
след 1989 година. Етноложко проучване върху политическите ориентации. 
–  URL: http://www.anamnesis.info/node/34
88  Томова, Н. Призракът на Тодор Живков броди в софийска 
кръчма. –   e-vestnik.bg, 19 юли 2008, URL: http://tinyurl.com/68p3mlp 
89  Камбурова, В. Ленин и Димитров чакат ред за музей 
на комунизма. Бизнесменът Ивайло Рачев събира стари паметници в 
ексрезиденция на Тато. – 24 часа, 25 август 2007, URL: http://prehodbg.com/
node/1300 
90  Атанасова, С., И. Бакалов. Правец си тачи Живков. – 
Новинар, 12 юли 2005, URL: http://novinar.bg/news/pravetc-si-tachi-zhivkov_
MTc4MjszNQ==.html
91    Мигев, Вл. Вълко Червенков и Живков. – Историята, бр. 2, 2007, 
с. 23.
92  Христов, Хр.  Тодор Живков. Биография, Сиела, ИИБМ, 
С., с. 600.
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Георги Марков пише, че навремето Тодор Живков добре е разби-
рал неискреността на хората около него. На няколко пъти публично и 
с доста горчив присмех той е казвал: 

Кой знае какво ще говорите за мене, когато се оттегля!93 
Мисля, че от днешна гледна точка отговорът на този въпрос би 

изненадал дори и хитрия диктатор.

93  Марков, Г.  Задочни репортажи за България, URL: http://
chitanka.info/text/2898/79

„Истината“ за нас и за „тях“

Виктория Митрова

 Първата година в ІХ клас бях с българско име Здравка и бях от-
личничка. Втората година почнаха да ни връщат имената, бях вто-

ри курс и станах Зюмбюл пак и веднага почнаха да ми пишат чет-
ворки. Даже учителката по български език беше така малко особена 

и такова хубаво момиче, вика, с такова грозно име. 
Зюмбюл Берберова, Ябланово1

                                                                                                                                                      
                                                                                                                  

В този текст става дума за прехода в България като личен процес, 
преходът на микрониво, случващ се или неслучващ се при всеки от-
делен човек. Провокирана съм от факта, че далеч по-рядко можем да 
чуем да се говори за прехода не като външно явление, управлявано от 
невидими сили, не като поредица от мащабни политически събития, а 
като вътрешен индивидуален процес.

Данните и впечатленията от теренното изследване в Шумен и 
Мадара обаче сочат, че този индивидуален преход, като осмислено 
действие, трудно може да бъде откроен.2 Вместо личен разказ, полу-
чихме предимно медийни клишета за ставащата външна политическа 
промяна. Размисълът за личните ценности и тяхната евентуална про-
мяна не се среща дори като възможност. Затова смятам, че отсъстви-
ето на разказ за тази промяна маркира и нейната липса. Тя е особено 
видима в мисленето в рамките на „единствената истина“, което срещ-
нах в преобладаващото число респонденти и върху което ще се спра 
основно в текста си. Рефлексът на единствената възможна и вярна 

1  Интервю на Анастасия Иванчева със Зюмбюл Берберова, 
с. Ябланово, 5.10.2010 г. , http://prehodbg.com/node/761
2  Където бе проведено теренно изследване през 2010 г. по 
проект „Преходът: Гласове, образи, памет“.
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гледна точка, за която пише и Майя Грекова през 1996 г.3, се оказва 
все още доминиращ в българското общество, поне според теренния 
материал. Устойчивостта на този рефлекс на микрониво би мога да 
обясни много от „проблемите“ на макропрехода и именно в това нами-
рам смисъла на неговото посочване и анализиране. Ще се спра специ-
ално и на осмислянето на „възродителния процес“, което ми се струва 
добър пример за мисленето в рамките на „едната истина“.

Колкото и различни да са интервюираните хора (като тук уточня-
вам, че съм анализирала единствено интервютата с етнически бълга-
ри), като че ли всички говорят по един и същи начин за различните 
теми – за турците, за прехода, за демокрацията, без значение дори 
дали става въпрос за комунизъм или антикомунизъм.  Еднакво е и 
отношението с интервюиращите, които биват убеждавани в конкрет-
на, единствена истина, без да бъде оставено място за съмнение в нея. 
“Моята истина“, „моите ценности“, се отъждествяват с истината и 
ценностите изобщо.4

За подобна невъзможност за досег с другата гледна точка говорят 
цитираните автори и в първите години след падането на комунизма. 
Поведението се повтаря дори и в семейната среда – индивидът защи-
тава собствената гледна точка, без да приема възможността за наличие 
на друга. Идеята е поне този принцип да бъде удържан, както е бил 
преди промените.5

Ако все пак може да говорим за промяна на отделната личност, тя 
се свежда до това, че хората просто са приели новите модни термини, 
без да ги разбират, и живеят с тях, използват ги, за да са актуални и 
да се чувстват част от мнозинството.6  Понятия като „демокрация“, 
„ЕС“, „НАТО“, „свобода на словото“ обикновено се повтарят масо-
во като мантра, характеризираща достиженията на новото време, без 
обаче това да изглежда особено удовлетворяващо за самите респон-

3  Вж. Грекова, М. Аз и другият. Измерения на чуждостта 
в посттоталитарното общество. Университетско издателство „Св. 
Климент Охридски“, С., 1996; Вж. също опитите за институционализиране 
на „една истина“ за миналото в: Деянова, Л.  Очертания на мълчанието. 
Историческа социология на колективната памет. КХ, С., 2009.
4  Тодоров, Ц.  Завладяването на Америка. Образът на 
другия.  Изток-Запад, С., 2010, с. 180.
5     Грекова, М.  Цит. съч., с. 87.
6  Пак там, 65–66.

денти.7

Интересно би било да се помисли  какъв е смисълът да се пре-
хожда от един режим, в който се казва кое е единственото правилно, 
в друг, който, както и да  го наричаме – демокрация, свобода, пак се 
очаква същото. И без наличието на всеказваща партия8, изглежда, 
остава интелектуалният навик (превърнал се в същност) за самоогра-
ничаване на гледната точка, опирайки се или на придобитото преди, 
или на новите медийни и политически клишета. Освен това се търси 
някой, който да каже новата „истина“, който да ни подаде ръка и да ни 
проведе като малко дете: Не са единни (политиците) в някои насоки, 
които да ни помогнат, на всички да ни помогнат да излезем от тази 
ситуация.9 

Предполага се, че има само една правилна посока и най-рационал-
но е тя да бъде показана на всички, вместо те да се лутат в различни 
посоки. Щом има една истина, различната гледна точка от нея може 
да се възприеме само като отклоняваща се от вярната. В този смисъл 
тя дори не заслужава да бъде обсъждана: Даже един съветник, той 
е от БСП, преди години беше, вика, ще взема една бутилка уиски, да 
седнем тука да спорим. Викам аз със тебе няма да .... Ти я вземи, но 
аз със тебе не мога да споря просто. Ти просто не си ми на нивото. 
Няма как да споря с тебе. Не ми е интересно.10

Едната истина се търси, за да обясни големите събития: Той (пре-
ходът) не успя, защото не се каза цялата истина, каквато и да е тя... 
Аз не я чух от никой. Тогава аз не я чух от големите.11 Собственото 
мислене за историята е белязано от „едната истина“ и не търпи коле-
бания: Първото ограбване, значи 86-та и 87-ма, когато се създават 
различни в Западна Европа структури, но Западна Европа ни тър-
пеше тогава, ние й се дупехме и се кланяхме, това са абсолютни ис-

7  Интервю на Георги Медаров с Бета Хараланова, Шумен, 
04.10.2010, http://prehodbg.com/node/735
8  Която целенасочено се стреми да участва и в свободното 
време. Вж.  Деянова, Цит. съч., 354–355.
9    Интервю на Гергана Крамарска с Иван Иванов, Шумен, 06.10.2010 
г., http://prehodbg.com/node/715
10  Интервю на Георги Медаров  с П. А., Шумен,  07.10.10 г., 
http://prehodbg.com/node/737
11    Интервю на Дарина Кючукова с Биляна Веселинова, Шумен, 
07.10.2010 г., http://prehodbg.com/node/741
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тини.12 Тъй като преходът масово се смята за неуспял, сега трябва 
някой да покаже къде е била грешката. Но пак един-единствен трябва 
да направи това: Няма ли кой да ги опише тия неща, да не ходите 
вие като месии да питате, няма ли кой от вашите преподаватели, 
толкова ли са с плитка памет, толкова ли им е къса паметта, те не 
помнят ли тия неща, те не бяха ли радетели на една или друга повеля 
на времето? Трябва една книга за прехода.13 

„Истината“ обяснява и политическите/историческите пристрас-
тия на довчерашните комунисти: Аз съм убеден, че моята марксист-
ко-ленинска идеология е правдива, щото така е казал Ленин. Ако си 
убеден в това, защо да мъчиш политическия противник. Остави го 
да види, че твоята философия е вярна и се претворява в живота, а 
неговата – не.14

Тук трябва да вметна, че при пострадала от „възродителния про-
цес“ етническа туркиня също можем да срещнем „едната истина“, 
просто друга от българската, която отново не подлежи на дискусия: 
Цял свят знае, че помаците не са хора от български произход, насил-
ствено потурчени. Всички знаят, че това са представители на едно 
племе – кумани, което е дошло от азиатските страни, от тюркски-
те народи.15 

Може да срещнем различни „безспорни истини“ за едно и също 
понятие: Там, общовзето, ми се струва, че беше необходимо и правил-
но, заради туй, щото е доказано, абсолютно е доказано, че българо-
мохамеданите са с български произход.16

Именно „истината“ за историческите събития ми се струва и най-
проблематична. Етническото е обърнато към историята и към исто-
рическата памет и оттам всеки, който възприема миналото по друг 
начин, автоматично се превръща в „чужд“, в „друг“.17

12   Интервю на Мартин Петров с Ж.Ж., Шумен, 06.10.2010 г., http://
prehodbg.com/node/777
13   Интервю на Гергана Крамарска с Иван Иванов, Шумен, 06.10.2010 
г., http://prehodbg.com/node/715
14   Интервю на Петър Добрев с Николай Калев, Шумен, 7.10.2010 г. 
http://prehodbg.com/node/734
15  Интервю на Атанаска Маджарова с Нуртен Ремзи, Шумен, 
7.10.2010 г., http://prehodbg.com/node/724
16  Интервю на Дарина Кючукова с Нико Майер, Шумен, 4.10.2010 г. , 
http://prehodbg.com/node/739
17   Грекова, М. Цит. съч., 73–74.

Това особено важи за турците, живеещи в България. Според Майя 
Грекова те са представители на този тип чуждост, който може да жи-
вее с „нашето“, между „нашето“ и често може да изгражда отношения 
на обмен. Но двете не могат да се взаимопроникват.18 Тук няма да се 
спираме на обстойната литература за приемането на „другия“ и ще се 
съгласим с Грекова, както и с Мария Тодорова, според която „други-
ят“ е категоричен факт в живота на всяко общество и за жалост мно-
го трудно може да стане познаваем в своите собствени измерения.19 
Това е валидно и на Балканите, където, макар често да се претендира 
за действащ „мултикултурализъм“, можем по-скоро да говорим един-
ствено за взаимно търпение и ясно дефинирани и изолирани една от 
друга групи.20

Ще се спрем на изключително лесния начин, по който начинание 
като „възродителния процес“ придобива легитимност и я запазва до 
ден днешен. За да се случи това, има взаимодействие на много факто-
ри, но един от тях определено е вярата в „единствената истина“, която 
кара хората лесно да приемат една политическа версия за събитията. 
Истината е ясна и случилото се се е случило, без да остави почти ни-
какъв емоционален спомен.

В почти всички интервюта респондентите, запитани за най-ва-
жните събития през 80-те години, не се сещат да отбележат като ва-
жно събитие нито за България, нито в техния живот „възродителения 
процес“.  След като им бъде зададен директно въпросът, те се сещат, 
че „имало нещо“, но споменът винаги е за това какво те (българите) 
са преживели тогава, какво на тях им се е случило и чак след това как 
са изглеждали турците в техните очи. Почти при никой от респон-
дентите разговорът за съдбата на турците не предизвиква неудобство, 
никой не се опитва да влезе в кожата на другия и да си помисли за 
миг как би се чувствал, ако на него му се беше случило всичко това. 

18    Пак там, с. 77
19  Тодорова, М. Полезна кроскултурна представа ли е „Другият“? 
Някои размисли за прилагането й към Балканите. – В: Тодорова М.  
България, Балканите, Светът: идеи, процеси, събития, Просвета, С., 2010, с. 
124.
20   Маринов, Ч. Мултикултурализмот на Балканот: неопходен ли 
е тоj? – В: Identities. Journal for Politics, Gender and Culture, Vol. 5, No. 2, 
Summer 2006, с. 22. 
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Напротив, размислите за турците обикновено са мимоходом вмъквани 
между спомените за младостта, за празниците, за живота преди 1989 
г.: А, да. Турският проблем, да, аз специално съм в много близки отно-
шения с турци, и от нашия край, и тука в Шумен и като... се вземаха 
там, като се предприе преименуването дори наши хора от нашия 
край идваха тука при мен да се консултират какво да правят...Тука 
имаше действително, аз сега се сетих, стачки имаше, там към паза-
ра имаше среща с полицията и един мой приятел, Кадир, той почина 
наскоро, беше върл защитник на това да се върнат имената и много 
хора отидоха в Турция... Да, да, знаех, сега се сетих, че имаше такива 
работи.21

Повечето от интервюираните в Шумен и Мадара са съглас-
ни с „възродителния процес“, но не и с начина, по който е станал.  
Аргументират това с историческата истина, че става въпрос за по-
турчени българи: Получавахме информация, че примерно в гробището 
в едно село в Родопите е пишело „Тук почива Муса, син на Иван“. В 
една съборена турска къща намерили зазидана икона. Съвсем искре-
но казвам, че от тогавашна гледна точка мислехме, че това е нещо 
правилно. Включително и ХІХ в., по времето на Мидхад паша е има-
ло потурчване на българи. Има справка кога са били най-големите 
потурчвания. Минаваха лектори от централната лекторска група в 
София и ни ограмотяваха по тоя въпрос – че нашите турци тука 
нямат типичния череп на малоазиатските тюрки. Има такива дан-
ни. Тези факти – иконите, паметниците, антропологичните данни, 
това са си истини за мене.22 Миналото за респондентите не подлежи 
на нови реконструкции, то е природа, закон23. Щом турците преди са 
били българи, трябва и сега да са.

Историческите аргументи биват приемани включително от хора, 
иначе на твърди антикомунистически позиции: Българското населе-
ние също беше потрисано, защото в крайна сметка така наречени-
те турци, те не са турци, това са българи, ислямизирани навреме-
то. Това са с български корен хора, но тяхното съзнание е такова. 

21  Интервю на Мартин Петров с Иван Бончев, Шумен, 7.10.2010 г., 
http://prehodbg.com/node/771
22  Интервю на Петър Добрев с Николай Калев, Шумен, 7.10.2010 Г. 
http://prehodbg.com/node/734
23  Деянова, Л. Цит. съч., с. 210.

Просто те така се чувстват... Сега тези хора, така нареченият 
турчин, който, казах, не е турчин. Това са си хора с български корен, 
столетия, тука, техните родове са живяли.24 Другият, често срещан 
аргумент е, че подобни процеси са характерни и за останалия свят: 
Както се е случило с българите и в Беломорска Тракия, и в Одринска 
Тракия, и в Северна Добруджа. Тъй че нямаше да е някакъв прецедент 
на Балканите, защото всички съседи са го правили по отношение на 
българите.25

България е трябвало да следва чуждия пример на бавна асимила-
ция, а не наведнъж, с насилие: Или по начина, по който го направиха, 
беше някакъв изродски начин. Действително. Значи това се прави в 
цял свят, както в Гърция се оказа, че има такива процеси, но става 
с годините. Десетилетия. В Америка също.26 И като имаме предвид 
пък и практиката в Америка, да речем, Турция, нали, щом отиде там, 
получава американско име.27;  Значи в Англия, в Холандия може да си 
смени името, а в България не може.28 

Съответно отношението към „българизирането“ и „българеенето“ 
на турците е положително, с уточнение, че то е трябвало да стане без 
насилие и от само себе си:

 Ами моите спомени са, че преди да им сменят имената, някак си 
те самите се българееха. В смисъл, така им викахме със, например 
не им казвахме турските имена, ами някак така ги преиначавахме, че 
по български да звучат. И те самите така искаха. Обаче след това, 
като им смениха имената, ги усещаш, че сякаш, не им беше много 
приятно, искаха. Фактът, че някой му е наложил име, не го е въз-
приемам някак си, много правилно, много добре. Български имена, но 
усещаше се, че не им харесва. Тоест това нещо, което се българееха 

24  Интервю на Георги Медаров  с П. А., Шумен,  07.10.10 г., http://
prehodbg.com/node/737

25  Интервю на Анелина Георгиева с Георги Георгиев, Шумен, 
03.10.2010 г., http://prehodbg.com/node/733
26  Интервю на Георги Медаров  с П. А., Шумен,  07.10.10 г. , http://
prehodbg.com/node/737
27  Интервю на Мартин Петров с Иван Бончев, Шумен, 7.10.2010 г., 
http://prehodbg.com/node/771
28  Интервю на Атанаска Маджарова с Христина Горанова, Шумен, 
6.10.2010 г., http://prehodbg.com/node/720
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изведнъж изчезна.29

 Пак повтарям: и сега има хора, които си носят българските 
имена. Аз като секретар на община Шумен мислех, че естествено 
ще дойде до това положение, щото турците сами да си променят 
имената. Защото имаше такива случаи – женят се за българи и си 
сменят имената.30

 В периода от 1974–75 година до 1985 година все повече и по-
вече се забелязваше един стремеж, особено в по-младите турци, не 
знам как да го кажа, на асимилиране. Може би не е най-точно на 
асимилиране, но едно по-пълно приобщаване. Имаше не малко брако-
ве между българи и турци. Не се чувстваха те като някоя отделна 
нация.31

И се беше получило едно такова омешване и мисля, че в един мо-
мент турският етнос да не би да се е уплашил, че ще се смели, ако 
продължи това мирно и спокойно съжителстване.32

Аз мисля, че ако не го бяха направили така централизирано и от-
горе, можеше те сами и процесът да стане по-естествено и да ре-
шат кой с какво име как да се идентифицира.33

След като се виждаше, че те лека-полека се българеят. Този про-
цес можеше да не се форсира.34

Аз не го приемам като добър начин да се преодолеят различията 
и да се слее турското население – с имената. Това можеше да стане 
много по-плавно, можехме да разчитахме на друг опит – да се прило-
жи именна система. Това беше недомислено. 35

29  Интервю на Гергана Крамарска с Иван Иванов, Шумен, 
06.10.2010г., http://prehodbg.com/node/715
30  Интервю на Мартин Петров с Иван Бончев, Шумен, 7.10.2010 Г., 
http://prehodbg.com/node/771
31  Интервю на Дарина Кючукова с Нико Майер, Шумен, 4.10.2010 г. , 
http://prehodbg.com/node/739

32  Интервю на Дарина Кючукова с Биляна Веселинова, Шумен, 
07.10.2010 г., http://prehodbg.com/node/741
33  Интервю на Анелина Георгиева с Росица Николова,  Шумен, 
02.10.2010 г., http://prehodbg.com/node/694
34  Интервю на Петър Добрев с Николай Калев, Шумен, 7.10.2010 г. 
http://prehodbg.com/node/734
35  Интервю на Атанаска Маджарова с Христина Горанова, Шумен, 
6.10.2010 г., http://prehodbg.com/node/720

Ясно могат да бъдат видени и пропагандните клишета на тогаваш-
ната комунистическа власт, която търси чужди вражески пропаганди, 
каращи турците да се изселват: И като че ли щеше да узрее това 
нещо естествено и нямаше да се прибегне до тоя насилствен начин, 
ние изпреварихме събитията и то, нали, се предизвика от проявите 
на мюсюлманите, които бяха подстрекавани от други държави.36 
Също така: Мен лично ми се струва, че за да се противостои, в туй 
време започва да се засилва анкарската пропаганда чрез мощни ради-
останции, разположени по границата, да се развива национализмът. 
Започнаха, така, известни настроения за възвръщане към старите, 
турски начини на живот, към бита и може би като противовес на 
това дойде и решението за побългаряване на имената на турците.37 
Изглежда, не избледнява споменът от чутото по пропагандните кана-
ли. Той води до поставяне на знак за равенство между „помнената ис-
тория“ и „истинската история“.38

В крайна сметка случилото се представя като „излишен стрес“, 
причинен главно от външни сили. Участието и евентуалната вина на 
българи – било то милиционери, военни, съселяни, партийци, изглеж-
да, изобщо не са били плод на размисъл за респондентите39: Това 
беше много излишен стрес. Но в същото време – ето, четем докумен-
ти, слушаме – имало е тогава т.нар. турска страна, имало е група 
турци, живеещи в България, които наистина са искали да провоки-
рат напрежение, искали са да се създаде суматоха.40

Без проблеми се разказва за личния принос във „възродителния 
процес“:  Не избрахме от българчетата от танцовия състав, а точ-
но две турченца. Облякоха ги в национални носии и в някакъв клуб в 
центъра на Търговище, сега вече не си спомням точно кой, защото не 
беше вчера, се връчваха първите паспорти с български имена. И тия 
деца точно трябваше да държат паспортите, трябваше цветята 

36  Интервю на Мартин Петров с Иван Бончев, Шумен, 7.10.2010 г., 
http://prehodbg.com/node/771
37  Интервю на Дарина Кючукова с Нико Майер, Шумен, 4.10.2010 г. , 
http://prehodbg.com/node/739
38  Деянова, Л. Цит. съч., с. 145.
39  Което вероятно означава, че такъв размисъл за сложни понятия 
като вината и опрощението не е бил провокиран и от политиците, наричащи 
себе си демократи.
40  Интервю на Дарина Кючукова с Биляна Веселинова, Шумен, 
07.10.2010 г., http://prehodbg.com/node/741
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да подаряват на кметове, заместник-кметове, комсомолски секрета-
ри, защото те бяха и партийни секретари, макар че бяха с турски 
имена преди това.41 Участието обикновено е съвсем чистосърдечно:  
Казах му и да се предприеме ще знаете, че вие сте българи, и му казах 
случаите, когато са намерили в долапите късчета, някакви иконки, 
след това разкопки имаше правени там, са намерени такива предме-
ти... Аз това им казвах, аз това им казвах. Дори им давах една бро-
шура за, по този въпрос, по преименуването, давах им брошура да се 
уверят, че действително те са българи (засмива се).42

Българите дори предпочитат да виждат себе си като жертви на 
„възродителния процес“ поради преживяното напрежение, причи-
нените икономически затруднения и извънредната селскостопанска 
работа: Ще ви разкажа един случай, който може да се нарече дори 
трагичен.  Аз бях осем години директор на автотранспортно пред-
приятие. Около „възродителния процес“ за една седмица напуснаха 
120 шофьора с турско самосъзнание, което беше почти изградено, 
благодарение на появилата се организация на сегашния лидер на 
ДПС.43 Трагична е не смяната на имената или „голямата екскурзия“, 
а напускането на 120 шофьора. Друг респондент пък е запомнил от 
всичко единствено затруднения си опит да купи чаши: Затруднението 
ми беше такова, че аз отивам в един магазин да си купя чаши и едни 
млади войници ми казват, че оттук не може да се мине, прибирайте 
се по-бързо вкъщи. Аз мисля, че протестите са били по-скоро от тях-
на страна, тогава по време на „възродителния процес“ и просто са 
се опитвали да ни предпазят нас.44

Преименуването е нещо странично, като протичащ безинтересен 
филм, в който българите от Шумен и Мадара нямат никаква причина 
да се намесват. Ако пък участие се е налагало, то се възприема само в 
ролята на статист – никой не си представя, че е можел или е трябвало 

41  Интервю на Виктория Митрова с Марийка Денева, Шумен, 
03.10.2010 г., http://prehodbg.com/node/710
42  Интервю на Мартин Петров с Иван Бончев, Шумен, 7.10.2010 г., 
http://prehodbg.com/node/771
43  Интервю на Виктория Митрова с Кирил Николов, Шумен, 
04.10.2010 г., http://prehodbg.com/node/713
44  Интервю на Анелина Георгиева с Росица Николова,  Шумен, 
02.10.2010 г., http://prehodbg.com/node/694

да промени нещо. Повече от 20 години след случилото се, на фона на 
изнесената почти пълна информация за насилията, не изглежда да има 
по-голяма съпричастност и поставяне под въпрос на възможността за 
лична намеса. Личността съучаства в „споделеното мълчание“ и до-
броволно приема случилите се репресии.45 Истината за събитията е 
една и остава една.

Съответно не друг, а турците следва да търпят обвинения: За пръв 
път виждахме такова нещо, побоища, палки. Ти не можеш едно дете 
да го настроиш да хвърля камъни – турците бяха настроили и деца-
та си по тоя начин! Аз съм ги виждала на центъра, какви са тези 
деца, че да хвърлят?46

Завръщането на някои турци след „голямата екскурзия“ също се 
възприема през личния спомен, а не през трагедията на „другия“: Ами 
носеха подаръци. Имаха страхотни дъвки, тогава тук нямаше таки-
ва. Страхотни сладки лакомства, като се започне от бонбоните и се 
свърши до тези солените вече ядки, миксовете със стафидите сега 
вече ги има, но тогава ги нямаше. И беше много готино.47

Впечатленията от „възродителния процес“ се прехвърлят 
в съвремието, в което доминират страхове от „ислямизация“ и 
„турцизиране“48: Засилва се ислямизацията на това население в ра-
йоните, в които то е помохамеданчено впоследствие. Засилен е тур-
ският елемент. Покрай вярата, религията, се прокрадва турското. 
Те започват да се гордеят с турската си принадлежност, а не с 
българската.49  Също така: Така че аз съм толерантен към всички 
етности, но всеки трябва да извърви своя път. А според мен ДПС не 
са извървяли своя път както трябва. Те нямат самосъзнанието на 
45   Деянова, Л.  Цит. съч., с. 135.
46   Интервю на Петър Добрев с Марияна Иванова, Шумен , 6.10. 2010 
г., http://prehodbg.com/node/703
47  Интервю на Дарина Кючукова с Биляна Веселинова, Шумен, 
07.10.2010 г., http://prehodbg.com/node/741
48   Тук като оправдание се използва не само традиционният 
български национализъм, а и съвременни западни   „ориенталистки“ 
страхове, подклаждани според Едуард Саид от  антиарабските и 
антиислямските предразсъдъци на Запада ... почти тоталната липса на 
някаква културна позиция, даваща възможност или за идентификация 
със, или за безпристрастна дискусия за арабите и Исляма. – В: Саид, Е. 
Ориентализмът, Кралица Маб, С., 1999, 36–37.
49  Интервю на Атанаска Маджарова с Христина Горанова, Шумен, 
6.10.2010 г., http://prehodbg.com/node/720
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българи. Това е лошото. Ние, от друга страна, не можем да преглът-
нем, че 500 години те са ни мачкали и тъпкали. Те като са ни клали в 
Батак, после пък ние така сме ги рязали турците през Балканската 
война, че...50 

В крайна сметка за етническите противопоставяния биват обви-
нявани политиците, но след като видяхме какви са масовите нагласи 
сред шуменско население, то едва ли щеше да постъпи другояче, ако 
можеше само да избира: Всичко е политика. Явно е, че си е политика, 
политическо... И то не само вътрешна политика, а и външна намеса 
над българското правителство. Не би трябвало да се получи. Всеки, 
когото попитате, предполагам, че и другите така ще ви кажат, за 
мене е било излишно това нещо. Защото ако искаш да се приобщи 
турското население, така постепенно можеше да стане.51

Можем да вметнем, че Мария Тодорова определя този тип бъл-
гарско отношение като „слаб национализъм“, който е доста нетоле-
рантен.52 Тези определения са дискусионни, но поне от наличните 
интервюта може да кажем, че национализмът е масов, особено що се 
отнася до „турския въпрос“. Този масов национализъм опровергава и 
мнението на Тодорова, че „възродителният процес“ не е бил широко 
подкрепен от населението.53

Макар това да не е тема на настоящия материал, би следвало да 
споменем и че отношението към турчина като „друг“ не е уникално. 
В интервютата могат да бъдат срещнати и много примери за отно-
шението на българите към ромите, като тук става дума не толкова за 
стремеж към асимилационизъм, колкото за чувство за превъзходство 
и радикална различност54: И циганите трябва да извървят своя път. 
Те не може само да искат, а когато им се дава жилище, да си качат 
коня на третия етаж. Те трябва да се о-бра-зо-ват! Аз имам прия-

50  Интервю на Петър Добрев с Николай Калев, Шумен, 7.10.2010 г. 
http://prehodbg.com/node/734

51  Интервю на Георги Медаров с Бета Хараланова, Шумен, 04.10.2010, 
http://prehodbg.com/node/735
52   Тодорова, М.  Толерантен ли е слабият национализъм? – В: 
Толерантният националист. Паметен сборник от приятелите на Стайко 
Трифонов. Парадигма, С., 2009, с. 32.
53  Пак там, с. 31.
54  Подобно двутипно отношение към „другия“ е описано в: Тодоров, 
Цв.  Цит. съч., с. 188.

тели цигани много. Викам им: „Абе разберете, не трябва да правите 
деца толкова, трябва да ги образовате. Може да имаш две деца, ама 
да са образовани. А не да имаш пет, ама да не знаят да четат и да 
пишат“.55

Особено показателна за отношението към „другия“ и изобщо за 
известната „толерантност на българина“ е историята с църквата в 
Мадара, която кметицата иска да огради: А в интерес на истината 
оградата на църквата ще глътне страшно много пари, но това е пси-
хологическа бариера, а пък тя така е разградена – съседните села са 
цигански – копанари живеят. Аз не ги познавам хората, може да са 
хубави хора, но винаги знаеш, когато има някъде копанари, мозъкът 
ти винаги се предпазва.56 

Предпазването на мозъка, вярата в „истината“, че „другите“ са 
различни, опасни, изглежда, характеризира мисленето на голяма част 
от хората.57 Макар тази схема да е отчасти тоталитарно наследство, тя 
не е преосмислена в годините на прехода, вероятно поради липса на 
вътрешна и външна (обществена) потребност и време, и като послед-
но убежище в променящия се свят. Вместо това се възприема удобно-
то клише за „толерантността на българина“.

Цитираната книга на Майя Грекова „Аз и другият“ поставя през 
1996 г. под сериозно съмнение този стереотип и, изглежда, съмнение-
то продължава да е валидно 15 години по-късно. Вярата в единстве-
ната, собствена истина, далеч не се проявява само в контакта с раз-
личните етноси, тя прави всеки разговор почти невъзможен. Хората 
не слушат другото възможно мнение, обяснение, разбиране, версия, 
просто спускат ментални завеси само защото другият говори нещо, 
което е различно, т.е. невярно и нямащо право на съществуване. 

Това се вижда и на макрониво в невъзможността за политически 

55  Интервю на Петър Добрев с Николай Калев, Шумен, 7.10.2010 г. 
http://prehodbg.com/node/734
56  Интервю на Андрей Лунин и Димитър Григоров с Христина 
Димитрова,  с. Мадара, Шуменско, 8.10. 2010 г. „Другият“ е „Друг“ и чак 
след това човешко същество, а накрая пак е „Друг“, по модела описан от 
Саид за „ориенталеца“ – В: Саид, Е.  Цит. съч., с. 126; 134–135.
57  Грекова, М. Малцинство: социално конструиране и преживяване, 
КХ, С., 2001, с. 17, където е описан процесът на  „непоставяне под въпрос“ 
на типизациите на другия, което ограничава човешките взаимоотношения  и 
ги свежда до поредица от рутинизирани действия.
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консенсус, в медийното говорене, описано и от Ивайло Знеполски,58 
както и примерно в балканските учебници по история, които невед-
нъж са критикувани заради историческия си детерминизъм и липсата 
на критична рефлексия.59 Да не говорим и за доминиращите началото 
на прехода опити на научните елити на „комунисти“ и „антикомуни-
сти“ да универсализират своята памет, елиминирайки чуждите аргу-
менти и доказателства.60 

 Излизането от този затворен кръг на личния и исторически детер-
минизъм е възможно и, разбира се, се случва. Един от респондентите 
обяснява как е предпазил дъщеря си от изграждане на „истина“ за дру-
гия, при което сега тя не вижда разделителна линия.61 Още по-лесен 
и достъпен е примерът на Хюсмен Кокоев от Ябланово, който просто 
не смята своята истина за единствена: Това, всичко, което говорим, 
е субективно. Аз може да съм запомнил така нещата, друг – друго. 
Нали ако гледаме една катастрофа, аз запомням едно, друг – друго, 
вие по друг начин, едно и също по различен начин се възприема от 
различните хора, да се коментира, да се правят изводи62. Така се из-
бягва и буквалната употреба на паметта, която според Цветан Тодоров 
е „лоша употреба“ и често води до зов за мъст.63 Историческата отго-
ворност е в пространството между забравянето (прошката) и отмъще-
нието. Според Лиляна Деянова това означава Не да буквализираме и 
„впаметниковяваме“ спомена, не да се поддадем на „тиранията“ му, 
а да му дадем възможност да комуникира със спомена на другите, да 
го отворим за тях.64

58  Знеполски, И. Езикът на имагинерния преход.  Литературен форум, 
С., 1997.
59  Höpken, W. (Ed.). Öl ins Feuer? Schulbücher, ethnische Stereotypen 
und Gewalt in Südosteuropa, Hannover, 1996.
60  Деянова, Л. Цит. съч., с. 159. Тези усилия продължават и днес 
с опитите за налагане на закони за „паметта“ и специфични институти 
на паметта. Според Деянова този неуспех на „червено-сините“ историци 
да осигурят равен достъп на различните свидетелства в публичното 
пространство всъщност води до нови забрави. Пак там, с. 224.
61  Интервю на Дарина Кючукова с Биляна Веселинова, Шумен, 
07.10.2010 г., http://prehodbg.com/node/741
62  Интервю на Михаил Груев с Хюсмен Кокоев, Ябланово, 
07.10.2010, http://prehodbg.com/node/778
63  Тодоров, Цв. На предела. Народна култура, С., 1994, с. 261 –  
цитирано по: Деянова, Л. Цит. съч., с. 93.
64  Деянова, Л. Цит. съч., с. 93.

Деколективизацията на земята: политики и употреби

Любомир Коцев                   

Последните петдесет години от историята на българското село 
са белязани от най- драстичните и хронологически чести промени 
в процеса на развитие на селското стопанство.  Тук става дума най-
вече за типа собственост върху земята, начина на наследяването 
й, формирането на кооперативни стопанства, нововъведенията в  
земеделието и животновъдството. 

Най-тежка и драстична за българските селяни е колективизацията 
през 40-те и 50-те години на ХХ век. Този процес на ликвидиране 
на частната собственост върху обработваемите земи е посрещнат 
много тежко от потърпевшите, защото  притежаването на земя значи 
възможност за препитание, а и в традиционната култура на българина 
е символ на състоятелност, гордост. Същото в известна степен се 
отнася и за добитъка и инвентара.

Поради рязката промяна в социо-икономическото състояние на 
българския селянин, неизбежно случваща се с  колективизацията, този 
процес среща сериозен отпор, като нерядко е съпроводен с репресии  и 
тормоз спрямо съпротивляващите се. Това е описано в редица научни 
трудове и спомени на селяни, преживели процеса.1 

В хода на моето проучване  в района на Западна Стара планина, в 
селата Зимевица, Искрец и в град Костинброд в Софийското поле, в 
редица случаи при разкази на респонденти за този период от живота им, 
независимо от политическите им ориентации, в общи линии той беше 
окачествен по описания по-горе начин. Интересен обаче е моментът 
на преминаване от този смутен начален период към времето, в което 
новите трудовокооперативни земеделски стопанства вече работят:

 Та овци, обраа овците – педесе-шейсе овци, волове, конье – 

1  Мигев, В. Колективизацията на българското село (1948–
1958 г.), Проблеми на аграрното развитие на България (1944–1960); 
Груев, М. Преорани слогове Колективизация и социална промяна в 
Българския северозапад 40-те–50-те години на XX век;  Брунбауер, У. 
„Социалистическият начин на живот“ Идеология, общество, семейство и 
политика в България (1944–1989) и др.
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три, крава, биволици, стока, коли, всичко се омете! Не беше толко 
леко. После вече, като кандиса народо и почна да работи, даже после 
сме па и пеяли. 

АЗ: На ТКЗС-то?
Аха, и така, свикнааме.2

Тежко приетите и изживени от хората загуби контрастират с 
последвалото свикване. То обаче на свой ред може да бъде обяснено с 
несбъдването на главното опасение на голяма част от селяните. Това 
е страхът, че с отнемането на средствата им за препитание – земята, 
животните и работния инвентар – те ще загубят и самото препитание, 
ще гладуват. 

Така например по време на колективизацията голяма част от 
населението на села като Манастирище, Лопош и други се преселва 
в близките градове, в по-големи села и в столицата. Според бившия 
и последен председател на управителния съвет на ТКЗС-Искрец, 
масовото изселване от тези села е породено и от дезинформацията на 
селяните относно това, какво ще се случи след колективизацията.

  От съществено значение за промяната в нагласата на хората 
към ТКЗС е приспособяването към този тип стопанство и осъзнаване на 
предимствата му, за което спомага придобиването на редица удобства, 
които липсват в предходния период. Такъв пример е механизирането 
на труда, което води до улесняване живота на селяните, най-вече 
на жените, според редица информатори. Повишава се заплащането 
в ТКЗС, осигуряват се работни дрехи, добри битови условия за 
работниците, транспортът до отдалечени ниви и пасбища вече не е 
проблемен, защото тежкотоварните автомобили на стопанствата возят 
хората до работния обект и ги прибират вкъщи.  С голяма носталгия 
хората си спомнят за отпуските, почивките на море, екскурзиите, 
организирани от кооперативното стопанство, осъществени със същите 
тези камиони, в които са монтирани пейки.

...абе имаше си приказки, ама хората беха вече свикнали с ТКЗС-
то, с колективния труд, а ТКЗС-то имаше възможност камионите, 
караше ги цели звена, бригади по двайсе души на обиколка да видат 
България, Плевен, Батак тва... клането от турците, Велинград, 
2  Интервю с В. Г., на 93 г., от село Зимевица, община Своге. 

оттука обикновено тръгваха през Владая, през Перник, у Велинград.
Камионът оборудван със седалки, пейки, даже покрит за лошо 

време, качат ги двайсе жени и айде давай. Почнаа даже да... всека 
жена от ТКЗС-то, всеки овчар, всеки работник вече виде къде е 
Черно море. Отиваха на почивка, това, онова, други привилегии, 
които преди това ги немаше и хората свикнаа с тех.3

   Новият тип стопанства се занимават и с дейности извън 
тяхното стопанско поле на изява. Такова е построяването на ски-
влек, ски-писти и хижа до село Зимевица от местното ТКЗС „Балкан“ 
и осигуряването на ски-екипи за всички деца на кооператори, 
построяването на почивна станция в село Брезе на ТКЗС-Искрец, 
блокове, общежития и други.

    В по-късен етап от работата на тези стопанства, през 80-
те години,  при общия курс на либерализиране на икономиката на 
страната, част от тях започват да търгуват с чужди фирми на държави 
от Западна Европа, да разполагат с твърда валута и нова техника в 
резултат на тези сделки. През 80-те години част от кооператорите се 
възползват от системата за предоставяне на животни и площи  със 
земеделски култури за обработване „на акорд“.

   Такива са описаните от респондентите добри страни на 
кооперираното селско стопанство, каквито на по-ранен етап не е 
имало по причина преобладаването на предимно дребни и средни 
собственици, обработващи земята примитивно и занимаващи се 
с отглеждането на добитък, който много рядко е породист. Зад 
тези земеделски стопани не е стояла институция като държавата, 
която по идеологически причини лансира и подкрепя безрезервно 
трудовокооперативното земеделско стопанство. 

    Периодът след Втората световна война, до края на „студената 
война“, в България е белязан  с   навлизане на все повече технически 
нововъведения в бита и работата на хората. По това време е в ход и 
електрификацията на страната. Тези промени в бита и стандарта на 
живот на българина, в това число и на средностатистическия български 
селянин, са въведени с гръмки лозунги за нескончаем просперитет от 
БКП и българската държава. Много често в съзнанието на споменатия 

3  Интервю на М. П., на 94 години, от с. Зимевица, община Своге.
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вече земеделец този технологически напредък е белег за епохата 
на комунизма.

...на една баба Райна син, Данчо се казваше, и дошел тука и свекър 
ми му вика:  „Защо батисвате народо, защо, с какво ше си докарат 
дърва това“, а он вика: „Вуйчо, ше проима камиони такива, такива и 
оно така стана, са с камиони идат у гората.“4

От изброените причини, а и поради последвалите събития след 
падането на комунистическия режим, за които ще говоря по-нататък, 
носталгията по кооперативното стопанство от епохата на социализма 
у нас често е еквивалентна на носталгия по социализма. Много от 
хората, изучили се и заемали важни постове в ТКЗС, произлизат от 
бедни селски семейства и са признателни за професионалната си 
реализация именно на споменатия режим.

С падането на режима, в България и в останалите страни от 
Източна Европа започва преход от централно планирана икономика 
и еднопартийна диктатура към пазарна икономика и парламентарна 
демокрация. В основата на икономическите реформи е смяната на 
формата на собственост. Това е преминаване от изцяло държавна към 
доминиране на частната собственост. В българското селско стопанство 
подобно преобразуване се реализира чрез аграрна реформа. Тя 
продължава около десетилетие – от 1990 до 2001 г. 

   Реформите, които трябва да осъществят преминаването 
от държавната планова икономика към пазарна в Източна Европа 
и България имат като решаващ фактор за тяхното структуриране 
Вашингтонския консенсус, който предвижда, че след либерализацията, 
стабилизацията и приватизацията, пазарните механизми ще сработят 
сами и ще започне стопанско оживление, което ще прерасне в 
траен растеж. По отношение на аграрната реформа обаче трябва да 
се признае, че  основен фактор са вътрешните политически сили и 
създадените от тях условия за развитие на селското стопанство.  

С цел отпускане на нови заеми за погасяване на все по-голямата 
външна задлъжнялост на страната ни, правителството на Георги 
Атанасов търси съдействие от международни финансови институции 
като Международния валутен фонд и Международната банка за 

4  Интервю на  В. Г., на 93 години, от село Зимевица, община Своге.

възстановяване и развитие. Условието на тези институции за
отпускане на бъдещи кредити е: (...) да се преустрои индустрията, 

да се приватизира селското стопанство и да се развива туризмът.5

     От това става ясно, че на общественото стопанисване на 
земята ще се сложи край и в селското стопанство ще бъдат въведени 
капиталистически принципи на производство. През следващите три 
години с плурализацията на политическата система и засилването 
на позициите на опозицията в обществото, отворен стои въпросът 
по какъв начин ще бъде осъществена приватизацията в селското 
стопанство и раздържавяването на земята. В доклада върху проекта 
за икономически растеж и преход към пазарна икономика в България, 
подготвен от „Фондацията на Националната Камара на САЩ за 
Народна Република България“ под ръководството на Ричард Ран и 
Роналд Ът, се разглеждат няколко възможни варианта, при които това 
може да се случи.6

 Първият вариант е приватизация чрез непосредствено 
връщане на предишните собственици. В този доклад същият вариант 
е описан като справедлив спрямо хората, които са били частни 
собственици на земята, но и съдържащ в себе си проблеми, относно 
бъдещото развитие на аграрния сектор.  Връщането на земята в реални 
граници ще доведе до раздробяването й между много дребни и средни 
собственици, дори по-дребни отколкото преди реформата от 1946 г., 
защото тя ще се разпредели между наследниците. 

Вторият предложен вариант за приватизация е чрез продажба 
на земята на търг и компенсиране на собствениците. Така ще се 
даде възможност за бързо възстановяване и икономически растеж в 
аграрния сектор.7

5  Делийски, Д. Опозицията в София иска от ЕИО да отложи 
оказване на помощ. – Работническо дело (РД) № 24, 24 януари 1990.
6  Доклад върху проекта за икономически растеж и преход към 
пазарна икономика в България, подготвен от Фондацията на Националната 
Камара на САЩ за Народна Република България. Ръководство и съставяне: 
Ричард Ран, Роналд Ът, omda.bg, август 2010 г.
7  Важни предимства на този начин за приватизация на земята 
са, че получаваните участъци представляват единици с ефективен 
размер и че към селското стопанство се привлича външен капитал. 
Селскостопанското производство бързо ще реагира на стимулите, защото 
хората ще наддават за имущество, което те смятат за най-подходящо по 
вид и размер. Процесът неизбежно ще се съпровожда от някои погрешни 
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Третият вариант съчетава пряко връщане на земята с компенсиране. 
При него е предвидено при връщането й на нейните бивши собственици 
да се изработи план за отнемане на земя, добитък и инвентар, чиято 
собственост не може да се определи. Препоръчва се разпродаване на 
търг на такова имущество, като се счита за неправилно връщането на 
имоти, които в момента са част от частни парцели.

 […]
Например цялото съоръжение и постройките могат да 

се разпродадат на търг, както в общи линии е описано по-
горе. Получените пари ще отидат във фонда за компенсиране 
на собствениците на земята, на която сега са разположени 
постройките. Ако дадена сграда е частна собственост, може 
би е най-добре съществуващият собственик да бъде обложен с 
такса на декар земя, като стойността на таксата се определя 
от продажбите на съседните земи. Предвидена е възможността 
лицата, обработващи земята, да могат да я закупят, като бившите 
собственици ще бъдат компенсирани. В случаите, в които има 
подобрения на имота, след  конфискацията му от бившия стопанин, 
те да бъдат заплатени.8

   В същата глава на този проект е спомената възможността да 
продължат да съществуват кооперативи и да се създават нови такива 
в хода на приватизацията, тъй като хората могат да разполагат със 
земята си както желаят. Предвижда се също собствеността върху 
земята да се прехвърля свободно. Препоръка на същия проект е 
приватизацията да се извърши възможно най-бързо, без ограничения 
върху споменатото вече прехвърляне на земята и т.н.  Докладът на Ран 
и Ът е взет под внимание при планирането на аграрната реформа, но 
за съжаление, под въздействието на различни политически фактори, 

преценки, но върху селското стопанство няма да се налага деспотична 
структура, която не води до ефикасно производство. Пазарът ще бъде 
определящият фактор за размера и разположението на стопанствата и за 
производствените решения. Из
Доклад върху проекта за икономически растеж и преход към пазарна 
икономика в България, подготвен от Фондацията на Националната Камара на 
САЩ за Народна Република България 
Ръководство и съставяне: Ричард Ран, Роналд Ът, omda.bg, (20.08.2010, 
21:30)      
8  Пак там.

важни препоръки от него не са изпълнени. Към тях ще се върна по-
нататък в това изследване.

Освен препоръките на външни и международни институции за 
хода на прехода в българската икономика, политика и общество, важен 
фактор в проектирането на аграрната реформа става и политическата 
опозиция на БКП, състояща се от забранените през 40-те от БРП(к) 
партии, както и от нови формирования. Те се обединяват на 7 декември 
1989 г. в Съюз на демократичните сили (СДС). 

Изход от кризата в селското стопанство генералният секретар 
на ЦК на БКП Петър Младенов вижда в предоставяне на земята на 
тези, които я обработват във вид на кооперативи или семейни ферми, 
стопанисващи доброволно и без административен натиск земята 9, 
както и равноправие пред закона на всички форми на собственост.10

 Позицията на СДС по този въпрос е за връщане на земята 
на нейните собственици отпреди колективизацията, като в основата 
на това становище  е особената закрила на частната собственост, 
а ТКЗС и ДЗС трябва да се ликвидират. На тях се гледа като на 
икономически неизгодни  структури, които са идеологически отблясък 
на комунистическата диктатура.

     Поради доминирането на БСП в парламента, законът за 
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), приет 
от VII Велико народно събрание на 22 февруари 1991 г., покрива в 
известен смисъл нейните виждания за развитие на селското стопанство.  
В мотивите към закона е деклариран принципът: Земята принадлежи 
на тези, които я обработват – девиз на БСП по аграрния въпрос, а 
задачата е възстановяване на собствеността на селскостопанската 
земя на нейните истински собственици и създаване на съвременна 
уредба за рационално използване на земята.11 Той постановява, след 
връщане на парично обезщетение, да се възстановява собствеността 
върху земята, внесена в ТКЗС и ДЗС или одържавена, в това число 
и тази, отстъпена безвъзмездно на  кооперативните стопанства, на 
бившите и собственици.  Законът предвижда възвръщане на частната  

9  Политически доклад на генералния секретар на ЦК на БКП П. 
Младенов.– РД № 31, 31 януари 1990.
10  Манифест на демократическия социализъм в България. – РД № 36, 
5 февруари 1990.
11  Държавен вестник (ДВ), №  17, 1 март 1991. 



Носталгии и памети за социализма и прехода Преходът в България - памети и рефлексии

72 73

собственост върху земята по реформата от 1946 г. в идеални граници 
за тези бивши собственици и техните наследници, които искат 
да я обработват, или заплащане с облигации  на тези, които  нямат 
намерение да я обработват. Позволява се на всички, желаещи да се 
занимават със селско стопанство, но нямащи земя, да я закупят или 
да се оземлят. Предвижда се земята да не се арендува и продава в 
определен срок.12

Връщането на земята  на бившите собственици е съгласувано  със 
Световната банка и не се отличава много от приетите в останалите 
страни от Източна Европа действия по аграрната реформа. При 
тях също се търси компромис между бившите собственици и тези, 
които стопанисват земята, като се правят опити да се приспособят 
кооперативите към новите икономически реалности. В България също 
продължават да съществуват заварените кооперативни структури, за 
които се допуска пререгистрация, а е възможно и създаването на нови.

  Въпросът за развитието на селското стопанство и по-
конкретно за бъдещето на кооперациите политизира селото. Основен 
електорат на БСП остава кооперативно настроеното селячество, макар 
че и БЗНС „Никола Петков“ успява да възстанови и създаде свои 
структури по места. От своя страна, преди парламентарните избори 
от октомври 1991 г., СДС се радикализира и редица центристки 
организации,  в т.ч. БЗНС „Никола Петков“ на Милан Дренчев и 
БРСДП на Петър Дертлиев, са отлъчени.  СДС, която няма съществена 
подкрепа в българското село, разчита на създаването на такава именно 
чрез връщането на земята в реални граници отпреди 1946 г. Такава е 
и политиката, която СДС предприема след като печели споменатите 
избори. По примера на реституцията на градската собственост с два 
закона от 1992 г., е осъществена реституция в реални граници и върху 
земеделските земи.  Правителството на Филип Димитров  предприема 
тази инициатива с поправки на ЗСПЗЗ, приети на 30 март 1992 г.  
Връщането на земята в реални граници се представя като желано от 
59% от населението, което очаква да му бъдат върнати земеделски 
имоти, без да се посочи, дали това са очаквания за реални такива 
или за компенсации.13 При положение, че през 1992 г. в селското 

12  Пак там.
13  ДВ № 28 от 1992 г. Реституционни закони.

стопанство са ангажирани едва 18% от активното население, а по- 
голямата част от наследниците на бившите собственици на земя 
отдавна живеят в градовете и са загубили трудовите си земеделски 
навици или никога не са имали такива, е ясно, че СДС преследва свои 
стратегически интереси, а  не  вариант за приватизация на земята, 
който би направил аграрния сектор икономически рентабилен във 
възможно най-близък план. Правителството на СДС обявява  всички 
кооперации, организации и фирми, регистрирани по силата на Указ 
922 и Указ 56, както и КЗС, ТКЗС, АПК, селскостопански институти, 
за нелегитимни по вид, т.е. с нелегитимни собственици. Всички сделки 
с имущество на ТКЗС, сключени след 1 януари 1990 г., са обявени 
за незаконни.  Създадени са ликвидационни съвети, които трябва да 
контролират стопанската дейност  и ликвидацията на кооперативните 
стопанства. Тези съвети се състоят от три до пет членове и председател, 
назначавани от областните управители.

Ликвидаторите трябва да са външни за селяните, но очевидно 
са „вътрешни“ на новата власт, макар впоследствие министър-
председателят Филип Димитров да признава, че правителството 
му: „Не можа да гарантира и честни правила за дейността на 
ликвидационните съвети“.14

   В паметта на голяма част от респондентите от проучваните 
от мен села и гр. Костинброд, това беше периодът, окачествяван 
като „най-лош“, а действията по връщането на инвентар и животни 
от ликвидираните ТКЗС много често е описан като неконтролирано 
разграбване и унищожение на голяма част от тези активи, нищо че 
често самите респонденти са участвали в него.

   Спуснаха тука една пенсионерка с парашут, дето се вика, 
и тя нищо не разбираше от земеделие и се започна унищожението 
...и така, продаваха кравите, бременни колеа ги, олее немам думи... 
немам думи... първата грешка, че е направено ТКЗС-то – грешка 
върху тогавашните хора, втората грешка, че се разтури, грешка 
върху грешка и така и вече иди го върни сега... как ше се върне умрял 
човек, няма да се върне. (Росица, на 68 години, от Манастирище, 

14  Марчева, И. Аграрната реформа в България 1991–2001 през 
погледа на историка.  – В: Толерантният националист, Паметен сборник от 
приятелите на Стойко Трифонов. Ред. И. Баева, Парадигма, С., 2009, 367–
392.
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последен счетоводител на ТКЗС-Искрец и член на Ликвидационния 
съвет).

   Сходна е ситуацията, описваща ликвидацията на кооператива 
и в ТКЗС “Балкан“, село Зимевица15:

    Тези и още редица разкази на информатори за ликвидацията 
описват подобни събития в изследваните кооперативни стопанства 
на с. Зимевица, с. Искрец и гр. Костинброд. Земята е върната на 
хората в реални граници, започват дълги процеси на делби между 
наследници, някои от които прерастват в насилствени разправи за 
няколко декара ниви. Така аграрната реформа години наред не може 
да премине от етапа на приватизация, връщане на земята, към втория 
етап, в който селското стопанство трябва да стане производствен, 
ефективен и пазарно ориентиран сектор от икономиката на страната. 
Икономическият ресурс на ТКЗС и ДЗС е разделен между стопани с 
твърде малко земя (често пръсната). Опасенията от доклада на Ран и 
Ът, че при връщане на земята в реални граници в селското стопанство 
ще преобладават средни и по-дребни, отколкото при реформата от 
1946 г. собственици, което ще попречи на ефективността на селското 
ни стопанство, се сбъдват. Участъците земя на селяните много често 
са пръснати из цялото землище, което пък ги прави невъзможни за 
механизирано обработване. За по-интензивно и пазарно ориентирано 
земеделие се изисква концентрирането на повече земя и машини. Ето 
защо пътят на тези, които предприемат такова начинание, е или да 
създадат нови кооперативи (което става най-вече след падането на 
правителството на Филип Димитров от власт), да станат арендатори, 
или да се опитват да преживяват като дребни собственици. 

    Самите ликвидационни съвети сериозно се компрометират. 

15  За да се ликвидира стопанството, това беше на чиста политическа 
основа. (.... ) значи крава дойна се отелва тази вечер и нема млеко да задой 
телето и телето на сутринта умира от това, че е гладно, и тръгваш 
сутрин, сутрин съм ходил по следите къде е, защото то си личи по следите 
примерно къде е отишъл превозът, от фуража, от фермата е закаран или 
при пазача, или при гледача на говедата, просто откраднат, и тоя човек 
е работил поне едно 25 години в кравефермата с целото му семейство, но 
такава беше нагласата. Излъгаха се хората... Аз какви неща съм виждал... 
не гледани, умрела кравата, изхвърлена на торовата лента... Интервю на 
И., на 57 години, бивш служител в ТКЗС „Балкан“, с. Зимевица.

Не случайно до 2000 г. решенията им са станали предмет на 130 000 
съдебни производства.16  Това на свой ред обяснява защо аграрната 
реформа в България е най-бавна и най-скъпа в сравнение с останалите 
страни от Източна Европа. 

    Деколективизацията, ликвидирането на ТКЗС, а оттам и 
ликвидирането на работните места, предлагани от тях, водят до нов 
миграционен поток от селата към града.  През 1992–1993 г.,  в резултат 
от недалновидното провеждане на реформата и от допускането на 
евтин внос на селскостопанска продукция отвън, настъпва голям спад 
в селскостопанското производство. Чувствителното му намаляване, 
съчетано с намаленото търсене в състояние на криза, както и загубата 
на външни пазари, правят селското стопанство нискодоходно и 
безперспективно за младите хора. Връщат се  почти само пенсионери, 
за да стават земеделци. Населението на селата стремително намалява.

  От ликвидирането на ТКЗС-то досега селото е намаляло от 
680 души, като имаше и такива от други места, които работеха в 
ТКЗС-то, на 300 души.17

    В равнинните райони най-вече тези възрастни хора обединяват 
средства, земя и техника, за да формират нови кооперативи, какъвто 
е и случаят с новата кооперация в с. Градец, община Костинброд. 
Различно е отношението към създаването на земеделски кооперации 
в селата от планината, чието селско стопанство е изследвано в това 
проучване, и Костинброд и околните села, намиращи се в Софийското 
поле. Докато в проучените планински села не се регистрират нови 
кооперации, то в с. Градец се създава, както каза бившият й председател, 
„Орсовка“18 с активи и инвентар, които са били върнати като дял от 
социалистическото кооперативно стопанство на учредителите на 
новата кооперация.

16  Марчева, И. Аграрната реформа в България (1991–2001) през 
погледа на историка.  – В: Толерантният националист, Паметен сборник от 
приятелите на  Стойко Трифонов. Ред. И. Баева, Парадигма, С., 2009, с. 377.
17  Интервю на И., на 57 години, бивш служител в ТКЗС „Балкан“, с. 
Зимевица.
18  Кооперации, наречени така по името на техния идеолог и 
защитник, депутат от 36-тото и 37-мото НС Златимир Орсов. В изработената 
от него „Правната уредба на кооперациите в България“. – В: Кооперацията 
и развитието на икономиката. Университетско издателство „Стопанство“, 
С., 1994. Орсовките се явяват своеобразен наследник на ТКЗС при новите 
пазарни условия от началото на Прехода.
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   В условията на засилваща се икономическа криза след 
1992 г. тези кооперации оцеляват с много големи трудности. Първо, 
инвентарът, с който разполагат, е много стар, често и повреден при 
ликвидацията:  ти го взимаш беларусо, седи голема машина, ама 
каква работа ти върши, като му го нема  делкото –откраднато.19  

   При управлението на левицата от 1995–1997 г.  е направен опит 
преходът към пазарна икономика да бъде по-социален. Правителството 
толерира земеделските производители и възможностите за кооперативно 
земеделие в духа на социалистическата традиция. Премахнати са 
ликвидационните съвети, като сериозно компрометирани органи, 
водещи само до разграбване на селското стопанство. Прави се опит да 
се ограничи реституцията на земята, като се толерират кооперациите, 
но  Конституционният съд отхвърля такива изменения в закона за 
земята. В него тогава преобладават представители на предишния десен 
парламент. Създаден е Държавен фонд „Земеделие“, който трябва да 
подпомага производителите, предвидени са и защитни цени. Приет 
е Закон за арендата, който трябва да регламентира тези отношения 
в земеделието по надежден начин.20 Проблем за  реализирането на 
мерките  за  по-социален преход към пазарна икономика обаче не 
е само дясната опозиция, а и вътрешнопартийната. Тя се състои от 
бизнесмени и бизнес групировки около А. Луканов, официално 
обединени във вътрешнопартийната група, наречена „Обединение 
за социална демокрация“. В стремежа да разшири икономическото и 
политическото си влияние, тази групировка се намесва и в селското 
стопанство. Като не се позволява на земеделските производители 
да станат акционери в хранително-вкусовите предприятия, подобни 
групировки слагат ръка върху изкупните цени на селскостопанската 
продукция и умишлено  държат същите твърде ниски.21 

  Следващият удар по земеделските стопани, а и по 
преработващите земеделска продукция предприятия е въвеждането 
от БНБ  на 300 % основен лихвен процент. Така селските стопани и 
споменатите предприятия не могат да си позволят да теглят кредити 
за осигуряване на сеитбата, закупуване на нови машини и в случая с 
предприятията за преработване на земеделската продукция.

19  Интервю на М., агроном от ДЗС „ Асен Итов“,  Костинброд.
20  Марчева, И. Цит. съч., с. 379.
21  Пак там, с. 380.

    Следващото правителство, на Иван Костов, предприема 
действия към бързо завършване на аграрната реформа. Това се дължи 
до голяма степен на  поетите ангажименти към МВФ и Световната 
банка. Реализира се бърза и пълна реституция в поземлената сфера.  
През 1997 г.  правителството приема закон за  възстановяване на 
собствеността върху горите и земите от горския фонд.22 Подписано 
е кредитно споразумение със Световната банка за преструктуриране 
на селското стопанство.  По силата на това споразумение  се 
премахват редица форми на контрол върху търговията със земеделски 
продукти, улеснява се кредитирането в селскостопанския сектор,  
води се политика на бърза и пълна либерализация на аграрния 
сектор,  със стремеж към най-пълно ограничаване и прекратяване на 
дотирането на производството. След окончателното  възстановяване 
на собствеността върху земята се оказва, че тя е твърде раздробена и 
трябва да се комасира. През 2006 г. при правителството на НДСВ се 
обсъжда законопроект за комасация. Такъв обаче все още не е приет. 

   Реформата в поземлената сфера  създава собственици без 
особената грижа дали тези земи ще се стопанисват като земеделски. 
Има много примери за развитие на селското стопанство в прехода 
на други източноевропейски страни, като пазарно ориентирано 
и ефективно. Съществуват доклади на международни експерти, 
предвиждащи възможните негативи от приватизация на земята в 
реални граници, както и от забавяне на реституцията. Цената за 
постигане на стратегически интереси и изличаване на постигнатото 
при предходния политически режим е пренебрегването на тези 
примери и предупреждения. Това са в известна степен причините за 
сегашното незавидно състояние на селското стопанство  в България. 
Това положение на отрасъла доведе до почти пълното обезлюдяване 
на много села в планините и не само там. В  споменатите селища, в 
които бе направено проучване по темата, голяма част от населението 
роптае срещу сегашното състояние на аграрния сектор. Занимаващите 
се със земеделие са предимно пенсионери, често работещи за 
самозадоволяване. Малките стопанства на тези възрастни хора трудно 
успяват  да се вместят в изискваните критерии за получаване на 
субсидии. Например необходимо е да се отглеждат поне 10 крави, за 

22  ДВ, бр. 110, 25 ноември 1997.
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да получи стопанинът субсидия. Селата, които се намират по-високо 
в планината, угасват след ликвидирането на местните кооперативни 
стопанства след 1989 г., какъвто е и примерът със село Зимевица. 
Селото се превръща в обект на селски туризъм и място за отдих, 
а не развива ефективен аграрен отрасъл, въпреки че е обявен за 
приоритетен от всички политически сили от началото на прехода.

„Нашият преход не е преход“ – употреби на понятието 
„преход“ в разказите на шуменци

Георги Медаров

Транзитологията и раждането на демократизационната 
експертиза

 Съвременната употреба на понятието „преход към 
демокрация“ се свързва най-вече с транзитологията и теорията на 
демократизацията, но тя наследява множество пластове. Както пише 
и Александър Маринов, [п]реход в действителност е заимствано от 
традицията на руската революция, в която – според възгледите на Н. 
Бухарин – с „преход“ се обозначава движението от капиталистическо 
към комунистическо общество.1 Според Никола Гийо приликата 
не е чисто семантична.2 Например, казва той, твърдението, че 
пред бившите социалистически страни „няма алтернатива“, освен 
приемането на западни политически и икономически институции, 
не е нищо повече от либералното транспониране на „неизбежността 
на комунизма“.3 Гийо посочва и други продължителности между 
определена марксистка телеология (а и есхатология) и пророческите 
откровения на транзитоложкия триумфализъм за „края на историята“ 
и „прехода“ към „глобална демократическа революция “.

 Гийо смята, че понятието преход в транзитологията съдържа 
известни сходства със специфични интерпретации на термина, 
идващи от съветските юридически дебати от 20-те и 30-те години. 
По-конкретно, когато преходът започва да се разбира предимно като 
държавно строителство. Споменатият изследовател асоциира това 
изменение на разбирането за преход със зараждащия се сталинизъм 
и идеята за „социализъм в една страна“. Важното тук е, че преходът 

1  Маринов, А. Обществени елити и лидерство в страните в преход. 
С., Сиби, 2004, с. 30. 
2  Guilhot, N. The Tranistion to The Human World of Democracy' 
Notes for a History of the Concept of Tranistion, from Early Marxism to 1989. - 
European Journal of Social Theory, 5(2), 2002, рр. 219–243.
3  Ibid., рр.  220–221.
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започва да се тълкува като отделна епоха, „преходен период“, 
„социалистически начин на производство“, който стои на границата 
между капитализма и комунизма. Впоследствие и самият преходен 
период е разчленен чрез употребата на специфича терминология, 
картографираща „преходите в прехода“, като например понятието за 
„развито социалистическо общество“. Комунизмът вече започва да се 
асоциира с бъдеща крайна цел, а не като „действително движение“ 
вътре в сегашния ред, както е при Маркс. Според Гийо тогава преходът 
спира да се асоциира с по-ранните марксистки идеи за „отмиране 
на държавата“, а самата държава и право вече не се разглеждат като 
инструмент за собственото им отрицание; „комунизмът“ се превръща 
в крайна цел, а не действителна сила, която действа в (и като 
отрицание на) настоящето. По-важното е това, че социалната промяна 
вече не се разглежда като произтичаща от изменения в обществените 
отношения, а като замяната на стария правно-нормативен ред от нови 
закони и нови институции.

 Идеята, че съществува глобална тенденция на „преход към 
демокрация“, се възприема още от администрацията на Рейгън и 
правителствените експерти в САЩ започват да говорят за „глобална 
демократическа революция“.4 През 80-те години широк набор от 
правителствени и неправителствени експерти, работещи в сферата 
на демократизацията, изпитват необходимостта от една „аналитична 
рамка, чрез която да концептуалзират и да реагират на актуалните 
политически събития“.5 Изправени пред това, което по-късно 
Хънтингтън6 ще нарече „трета вълна на демократизацията“, 
външнополитическият естаблишмънт на САЩ възприема 
зараждащата се рамка на транзитолгоията, чийто основополагащ 
научен труд е книгата на Гилермо О'Донъл и Филип Шмитър 
„Преходи от авторитарно управление“.7 Впоследствие експертите 
на транзитологията се обединяват около издания като Journal of 
Democracy, издание  на National Endowment for Democracy.

4  Carothers, T. The End of the Transition Paradigm. - Journal of 
Democracy, 13:1, 2002, рр. 5–6.
5  Ibid., рр. 6–9.
6  Huntington, S. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth 
Century. Norman, University of Oklahoma Press, 1991.
7  О'Donnel,G., P.C. Schmitter. Transitions from Authoritarian 
Rule.  Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1986. 

 Транзитологията не се развива във вакуум, а дефинира себе 
си в опозиция на структуралистките и функционалистки дисциплини-
предшественици от 50-те и 60-те години, въпреки че и двете научни 
полета са длъжници на бихевиористката революция в социалните науки 
от 50-те. Такава дисциплина-предшественик е т.нар. „модернизационна 
теория“8, свързана със структурния функционализъм в социологията 
на Парсънс. Тази теория, развита по време на Студената война, ползва 
математическо-емпирични модели и се основава на предпоставката, 
че икономическото развитие представлява процес на качествено 
изменение от постепенни количествени натрупвания в линеен, 
еднопосочен растеж. Според нея всички традиционни общества биват 
подлагани на функционалистки и стратификационни диференциации 
в процеса на модернизация и рано или късно придобитият политиче-
ски плурализъм довежда до либерална демокрация и свободен пазар.

 Транзитологията, от друга страна, отхвърля градуалисткото 
разбиране на модернизационната теория, т.е. че едно общество трябва 
да премине през поредица от етапи на развитие, за да достигне до 
либерална демокрация и капиталистическа икономика. Така тя раз-
вива една практически революционна теория на демократизацията. 
„Преходът към демокрация“ не зависи от „предварителните условия“, 
няма общества, които „не са готови за демокрация“.9 Идеята за ста-
дийно развитие се проектира върху процеса на преход, като той бива 
разчленяван на определени периоди – първоначална либерализация 
(класически пример е перестройката) или фаза на отваряне на прос-
транство за известна съпротива/опозиция; следва периодът на самия 
преход, т.е. времевото пространство между стария и новия режим; по-
следната фаза е „консолидация“  – периодът на разпространяване и 
вкореняване на демократичните практики.10 

 Транзитологията цели производството на стандартизирано 
универсално и технически приложимо знание, което да направлява 
експертните действия на „демократичната общност“ в рамките на 
„третата вълна на демократизация“. С други думи, тя не цели един-
ствено обяснението на преходите към демокрация, а заедно с това 

8  Вж. Guilhot, N. The Democracy Makers Human Rights and 
International Order. New York, CUP, 2006, рр. 104–107.
9  Маринов, А. Цит. съч., с. 40.
10  Пак там, с. 42.
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предоставя необходимите нормативни насоки за тяхното практическо 
изпълнение. За тази си цел тя конструира серия от универсално при-
ложими понятия, знания и рецепти за практическото извършване на 
„преходите“ от „третата вълна на демократизация“.11 Класическата 
типология тук гласи, че в резултат на прехода се получават: кон-
солидирани демокрации, неконсолидирани демокрации, хибридни (в 
някои варианти – полуавторитарни) режими или реставрирани дик-
татури.12 Преходите пък могат да бъдат, според Хънтингтъновата 
типология, „трансформация“ (инициирани от елитите), „заместване“ 
(революция „отдолу“), „пренареждане“ (договорка между управлява-
щи и опозиция, напр. чрез „кръгла маса“) или „интервенция“ (външна 
военна намеса, както в Ирак и Афганистан).13

 Разнообразието от възможните категоризации на видове и 
подвидове демокрации, преходи, тоталитаризми и авторитаризми е 
зашеметяващо, като на моменти се стига до абсурди, например ня-
кои14 автори систематизират буквално стотици видове демокрация, 
като „фасадна демокрация“, „виртуална демокрация“, „частична 
демокрация“ и т.н. В най-често ползвания „учебник по транзитоло-
гия“ – Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern 
Europe, South America, and Post-Communist Europe,15 ситуацията пре-
ди от 1989-та се описва с понятия като „зрял посттоталитаризъм“ 
(Унгария), „замръзнал посттоталитаризъм“ (Чехословакия) или „млад 
посттоталитаризъм“ (България).16

 Множащата се терминология кара Каротърс17 да замести 
всевъзможните подвидове  „квалифицирана демокрация“ с понятието 
„сива зона“ – ситуацията, в която де факто се оказват повечето страни 

11  Освен нова терминология, прагматичната необходимост за 
извършване на „прехода“ произвежда и чисто количествени измерители на 
„демократизацията“. Вж. Лаверн, Д. Експертите на прехода. Българските 
think-tanks и глобалните мрежи за влияние. С., Изток-Запад, 2010, с. 97–100.
12  Маринов, А. Цит. съч., с. 43.
13  Пак там, 40–41.
14  Пак там, с. 45. Вж. също Carothers, T.  Op. cit.
15  Като „най-популярен учебник“ го определя Tőkés, R. Transitology: 
Global Dreams and Post-Communist Realities. - Central Europe Review, Vol 2, 
No 10, 2000. http://www.ce-review.org/00/10/tokes10.html
16  Linz, J. J., A. C Stepan. Problems of democratic transition and 
consolidation: southern Europe, South America, and post-communist Europe. Ню 
Йорк: JHU Press, 1996, р. 295; рр. 336–337.
17  Carothers, T. .  Op. cit.

„в преход“  – между „стария“ авторитаризъм и очаквания либерален 
капитализъм. Все пак идеята за посоката и общото съдържание на 
прехода остава непромененa.

 Критиката на транзитологията се оформя основно около 
нейната телеология, както и около несъстоятелността на прилагани-
те схеми и модели, извлечени от несъвместими контексти, липсите 
на историчност и чувстителност към специфичностите.18 Но също 
тя често е обвинявана, че изпълнява функцията на идеологическото 
оправдание за експанзията на неолибералната парадигма за развитие 
– Вашингтонския консенсус.19 Това, което тези критици пропускат, е 
впечатляващата неспособност на транзитологията да наложи консен-
сус, да монополизира полето чрез ограничаването на множащите се 
дискурси върху „преходите към демокрация“.20

 Някои съвременни автори приемат част от предпоставките на 
транзитологията21, но предлагат скъсване с детерминизма и телеоло-
гията ѝ, като се фокусират върху специфичностите и разнообразията 
от постсоциалистически капитализми, произтичащи от разнородното 
и бриколажно производство на трансформации чрез „импровизира-
но майсторене от разнородни налични части“, както и върху начина, 
по който „агентите редефинират и рекомбинират ресурсите“ чрез 
контекстуално-специфични „организационни иновации“”22. Автори 
като Любиша Митрович, от друга страна, употребяват концепцията 
в една съвсем различна плоскост.23 За него постсоциалистическият 

18  Tőkés, R. Op. cit.; Bunce, V.  Should Transitologists Be Grounded? 
- Slavic Review, 54, 1:111–127, 1995; Burawoy, M., K. Verdery. Uncertain 
Transition: Ethnographies of Change in the Postsocialist World. Бостън: Rowman 
and Littlefield, 1999.
19  Вж. напр. Guilhot, N. Op. cit. или Лаверн, Д. Цит. съч.
20   Carothers, Т. Op. cit.; вж. също: Gans-Morse, J. Searching 
for Transitologists: Contemporary Theories of Post-Communist Transitions and 
the Myth of a Dominant Paradigm. - Post-Soviet Affairs, 20(4), 2004, рр. 320–
349. 
21  Напр. вж. Eyal,G.., I. Szelényi, и E. Townsley.  Making 
capitalism without capitalists: class formation and elite struggles in post-
communist Central Europe. Лондон: Verso, 2000; вж. също: Бруст, Л., Д. Старк. 
Постсоциалистически траектории: Трансформирането на политиката и 
собствеността в Източна Централна Европа. С., Амат-Ах, 2004.
22   Бруст, Л., Д. Старк. Цит. съч., 14–15.

23 Митрович, Л. Преходът към периферен капитализъм. С., Изток-
Запад, 2009; Разбирането на Буравой за „инволюция“ съдържа сходства с 
този подход. Вж. Burawoy, М. Transition Without Transformation: Russia’s 

http://www.ce-review.org/00/10/tokes10.html
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преход е към периферия, както и към въвличане в нова ситуация на 
зависимост от центровете на глобалния капитализъм. Той се аргу-
ментира в рамката на структурализма на подходи като world-system 
theory (Уолърстейн) и dependencia (Гюнтер Франк), които са истори-
ческият огледален образ на модернизационната теория. Искра Баева и 
Евгения Калинова пък например релативизират понятието, казвайки, 
че България минава през различни преходи – към социализъм от съ-
ветски тип след края на войната, а пък след 1989 г.  – „обратно към 
европейския модел“.24 За българските дебати може да се изрежда още 
много. Любопитна е например тезата на Райчев за „края на прехода“. 
Според него с разпадането на двуполюсния модел след 2001 г. се из-
черпва и консенсусът от кръглата маса („съгласие за бъдещето, про-
тивопоставяне за миналото“).25 „Краят на Прехода“ означава не само 
край на сблъсъка за миналото. Той бележи и изчерпване на съгласието 
за общо бъдеще.“26 Тезата на Райчев за края на прехода, от друга стра-
на, бива припозната от Бойко Пенчев като апология на Симеоновото 
управление.27 

 В случая важното е това, че дебатите в научното поле не 
могат да доведат до единодушие върху „същността на прехода“. 
Определението на смисъла на думата преход не е неутрално, то съ-
държа множество фундаментални символни залози, закотвящи не 
само разнородни смисли, но и позициониращи конфликтни смислови 
системи. Преходът се явява като господстващо означаващо, за което 
се водят ожесточени символически борби, стремящи се да тотализи-
рат автентичния му смисъл. Това действие носи огромна символна 
стойност, но също служи и като акт на политическо самоопределение. 
Дискурсите около експертното понятие преход се множат не само в 
научното поле, а също така и на едно предрефлексивно ниво – в еже-
дневното говорене за прехода. Хипотезата ми е, че самото понятие 

Involutionary Road to Capitalism. - East European Politics and Societies, 
15(2): 2001, рр. 269–290. 

24  Баева, И., Е. Калинова. Българските преходи (1939–2005). 
С., Парадигма, 2006.
25  Райчев, А., К. Стойчев. Какво се случи. Разказ за Прехода в 
България 1989–2004 г. София, Изток-Запад, 2004, с. 22.
26  Пак там, с. 81.
27  Пенчев, Б. Какво се случи или как действителното стана разумно. 
- Литературен вестник, бр. 1, 2005, http://www.slovo.bg/litvestnik/index.
php?ar=1266 

като такова съдържа множество смисли и е отворено за разнородни 
опитомявания, въвличане в тактически употреби, политически амби-
ции, цели, стратегии, идеологически интерпретации и т.н.

 Любопитен факт е, че понятието преход в България се сре-
ща още в дискурсите на политическия кръг „Звено“ от междувоенния 
период, но като преход от многопартийна политическа система към 
„истинска държавност“. Тук преходът е от „партизанска“ към безпар-
тийна държава, в която всичко трябва да се промени „из дъно“, както 
пише през 1934 г. Богданов-Бояджиев (от „Звено“), с изключение на 
царския институт и армията. Той казва още, че за това, което ще 
трябва да дойде след краха, за държавата, която ще наследи разла-
гащата се и агонизираща партизанска държава, за хората, които 
ще дойдат да осъществяват прехода към новото и за тактическия 
модел на тоя преход – за всичко това трябва да мислим отсега и да 
се установим върху ясни и конкретни положения.28

 В постсоциалистическата епоха, понятието преход се изплъз-
ва, както на наследствата на транзитологията, така и на по-старите си 
натрупвания. В ежедневните дискурси за прехода понятието се изли-
ва извън пределите, зададени му от транзитологията, а именно като 
едновременно обяснение, но и насочване на постсоциалистическите 
страни към преминаване към либерална демокрация и пазарна иконо-
мика.29

 Тук е важно да се направи едно уточнение. Транзитологията 
не бива да се разбира като някакъв метафизичен субект, моделиращ 
обществените отношения отвън. Този клон на политологията съдър-
жа своите социално-исторически наследства, загатнати в началото на 
настоящия текст, а и се влива в българския контекст, като се пречупва 
през националното. Духът на транзитологията пропива и ежедневното 
говорене за прехода в България. Трябва да се отбележи обаче, че това 
се случва само с пречупването ѝ през политически и медийни упо-
треби. Едно по-задълбочено генеалогическо изследване би следвало 

28  Бояджиев-Богданов, М. Безпартийната държава и новият 
парламент. 1934,  18–19. (цитирано от: http://prehodbg.com/node/1318).
29  Като „пазарната икономика“ се разбира основно интеграцията 
в реалностите на новата глобална постиндустриална икономика и 
неолибералната политическа рационалност. Вж. напр.  Маринов, А. Цит. 
съч., 15–19.

http://www.slovo.bg/litvestnik/index.php?ar=1266
http://www.slovo.bg/litvestnik/index.php?ar=1266
http://prehodbg.com/node/1318


Траектории на локалния преход Преходът в България - памети и рефлексии

86 87

да търси залагането на рамките на дебата за прехода в противопоста-
вянията, наследили Кръглата маса. Тогава, макар и да има консенсус 
за „преход към пазарна демокрация“, се произвеждат специфични по-
литически врагове, противопоставяния, образи на другия, истини за 
прехода, битки за миналото и общите места на паметта, идеологеми за 
разрухата, заговора и т.н. Макар и директните конфликти да изчезват 
с разпадането на двуполюсния модел след 2001 г., тези идеологеми се 
фрагментаризират, но и продължават да задават контурите на общест-
вено валидните мисловни форми, пропивайки цялото ежедневно гово-
рене за прехода. Независимо от това, че вече разказите не могат ясно 
да се разграничат на „червени“ и „сини“, идеологемите се възпроиз-
веждат в бриколажни форми, макар и да маркират своеобразна криза 
на стабилността в репрезентациите на политическото. Не трябва да 
се пропуска и това, че въпросните опити за символизация не са авто-
номни, в последна сметка те се явяват като интерпретация на някакъв 
преддискурсивен и антагонистичен социален опит. Опитът предста-
влява външната граница, спрямо която се съизмерва ефективността на 
дадени ежедневни разкази за прехода. Именно този преддискурсивен 
момент не позволява тотализацията на понятието. С други думи, ос-
вен езика, описващ и обясняващ прехода, не трябва да се пренебрегва 
и предметът на описание: трансформациите на политическата иконо-
мия, по-конкретно приватизацията, деколективизацията, деиндустри-
ализацията, декласирането, обедняването, новите социални разграни-
чения, оттеглянето на социалната държава и т.н. – теми, които често 
присъстват в ежедневните разкази за прехода. Тази проблематика не 
е във фокуса на настоящия текст, но е важно да се има предвид, че 
присъства като фон.

 Красен Станчев пише, че „преходът е 'преминаване към нищо 
особено', към вид нормалност“.30 Но именно желаното състояние на 
„нищо особено“ търпи конфликтни тълкувания, а някои от тях из-
ключват съвременното постиндустриално стопанство, а даже и либе-
ралната демокрация като плод на „автентичен преход“. Тоест дефици-
тът на „нормалност“, произтичащ от „неуспешния“ и „неавтентичен“ 
преход, не се асоциира толкова с (нео)либералния капитализъм, колко-
то с желанието за неговото отрицание.

30  Станчев, Кр. и др. Анатомия на прехода. Стопанската 
политика на България от 1989 до 2004. С., Ciela, 2004, 29–30. 

Ежедневните разкази за прехода в Шумен

В останалата част на текста ще разгледам как се разиграва въпрос-
ната криза на символическата ефективност на ежедневните употреби 
на понятието преход. Тази емпирична част се изразява в дискурси-
вен анализ на интервюта, проведени на теренното изледване в град 
Шумен през 2010 г., като част от проекта „Преходът: гласове, образи 
и памет“, конкретно модула „Паметта за прехода…“. Изследването се 
фокусира върху разказите на регионални обществено значими дейци 
с разнородна социална и политическа позиция, но независимо от това 
се оформят определени споделени означения около употребите на по-
нятието преход. С други думи, не става въпрос за „леви“ или „десни“ 
перспективи, а по-скоро за дадени консенсусни възприятия, свързани 
с ежедневните въвличания на понятието в разказите на шуменци. По-
конкретно ще разгледам как на ежедневно ниво понятието за преход 
към демокрация обръща значението си, предзададено от експертизата 
по демократизация. То започва да се превъплъщава в своето отрица-
ние, а именно в преход към дедемократизация. Макар и да са анали-
зирани единствено интервюта от Шумен, струва ми се, може да се 
допусне, че сходни механизми на делегитимация на либералната де-
мокрация функционират и на национално ниво.

 Господстващата интерпретация на прехода е като „неавтен-
тичен“, „несъстоял се“, „погрешен“ и т.н., като предимно този дефи-
цит на „автентичност“ се обвързва с появата на новите неравенства, 
обедняването, безработицата, несигурността, разпада на пастирската 
социална държава и навлизането в една постиндустриална епоха:

 Няма заводи, няма земеделие. Всичко се разби.31 ... Политиците 
измислиха думата „прехо“. Добре, ама тоя преход не свършва... …  
когато нямаш пари, когато нямаш сигурност, тогава не си свобо-
ден духом...32... Преходът трябваше да бъде много кратък... Сега 
времето, в което живеем, не знам как да го нарека. Преходът 
31  Интервю на Виктория Митрова с Н.Н., икономически експерт в 
община Шумен, гр. Шумен, 03.10.2010 г., URL: http://prehodbg.com/node/711
32  Интервю на Георги Медаров с Яна Жечева, директор на 5-та 
целодневна детска градина, гр. Шумен, 05.10.2010 г., URL: http://prehodbg.
com/node/736

http://prehodbg.com/node/711
http://prehodbg.com/node/736
http://prehodbg.com/node/736
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отдавна мина. Сега това е борба за оцеляване.33 … ...в Шумен имаше 
много предприятия, не като сега... приватизация, разрушаване на те-
кезесета, разпродаване на животните, разплодни стада, а селското 
население остана без хляб. Това за мен е разруха, която няма нищо 
общо с нормалното човешко развитие... ще го нарека преход от 
благоденствието към нищетата.34 Преход. Наистина то е преход, 
ако така го наричат. Но... до каква степен, не виждам. Явно се 
промениха много от нещата. В повечето случаи не много добре... 
Раздържавяването на земята. После вече самият живот, като че ли 
стана по-напрегнат.35 …един неуспял преход 36

 Една от възможностите, породена от жаждата за общност, за 
посочване на причините за дефицита на автентичност, лежи в разоча-
рованието от липсата на някаква форма на корпоративистки компро-
мис, както и от разпадането на държавните механизми за производ-
ство на ефективни споделени големи разкази и социална сплотеност. 
В тази връзка любопитен е разказът на бивш служител в окръжния 
комитет на БКП, отговарял за „политическото обучение“ и „комунис-
тическото възпитание“. Той подробно разказва за това как е участвал в 
управлението на механизмите за социално сплотяване и легитимация 
на режима, употребявани преди 1989 г., като например манифестаци-
ите. Те според респондента са били „възможност тогава да се облечем 
с нови дрехи, да се видим в нестандартна обстановка с приятели, след 
манифестацията да седнем в едно заведение, да изпием по един коняк 
или по една ракия“.

Същият бивш експерт на БКП по идеологическите въпроси твър-
ди, че може би наистина е преход от социализъм към капитализъм, 
но за съжаление не е този капитализъм, който имат във Франция... 
капитализъм с човешко лице, а капитализъм, който е див, вълчи... 
Като също така споделя, че: 

… бях прочел за един началник на цех на италианския завод ги-

33  Интервю на Атанаска Маджарова с К. К., гр. Шумен, 04.10.2010 г., 
URL: http://prehodbg.com/node/721
34   Интервю на Виктория Митрова с Кирил Николов, гр. Шумен, 
04.10.2010 г., URL: http://prehodbg.com/node/713 
35  Интервю на Георги Медаров с Катя Великова, служител в 
община Шумен, гр. Шумен, 06.10.2010 г., URL: http://prehodbg.com/node/738 
36  Интервю на Дарина Кючукова с Биляна Веселинова, гр. 
Шумен, 07.10.2010 г., URL: http://prehodbg.com/node/741

гант ФИАТ. Началник на един от цеховете ѝ бил уволнен, затова че 
не е поздравил един работник с раждането на неговото дете. Това 
приобщава... Това са наглед дребни неща, но те оказват изключително 
голямо въздействие върху основното – производството. Може би 
знаете и това, че Форд от 40 км с тръбопровод е вкарвал боров въздух 
в завода си. Аз в годините, докато работех в автомобилния завод, 
четях подобна литература... Форд го е направил не за черните очи на 
хората... грижейки се за хората, те вече не се делят на, от едната 
страна, капиталист – собственик, от друга страна, производител – 
роб, нали, а има някаква близост между тях.37

 Дефицитът на „автентичност“ на прехода се асоциира и с 
новите социални неравенства:

[...] Ние тези 20 години преход не видяхме. За мен той не е почнал. 
За някои е почнал, за тези, които се налапаха... Няма икономика. Не 
се създават работни места... …Туй е най-важното. Всеки иска добре 
да е облечен, нормално да е всичко. Гледаш го другия, той нищо не 
прави, а направил замъци. Как става това нещо? Ето и завистта в 
училище: едното дете има, а другото няма, защото родителите му 
не могат да си позволят. Накъде сме тръгнали, просто не знам. Не 
съм песимистка, ама виждам, не е добре.38

 Сходна интерпретация е налице и сред граждани, които, както 
споделят и в интервютата, са били жертва на расистката политика на 
социалистическия режим:

[...] Аз съм живял и... когато е бил развит социализмът в 
България, но, успях да преживея и прехода... самите правителства, 
които са били на власт... обявиха една икономическа война на 
ромското население... ...съкращаване от работа... ... Няма значение 
дали сме метяли улиците, дали сме товарили вагоните, въобще тоя 
вид работа, обща работа фактически, но хората бяха с работа, бяха 
щастливи... ... имаше едно предаване навремето „Направи си сам“, а 
сега в момента е – „спасявай се сам“, точно такъв термин почнаха 

37  Интервю на Дарина Кючукова с Нико Майер, пенсионер, 
гр. Шумен, 04.10.2010 г., URL: http://prehodbg.com/node/739
38  Интервю на Петър Добрев с Марияна Иванова, инженер, 
старши експерт в дирекция икономическа полиция на община Шумен, гр. 
Шумен, 06.10.2010 г., URL: http://prehodbg.com/node/703
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българите спрямо циганите.39

 Преобладаващата употреба на понятието преход е като 
„неавтентичен“, като изглежда, че тя е структурирана от споделения 
опит на неспособност за адаптацията към постиндустриалната 
ситуация; повишената трудова мобилност и гъвкавост (или от друга 
гледна точка икономическа миграция и несигурност); безработицата; 
динамичната икономическа среда и липсата на дългосрочно планиране; 
както и , до голяма степен, от разпада на социалната пастирска държава. 
Все пак съществуват и известни значими изключения или по-скоро 
нюанси. Например такава е интерпретацията в някои от интервютата 
за „неуспешния преход“ като дефицит на „казване на истината“.40

Той [преходът] не успя, защото не се каза цялата истина, каквато 
и да е тя... Не се каза. Аз не я чух от никой... Защо не го казаха? 
Кое толкова беше трудно? Истината... не се ли работи с истината, 
не можеш да очакваш фойерверки като резултати......Няма я 
истината за прехода. Облякоха се нещата в едни полу-полу... Част 
от Комсомола направи СДС, част от БКП направи СДС, продължава 
отражението на ДС. Всъщност всичко стана полу. Понеже нямахме 
цялата истина, имахме полуистината и така... от едно полу, от 
друго, от полу трето... и стигнахме до полудържава...41

 Истината „се знае“, но не се „казва“ – Едни структури на 
Държавна сигурност преди продължават и днес.42 Казването на 
истината е несъстоял се „прочистващ“ ритуал, но за да се случи, е 
„нужна история“, както бил казал и Божидар Димитров, според 
същата интервюирана участничка в изследването. Друг респондент 
пък казва: Къде е? Истинската! Каква някаква? Кой е написал книга 
за прехода? За цялостния преход... Истината! Говоря за това не от 
призмата на комунистически или седесарски идеи, защото аз съм 

39  Интервю на Майя Грекова с Денчо Пашов, гр. Шумен, 
07.10.2010 г., URL: http://prehodbg.com/node/728 
40  Символичната употреба на „казването на истината“ удивително 
напомня понятието за „живот в истина“ от „антиполитиката“ на Хавел.  Вж. 
анализа на дисидентската идеология в Централна Европа в:  Eyal, G., I. 
Szelényi, E. Townsley. Op. cit., pp. 9 –95.
41  Интервю на Дарина Кючукова с Биляна Веселинова, гр. 
Шумен, 07.10.2010 г. , URL:http://prehodbg.com/node/741
42  Пак там.

един от създателите на дясното движение в Шумен.43

 Тази „истина за прехода“ понякога се мобилизира в 
конспиративни интерпретации, „преходът е бил монтиран“44, като 
разбирането на „неуспеха“ съдържа определени родства с (анти)
корупционните дискурси, по-конкретно с определени тактически 
употреби на корупционната тематика, спомагащи за конструкцията на 
един смислен разказ за дефицита на автентичност на прехода, както и 
за компенсацията на този недостиг на истинност: Мутри с калашници 
жънат... Откъде накъде хората са длъжни, хората са се трепали, 
да дават на някакви мутри, да си дават продукцията. И те да 
определят и цената. Тоест няма никакъв пазар. Не може мутрата 
да ми определя цената. Няма пазар в България. Няма опозиция. Няма 
елит. Няма средна класа. Има едно разпаднато общество.45

 Дефицитът на автентичност се компенсира чрез експертно 
дефинираната дискурсивна рамка на антикорупционната реторика, 
като така се спомага за осмислянето на възприеманите като 
нелегитимни нови форми на социални различия.

Те са част от прехода – криминални групировки, силови 
групировки... средствата за производство не са държавни и 
всъщност това е преходът... друг е въпросът, че голяма част се 
извършва по един криминален начин. Като стана така, че бяхме 
всички еднакво бедни до една дата и след една седмица едни се 
оказаха много богати, а пък други бедни.46

 Това е проблем, анализиран и от Надеж Рагару в книгата ѝ 
„Преплетените времена на настоящето“47. Там тя пише, че това, как-
то и крайната политизация на „разкритите“ случаи [на корупция], 
спомагат за дълбокото делегитимиране на българските политически 
елити48, отваряйки пространство за популистки практики.
43  Интервю на Мартин Петров с Ж. Ж., лекар, гр. Шумен, 6.10.2010 
г., URL: http://prehodbg.com/node/777
44  Интервю на Георги Медаров с П. А., юрист, гр. Шумен, 
07.10.2010 г., URL: http://prehodbg.com/node/737
45  Пак там.
46  Интервю на Анелина Георгиева с Георги Георгиев, 
директор на езиковата гимназия, гр. Шумен, 03.10.2010 г., URL: http://
prehodbg.com/node/733 
47  Рагару, Н. Преплетените времена на настоящето. България 
20 години след 89-та. С., Критика и хуманизъм, 2010, 133–206.
48  Пак там, с. 205.
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 Сходно разбиране за (употребите на) корупцията може да 
се открие и при Иван Кръстев. Според него, корупцията, и по-ско-
ро антикорупционната реторика, е част от една нова идеология, 
която трябва да примири двете основни парадигми в края на ХХ 
век – демократизацията и глобалния пазар.49 Идеология, която ... 
позволява срещу нея [корупцията] да се борят и Wall Street и Main 
Street50. Глобалният кръстоносен поход срещу корупцията, по думите 
на Кръстев, от края на 90-те години е свързан с търсенето на нова 
легитимност на институции като Международния валутен фонд и 
Световната банка след края на Студената война.51 Тук нямам за цел 
да разглеждам историята на антикорупционната реторика, а само да 
отбележа, че при респондентите в Шумен се наблюдава нейната мо-
билизация, но не в рамките на консенсуса между еквивалента на Main 
Street и Wall Street, а по-скоро маркирайки неговия разпад.

 Възможността за разпад е отбелязана и от Иван Кръстев, кой-
то предлага следната схема за разбирането на отношението между 
популизма и антикорупционните дискурси. Популистките партии мо-
билизират електората си чрез антикорупционна реторика, но „именно 
либералите наложиха корупцията като основен проблем на общества-
та в преход“, казва Кръстев, твърдейки, че тя предоставя възможност 
за препродаване на политиките на Вашингтонския консенсус. Но дока-
то в очите на либералите „корупцията бе институционален проблем“, 
чието решение би могло да е повече прозрачност, институционални 
реформи, също така смаляване на държавата и повече приватизация, 
то в очите на мнозинството корупцията е морална категория, произ-
тичаща от „неограничената власт на пазара“. За либералите борбата 
с корупцията беше шанс за легитимиране на капитализма, твърди 
Кръстев, но конспиративно мислещото мнозинство от хората ви-
дяха в борбата с корупцията възможност да отхвърлят капитали-
зма, без риск да бъдат обвинени в комунизъм и други заразни болести. 

49  Интервю на Еми Барух с Иван Кръстев: За мозъчните 
тръстове, за алтернативите, за корупцията и бъдещето. -  В:  Еми Барух 
(съст.) Отвъд утопиите. България, Балканите, Европа - визии за следващото 
десетилетие. С., Българска редакция на Радио „Дойче Веле“, 2000, с. 195.
50  Пак там.
51  Кръстев, И. Странното (пре)откриване на корупцията. – В: 
Иван Кръстев (съст.) Под линия. Социалните науки и другият век.  С., ЦЛС, 
Факел Експрес, 2001, 78–107.

Антикорупционното въображение на обществото прояви своята ди-
алектика 52

Преход към дедемократизация?

 Освен разказа за „корупцията“, има и други способи за ком-
пенсация на дефицита на автентичност на прехода, но това, което 
обединява тези способи, е общата им тенденция за делегитимиране 
на самата демокрация. Така преходът, независимо от първоначалната 
интенция на транзитологията, започва да добива обратен смисъл, а 
именно на преход към дедемократизация.

[...] То станаха 20 години и сме си още преход. Не го приемам 
като преход... Това е демокрацията. Въпросът е, че това, за което 
ние говорим, за социалния облик, за социалните реформи, които се 
вършат в полза на това общество, това не може да бъде преход. Все 
да го даваме преход и да се връщаме назад в миналото, че социали-
змът е виновен за това нещо...53

 В друго интервю на въпрос „Само твърда ръка ли може да 
помогне?“, четем следния отговор:

Тъй мисля. Да хванат двама-трима бандита, ама те не са един-
двама... Не случайно Чили споменах. Вярно, някои невинни заминаха 
там, но няма как. Дето ме питаш за този преход, до 89-та г. се съ-
бирахме, позволявахме си. ... Не знам вие младите какво правите, но 
моят племенник вика, че ако излезе едно кафе и една кола да пие, пак 
му трябват пет лева. Откъде да ги вземе? 54

 Появяват се и директни атаки срещу либералния плурали-

52  Интервю с Иван Кръстев: Удържимият възход на новия 
популизъм. - Политики, бр. 3, 2006, 
http://politiki.osf.bg/?cy=35&lang=1&a0i=222667&a0m=readInternal&a0p_
id=30
53   Интервю на Георги Медаров с Бета Хараланова, научен 
сътрудник в регионалния исторически музей, гр. Шумен, 04.10.2010 г. URL: 
http://prehodbg.com/node/735
54  Интервю на Петър Добрев с Марияна Иванова, инженер, 
старши експерт в дирекция икономическа полиция в община Шумен,  гр. 
Шумен, 06.10.2010 г., URL: http://prehodbg.com/node/703
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зъм и парламентаризма: отиваш и гласуваш за БКП-то и това е то. 
Тогава беше задружен животът55, “ставаше твърде честа смяна на 
правителствата тогава. Колко много правителства се смениха, кол-
ко много партии се създадоха. Аз, дето се смея, викам само няма пар-
тия на... трябва да създам партия на зодия Везни.56, ...за мен тази 
мандатност не е удачна... тези четири години...57

 В заключение може да се каже, че независимо от честото из-
ползване на понятието преход, то няма фиксиран и еднозначен смисъл, 
а се мени спрямо контекстите на неговата употреба и/или социалната 
позиция на говорещите. Оказва се, че преходът е празен съд, който 
може да се запълни с всевъзможно съдържание. Това, което се опитах 
да опиша, е как в дискурсите на респондентите в Шумен понятието се 
мобилизира за обратни на първоначално заложените от транзитоло-
гията цели. Основният въпрос в тази светлина, струва ми се, е как ли-
бералната държава ще инкорпорира тези широки настроения, т.е. дали 
в стремежа за утоляване на жаждата за общност няма да се достигне 
до преход към конвергенция между дедемократизационните процеси 
и либерализма.

55  Интервю на Майя Грекова с Денчо Пашов, гр. Шумен, 
07.10.2010 г., URL: http://prehodbg.com/node/728
56  Интервю на Георги Медаров с Бета Хараланова, научен 
сътрудник в регионалния исторически музей, гр. Шумен, 04.10.2010 г., URL: 
http://prehodbg.com/node/735
57  Интервю на Георги Медаров с Яна Жечева, директор 
на 5-та целодневна детска градина, гр. Шумен, 05.10.2010 г., URL: http://
prehodbg.com/node/736

Нищо не остана от града?
(Шумен в края на ХХ и началото на ХХІ век)

Майя Грекова

В рамките на модулите „Паметта за прехода сред участници в по-
литическите и социалните процеси от втората половина на 80-те го-
дини“ и „Между травмата, релативизацията и употребата: паметта за 
„възродителния процес“, фокусирахме интереса си върху спомените 
на жители на град Шумен и на село Ябланово.1 Искахме да чуем спо-
мените за последните двайсетина години на ХХ в. на ключови фигури 
в един средно голям български град; как се помнят „възродителният 
процес“ и „голямата екскурзия“ от хора, които са били обект или су-
бект на тези процеси, в населени места в Североизточна България, 
известни с етнически смесеното си население; как се съотнася днеш-
ното време с годините непосредствено преди 1989 г. и след това – дру-
гояче казано, какво се е променило за тях по време на „прехода“.  

Под ключови фигури разбираме не само минали и настоящи 
ръководни кадри на областно/окръжно/общинско равнище, но и 
учители, общински служители, читалищни дейци, които повече или 
по-малко, поради позицията си тогава и/или сега, оказват влияние или 
може да предположим, че биха могли да оказват влияние върху живота 
в града/селото.

Теренното изследване в гр. Шумен и с. Ябланово е реализирано в 
периода 2–8 октомври 2010 година. Участниците в изследователския 
екип проведоха 43 интервюта в гр. Шумен и 14 в с. Ябланово. 
Интервютата са транскрибирани и са достъпни на сайта на проекта 
(вж. http://prehodbg.com/). Запазена е анонимността на респондентите, 
които изрично са пожелали това.

В настоящата статия акцентът е поставен върху присъствието на 
града в спомените за преходните години.2   

1  Следващото теренно изследване е проведено в периода 6–15 юни 
2011 г. в гр. Перник, а през втория етап на проекта е планирано провеждане 
на теренно изследване в гр. Кърджали и с. Кирково.
2  Не обсъждаме дали „преходът“ продължава, или е приключил, но 
виждането по този въпрос на респондентите е предмет на интереса ни. 
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Защо градът?
Всички известни ми публикации за „прехода“ (независимо 

дали преход е със или без кавички) анализират процеси и събития 
на национално равнище. И в голяма степен това е оправдано – в 
националната държава, и особено в социалистическия й вариант, 
процес на радикална промяна е възможно да се разгърне единствено 
от центъра – столицата; т.е. необходимо е да се реформира централната 
власт, която да „даде тон“ за промяна на статуквото. Всички останали 
малки и големи населени места следват „примера“. Ако не настъпят 
промени в централните държавни/партийни институции, никаква 
промяна (и още по-малко „преход“) не може да се очаква по места. 

И все пак, когато се интересуваме от спомена за прехода, няма 
как да забравим  спецификата на промените в различни градове, 
окръзи/области, части на страната. Не само защото е интересно как са 
преживели случващото се хората по тези места, но и защото процесите 
на радикална промяна, независимо че са задвижвани от „центъра“, се 
случват по места и добиват местна специфика, която повече или по-
малко се „връща“ към центъра, но и оживява в живота на хората по 
тези места. Т.е. историята на прехода трябва да чуе и гласовете на 
хора, които не са движили „голямата“ промяна, а по-скоро са били 
задвижвани от нея; които са съдействали или са противодействали за 
промяната по места; защото ако има „преход“, той няма как да не се 
преживява по един или друг начин от всички граждани на държавата. 
Граждани, които живеят в някакъв град или село. В тези техни места 
на обитаване и на действане някак се е случил преходът – какви са 
техните спомени? С какво свързват „прехода“ в своята непосредствена 
среда – в града/селото; в семейната, приятелската и съседската среда; в 
заниманията си; във възможностите, които имат… Как те са участвали 
в случващото се? Това е едната страна или основание за интереса 
ми към спомените за града/за присъствието на града в спомените за 
„прехода“. 

Другият аспект или основание е, че градът присъства невидимо за 
нас в нашия живот. По правило ние не забелязваме живота на града, 
защото живеем в града. За нас градът е физическа реалност, даденост. 
Промените в „нашия свят“ мислим не през непосредствено дадената 

ни среда, не през града, в който живеем, не през пространството, което 
обитаваме, а през националното. За мен това е една от основните 
причини за неуспешния „преход“ или за липсата на преход, или за 
дефектите на българския „преход“. Защото няма как да е успешен 
преходът на национално равнище, все едно кой и как управлява 
държавата, ако не успяваме в малките промени, които ние самите 
извършваме в най-близката пространствено-социална среда. Което 
означава да мислим промените и съответно прехода като извършван 
от нас самите, а не от някакви сили – били те чужди или наши, 
добронамерени или користни, които отнякъде някак си управляват 
живота ни.

Анализът следва три основни линии:
	Какво се случи като „възродителен процес“ в града?
	Как започна преходът в Шумен?
	Какво се промени по време на прехода в града?
и има за цел да верифицира следната теза: Случващият се в 

Шумен „преход“ (със или без кавички) се мисли от жителите на града 
през национални процеси и събития – няма местна специфика или 
тя не е значима за тях; това, което те обозначават като преход, носи 
единствено негативни конотации, определя се като „липси“ или по-
общо като разруха – на държавата и на града.

„Възродителният процес“ в Шумен
„Възродителен процес“ в Шумен като че ли не се е случвал: някои 

от респондентите били малки, други точно тогава не били в Шумен, 
трети – съзнателно или не, прескачат от смяната на имената, 1984–85 
г., към „голямата екскурзия“, 1989 година. Единици са онези, които 
помнят „процеса“ като преживяна реалност, а не като публично 
валидно знание, т.е. като личен спомен, а не като добито отнякъде 
знание. Почти всички интервюирани с личен спомен са турци. Има и 
един разказ за наблюдавано преименуване от българин, но действието 
не се развива в града. При почти всички други респонденти „споменът“ 
е от типа „чух“, „говореше се“.

Дали това трябва да ни учудва? Странно ли е, че има респонденти 
българи, които нямат личен спомен за преименуването? 
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Поради факта, че Шумен и по-общо Североизточна България 
се обитава от значителен дял турско население, ние сме склонни да 
допускаме, че по време на самия „възродителен процес“ случващото се 
е било видимо за всички, при това по сходен начин: като неоправдано 
или полуоправдано, или заслужено насилие над български граждани 
с турски произход. Но има ли основание подобно допускане? Да се 
вгледаме в спомените на тогавашни деца и възрастни.

Споменът на тогавашните деца от турски произход e за смяната 
на името – странна и неразбираема, за една нощ случила се промяна: 
„до вчера се казвах…, днес вече съм…“. Още по-неразбираема 
вероятно е ситуацията, при която „старото“ ми име продължава да е 
мое, но само в тесен семеен, роднински, приятелски кръг – то се е 
превърнало в „тайното“ ми име; другото, новото име е за училище, за 
„официалните“ пространства, то е, което другите могат да произнасят 
на глас. Впоследствие този спомен се е трансформирал в спомена ми 
за „възродителния процес“. 

По време на Възродителния процес бях много малка… където се 
правеше смяна на имената и не разбирах от много неща. Баща ми 
сам отиде в кметството в село Новосел и ни сменил имената и в един 
момент ние в училище вече бяхме с български имена със сестра ми 
двете и оттам нататък не можех да го възприема това име, защото 
тогава имах едно име и сега още едно име, просто ми беше чудно. 
В семейството ми това нещо не се говореше, не се коментираше и 
продължихме известно време с тия имена и в един момент беше ни 
забранено да се говори на турски език, навсякъде (Фелиз Хасан). 

Споменът за смяната на името е обрасъл с по-късно придобито 
знание. Когато детето се е оказало с българско име и се е чудило 
защо, преживявало е придобиването на ново име, то не е знаело, че 
бащата сам е отишъл в кметството да им смени имената и още по-
малко е знаело защо е направил това; в семейството „това нещо“ не 
се е обсъждало тогава, „това нещо“ просто се е случило. Личният 
спомен-преживяване е за чуденето и невъзприемането на новото име; 
за питането, ненамиращо отговор – „защо вчера се казвах…, а днес 
съм…?“.

Как това преживяване е било видимо за другите деца в училище? 
Как те са преживели тази промяна на имената на своите съученици? За 

тях някои съученици един ден са се явили с нови имена – от една страна, 
по-познато звучащи, като подобни на техните, като „български“, а от 
друга страна – неприлягащи на съучениците им, познати до вчера 
със „своите“ имена. Ако някое дете е попитало „другарката“ или 
родителите си „защо“ – задоволителният отговор (вероятно) е бил 
„защото така“, и той е блокирал всякакви по-нататъшни въпроси. 

Аз имам две деца, които по това време бяха 8–9-годишни 
примерно, и тогава изведнъж в училище децата отиват с различни 
имена. И те не могат да го възприемат и почват да приказват: 
„Защо бе, мамо, тоз така му казвахме, пък сега нали...? Той беше 
Нури, пък сега еди-как си станал“ (Бета Харланова). 

И все пак другите деца са усещали, че става нещо нередно, макар 
да не са разбирали нито защо се случва, нито какво точно е нередното 
в случващото се: 

Не им беше приятно. Това си беше гадно… Примерно аз имах 
приятелки туркини, които аз наричах с турските им имена, когато 
бяхме само ние. Когато бяхме в по-тесен кръг. В т.нар. официални 
разговори – когато сме пред магазина, аз се обръщам с българското 
име… говорили сме си много открито, много нормално. Какво мога 
да кажа на една Фибел, която не помня как се казваше, или имаше 
едно момиче Фидян, която се кръсти Оля и не мога да кажа на Фидян 
– Оля, защото аз я знам като Фидян. И лично на мен проблем ми 
бяха българските имена, защото е ужасно… Но в градските училища 
беше задължително да се използват български имена, нямаше този 
компромис. Обикновено карахме на прякори или на умалителни 
имена… Явно сме били предупредени с нещо, за да го следим и да го 
спазваме. Но дали е имало някаква санкция, не знам, просто не мога 
да се сетя (Биляна Веселинова). 

Децата са се справяли със странната ситуация по детски: въпросите 
им не са получавали смислен отговор, но подобни ситуации са им 
били познати; а приятелите им са продължавали да са си същите, но с 
две имена: едното за пред „другите“, другото за „нас“.

А тогавашните възрастни? Имало е възрастни, които са се 
сблъсквали със сходна по своята странност ситуация – колеги/
приятели, които вече се казват другояче, и може да допуснем, че са 
разбирали какво се случва. Но едни от тях по един или друг начин 
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са били съпричастни на извършваното преименуване, а други са 
били съседи/приятели на подлежащите на преименуване. Първите 
са го приемали като „партийна повеля“ и/или „възстановяване на 
историческата справедливост“, вторите са се страхували да преживеят 
случващото се с „другите“, да се замислят какво точно и защо се 
случва. Днес и първите, и вторите знаят, че е имало преименуване; 
повечето го одобряват поне като идеология, ако имат възражение по 
начините на провеждането му; но и едните и другите нямат личен 
спомен за него. Преименуването и тогава е било невидимо за тях, 
макар и по различен начин – невидимостта на „партийната повеля“ 
е тъкмо в приемането й като такава; нещото, което се страхуваш да 
видиш, е невидимо, несъществуващо, докато не го погледнеш – така 
че погледът ти сам се оттласква от него.

„Голямата екскурзия“ обаче е непосредствено преживяно 
събитие. Не само защото напускането на българските турци е 
произвеждало невъзможни да не бъдат видени „неща“ – опашки по 
банките, натоварени коли, върволици от хора по пътищата, които 
сами по себе си не отвръщат погледа; но и защото всички – ученици, 
студенти и работещи, по един или друг начин усещат удара по местната 
икономика от тяхното напускане. И това вече се помни като личен 
спомен. Съвсем отделен въпрос е какво точно се помни и още повече 
как се оценява събитието-спомен, как то се вплита в индивидуалната 
памет, а тя от своя страна как се е формирала. 

(…) към края на 1988 година, 1989 година, започнаха твърде 
организирани прояви на протести срещу Възродителния процес. И 
особено май месец тука в Шумен имаше, аз споменах една много 
голяма демонстрация, която беше разгонена с водни струи (Нико 
Майер). 

Тука и нещата по изселничеството преминаха в основни линии 
тихо и кротко, без особени изстъпления, за разлика от Южна 
България… Имаше само едно шествие, един протестен митинг. Е, 
има някои, които бяха изселени. Такива партийни кадри, за няколко 
часа бяха експулсирани в Турция, но това са отклонения, единични 
случаи. Не ми е направило впечатление, че е било нещо сериозно или 
пък било убийства, разстрели и т.н. не е имало (Димитър Игнатовски).

Друг ярък спомен от 1989 г., знаете, че тук сме смесен район, 

когато бяха протестите на хората с турско самосъзнание, с турски 
имена, по повод на смяната  на имената. Беше много драстично тук, в 
Шумен, имаше шествие по главните улици, имаше противопоставяне 
от страна на полицията, имаше разпръскване на групите от хора 
с пожарни със студена вода. Това беше нещо, което никога не бях 
виждала преди, и наистина ми е останало много ярко впечатление… 
Имаше огромни опашки за заверка на пълномощни, за продажба на 
имоти, продажба на коли, за всякакви сделки. Просто тези хора 
разпродаваха всичко и си заминаваха. Имаше много полицаи, които 
пазеха огромната опашка… Продаваха почти на безценица тогава 
имоти, коли, движими вещи и заминаваха. Беше много отчайваща 
тази картина, защото това са хора, които са родени в България, 
децата им са родени в България, и така да ги наблюдаваш как дори 
се прощават с приятели, близки, беше много неприятно, много 
отчайващо (Даниела Русева).

(…) времето на Голямата екскурзия и беше жестока... гледка. 
Жестока, бих казала. Опашката пред Спестовна каса в града. Ама 
така хората с едни физиономии уплашени, страхливи. Седят и 
чакат да могат да си изтеглят пари от Спестовна каса. В Радко 
Димитриево на поляната, едно село, което е съвсем близко до Шумен, 
имаше направен лагер и оттам вече ги пускаха през Рижкия проход 
за границата. И там с бебета, с пране, нали предварителен лагер, с 
колите, натоварени… (Бета Харланова). 

„Огромни опашки от хора, които искат да си изтеглят 
спестяванията в спестовна каса“ (Георги Георгиев).

И тогавашните деца имат жив спомен от „голямата екскурзия“ – 
спомен за тежка и неразбираема раздяла, едно внезапно прекъсване на 
познатия им живот:

После 89-та г. като тръгнаха да си ходят, беше много грозно. 
Защото те плачеха, със съседи... пак казвам, в този регион живеят 
българи, турци... И тогава си спомням как нямат място за багажа, 
бяха ми оставили играчки, да ги пазя, ако се върнат. Не можеш да 
си размениш адрес, защото няма интернет. Те отиват там, но още 
не знаят къде ще са. И така една грозна история. За родителите 
да не говоря – оставят си къщи, имоти. Такива едни много 
сърцераздирателни сцени. После беше хубаво, защото се върнаха. И 
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беше много хубаво пазените играчки да ги върна (Биляна Веселинова). 
Ако трябва да обобщя, „възродителният процес“ по никакъв начин 

не е засегнал гражданите на Шумен от български произход – поради 
това него просто го няма като личен спомен. И няма никакво значение, 
че градът, районът, е смесен, че едва ли не всеки жител на града е имал 
съсед и/или приятел и/или колега турчин.

„Голямата екскурзия“ обаче е променила – поне временно – живота 
на всеки в града: било защото съседите вече ги няма, или приятелите 
са заминали, или пък изведнъж всички са се оказали принудени да 
извършват непривичен труд. Споменът за нея е личен.

Градът преди „прехода“
Градът преди прехода се разказва от респондентите през 

„имаше…“: 
- имаше ред, сигурност, организация, тържества, близост 

между хората…
- имаше военно училище, големи работещи предприятия, 

строителство, инфраструктурни проекти...
Сред всички наличности преди, най-важна е сигурността: 

тя обхваща цялостния живот на хората в града, това е сигурност в 
живота-такъв-какъвто-е. Сигурност, че утре все така ще ги има 
образователните институции и предприятията; сигурност, че утре все 
така ще имам работа, а държавата ще се грижи за здравето – моето и 
на децата ми, за тяхното образование и за бъдещата им реализация; 
сигурност, че хората/моите съграждани все така ще са същите и нищо 
няма да нарушава спокойствието в града. 

Общо взето нещата изглеждаха по-подредени и канализирани. 
Нямаше неочаквани обрати. Знаеше се къде, какво и как може да 
направиш… Просто тогава си знаехме, че имаме един, два, три, 
четири, пет завода. Там могат да работят еди-колко си хора. Нали 
беше някакво планово стопанство, планиране или както и да го 
наречем, някаква яснота имаше (Росица Николова).

Едно от най-важните събития, което респондентите помнят от 
последните двайсетина години на XX век, е 

Проекта за посещение на дипломатическия корпус, с 
изграждането на града в неговата същност като градостроителство, 
инфраструктура. Тогава в Шумен, а мисля и в цялата страна, 
съществено място заемаше подготовката за посрещането на 
1300-годишнината на българската държава и Шумен заемаше 
едно от значителните места, където се провеждаха най-ярките 
прояви. Паметникът на създателя на българската държава се 
откри на 28. 11. 1981 г., тогава и хотелският комплекс във връзка 
с дипломатическия корпус, хирургическият блок, библиотеката, 
историческият музей. Направи се реконструкция на централната 
улица. Да оставим, че икономиката беше значително развита, 
тежката и леката промишленост, земеделието… Тези промени 
не бяха еднократни, до откриването на паметника непрекъснато 
имаше тържества, различни, имаше едно всеобщо оживление в 
града и в целия окръг. Имаше програма, реда, организацията искам 
да кажа, че това събитие отекна дълбоко в сърцата и етническите 
различия бяха приглушени, хората си живяха спокойно, докато не 
настъпи този възродителен процес 84–85-та, тогава започнаха някои 
процеси, които не бяха до този момент. До този момент имаше едно 
сближаване между хората (Христина Горанова).

[Шумен] в периода 1980-та, 81-ва, 82-ра година се характеризира 
с подготовката и празнуването и, бих казал, с еуфорията от 
празнуването на 1300-годишнината на България. Това даде много 
голямо отражение, оживление в града. Всички граждани се 
чувстваха, така, задължени, не само по силата на дисциплината, 
на възлагането отгоре, а и по силата на това, че живеят в този 
град, да участват с труда си в преобразяването му… [паметникът] 
е строен от майстори, но покрай тези майстори бяха ангажирани 
с по 10–20–30 работни дни граждани, които работеха, помагаха 
и по стъпалата, и по благоустрояването на района, в самото 
строителство на паметника. Сега той може би в очите на някои 
да изглежда малко грандомански, но всъщност е едно много хубаво 
творение на нашата култура, на нашите архитекти и скулптури 
(Нико Майер).

В спомените на респондентите градът Шумен е бил спокойно 
и сигурно място, с дисциплинирани и въодушевени хора; с развита 
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индустрия, висши училища; с ярки имена от българската история – 
далечна и по-близка, и на социалистическата култура.

Градът по време на „прехода“
Началото на прехода в Шумен е белязан от телевизионни 

събития. Споменът за объркания Тодор Живков на телевизионния 
екран е жив. Някои помнят бурни, но закрити декемврийски заседания 
на окръжния комитет, други – внезапно издигнати местни лидери на 
внезапно възникнали политически партии. И смълчаното объркване в 
града, защото Шумен си беше и сега си е още червен град (анонимен). 

(…) сега к’во става, кой ше ни управлява, к’ви са тез неща, как ще 
се развиват нещата – бяха притеснени хората. Определено повече 
притеснение имаше… И тука почнаха, нали, даа, да се появяват 
вече, настроения, групи такива, може би е имало хора, които така 
са инакомислещи – не са били така свикнали със системата, както 
е била тогава. И те почнаха съответно, не беше нещо, в смисъл 
отявлено така да има митинги, както в София така. Повечето хора 
бяха притеснени, това са ми спомените, за бъдещето, какво ще се 
случи, за работата и така нататък (Иван Иванов).

Градът притихва в неизвестност, макар и с очакване на „нещо по-
добро“. Какво е съдържанието на това „по-добро“, не става ясно. 

Аз лично го чух по радиото. То беше толкова отдавна, какво да си 
спомня. Беше голяма промяна. Свикнал си да живееш по един начин… 
Това, че се променя нещо, е хубаво, но как точно ще стават нещата, 
не беше ясно. Всички бяхме доволни и живеехме с надежда, тогава. 
Ние вярвахме, че ще се случи нещо добро, това беше основното. Сега 
обаче не мога да го кажа същото, просто не вярвам. Не съм за това 
да се върне социализмът, в никакъв случай. Може би трябва да минат 
50 години, да се уталожат нещата (анонимен).

Първите години на прехода се разказват основно през собствената 
биография, а тя има малко общо с града – градът е просто фон на 
„моето“ съществуване. Повтарящите се мотиви в биографичната 
ситуация на респондентите са: безработица – действителна или 
по-скоро лишеност от дотогавашната/желаната работа, и излъгани 
очаквания – било към „времето“, било към „приятели“. А повтарящият 

се не-биографичен мотив е „мутризацията на обществото“, която в 
рамките на Шумен се проявява в собствени, градски мутри; както и 
превръщането на бившите комунисти в най-големите демократи 
(Георги Георгиев).

Естествено първите митинги, СДС-идеята... в езиковата 
гимназия, в която учех, така беше много еуфористично настроението. 
Най-смешното беше, че всички, които бяхме в Комсомола, защото 
отличниците нямаше как да не сме в Комсомола... И изведнъж всички 
станахме от СДС… Явно хората, които така или иначе сме имали 
някакви участия в обществения живот на училището, примерно 
нещо сме организирали, някакви тържества, т.е. в желанието си за 
ново, за разчупване, за някакво такова антитоталитарно мислене, 
и в един момент просто този т.нар. Комсомол се изсипа в СДС. Не 
че някой е станал член… Комсомолът като че ли се раздели на две. 
Едните останаха вече в БКП/БСП, а другите отидоха в СДС. И 
изведнъж станаха смъртни врагове (Биляна Веселинова). 

Аз си спомням един от първите митинги на СДС. Не зная от 
София ли дойде инициативата, или тукашна беше инициативата. 
Основно това бяха хора, които и в периода до 1989 г. бяха с някаква 
обществена ангажираност, но явно са считали, че не са дооценени. 
Познавам много такива. Вождизмът е много лош стимул. Той 
винаги е в състояние да изиграе лоша шега на този, който се води 
от такъв. Тогава митингите, както на тези, които се организираха 
от левите сили, така и от десните, не се организираха с някаква 
принуда. Просто разгласяват и хората отиват от интерес, според 
собствените си разбирания. Имаше немалко хора с леви убеждения, 
които отиваха да слушат и да видят какво се приказва… Ходих на 1–2 
пъти. Понеже  видях кои са хората, които се опитват да създават 
новите сили, познавах ги и вече не проявявах интерес към тях. Не ми 
беше интересно (Нико Майер).

Промените в Шумен, разбира се, започват още от първите години 
на „прехода“ и са синтезирани в израза Нищо не остана от града. И 
няма никакво значение като какъв се определя респондентът или как 
ние бихме го определили. 

Ако е „червен“, той/тя тъгува по изгубеното спокойно, подредено 
и сигурно съществуване, а по отношение на промените в града 
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споменава единствено „липсите“: големите шуменски заводи, 
известни не само в България, са затворени или пък нови собственици 
са „свили“ производството; няма работа, хората са се сблъскали с 
непознатото дотогава явление „безработица“; известното шуменско 
военно училище се е превърнало в просто филиал на Националния 
военен университет във Велико Търново.

Ако е „син“, макар че това (само)определение едва ли има 
същото значение като преди двайсетина години, тъгата е за все 
така живия комунизъм, нищо че комунистите вече ги няма. Всички 
„липси“ в града и неуспехи на „прехода“ (все едно дали се признава 
съществуването на такъв, дали е свършил, или продължава) в Шумен 
(а и в България), се дължат на лошото управление. А причината за 
него е комунистическото минало, проникнало и в настоящето.

Това, разбира се, е обобщение. Вярно е, че елементи от него са 
изказани от един или повече респонденти. Но нека сега се вгледаме 
по-детайлно в споделеното от тях.

Освен конкретните „липси“, за които стана дума по-горе, липсва и 
„визия за града“ – какво ще се случи утре, е неясно; съществуването на 
различни институции, предприятия може да бъде преустановено във 
всеки момент и никой не знае това предварително. Липсата на „визия“ 
всъщност се конкретизира в липса на сигурност, на предвидимост и в 
усещане за „анонимност“. „Анонимността“ обаче, която е безусловна 
особеност на града като такъв, се разбира като липса „на ярки имена“. 
И в крайна сметка преходът не го виждам като някакъв процес, 
който да доведе до… За мен е хаотично, непоследователно, без визия 
за това, което се случва. Мисля си, че това е в нашия град (Росица 
Николова).

(…) хората бяха настроени за някаква промяна, а всъщност се 
оказа, че май нищо не се променя, а стана по-лошо… А-а, градът, 
честно казано, не е претърпял някаква трансформация, много 
сериозна оттогава насам. Мм, като негативи мога да посоча 
закриването на редица заводи, просто, които бяха някак, а, за града 
емблематични… изчезна, разпродаде се, химическият завод беше 
унищожен... Ей такива процеси свързвам, нали, че просто в един 
момент градът беше западнал много (Иван Иванов).

Но има и друга гледна точка. Началото на „прехода“ все пак 

се помни, макар и рядко, с някакви „добри“ новости за града или с 
негови предимства на фона на случващото се в България:  

От „Фикосота“ президентите Кюркчиеви, Красен и Жечко, 
прецениха, че Шумен е град, който може и който трябва да има 
една частна медия, като каквато впоследствие се появи „Форте 
радио“. И така с една група колеги журналисти от радио „Шумен“ 
и приятели, ние се пренесохме във „Форте радио“... Радиото беше 
едно невероятно събитие за града (Биляна Веселинова). 

А следващите години, макар и много тежки за много от жителите 
на Шумен, не са довели до разпад: 

Важно като цяло е развитието на града, който по мое лично 
мнение не последва съдбата на някои типове провинциални градове, 
имайки предвид, да речем – един Добрич или Сливен, или Ямбол, или 
Силистра. Говоря за тези, които са в региона... Шумен успя да избяга, 
на първо място, от мутризацията. Не че нямаше такива  крими 
елементи и тук, но бяха в по-малка степен, бяха по-семпли. Нямаше 
го този супер изявен бандитизъм, от една страна. На второ място, 
Шумен бе опазен от тази безогледна приватизация. Естествено, 
има предприятия в региона, които затвориха врати или които се 
трансформираха, или които преминаха няколко пъти през няколко 
съмнителни капитали. Но в сравнение с някои други български 
градове, смея да твърдя, че Шумен  се оказа на един остров, където 
нещата се случваха малко по-безопасно, малко по-безболезнено за 
хората (Биляна Веселинова). 

Градът Шумен днес се е „смалил“ и не подхожда на величествения 
паметник, надвиснал над него. 

Някои от респондентите продължават да тъгуват по 
социалистическото минало на града, когато е бил „десетият“ град 
в България, или по сходен начин тъгуват, но по несъстоялите се 
очаквания:

От това училище, аз съм петнадесета година директор, едва 
ли срещам 15 човека от училището в Шумен, масово ги няма… 
интелектуалният потенциал на града се изчерпва… Намаля 
населението с около 20 000, а няма работа, няма бизнес… Градът 
общо взето не е добре (Георги Георгиев).
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Шумен е град със затихващи функции. Боли ме да го кажа, но е 
така… Правеше се, строеше се в полза на града. Дойде демокрацията 
и малко трябваше още да го завършат този прословут център. Яд 
ме е на този недовършен център... Все пак нещо се правеше. Относно 
инфраструктурата на града – нищо. Цъфнаха някакви сгради… 
институционални. По отношение на паркове, на градини… пак от 
миналата година се правят (анонимен).

Други респонденти успяват да забележат добрите страни на 
града, харесват Шумен: 

Удобен град е за живеене, всичко е близо. Тук е удобно да 
отгледаш детето си – имаш и детски градини, училища, и странична 
база. Просто е един прекрасен град за живеене... Много е хубав 
[паметникът „Създатели на българската държава“]. Аз много го 
харесвам. Няма такъв друг в страната. Бетонен бил, не знам какъв 
си бил... Ами бетонен е… Там ходят много шуменци, много гости 
на града. И в момента, в който някой дойде в Шумен, трябва да го 
качиш на паметника, не може да не го качиш (Биляна Веселинова).

Оформя се и една трета „група“ респонденти, които са обърнати 
към бъдещето, разпознават в настоящето знаци на положителни 
за града промени, въвлечени са в тях и са увлечени от тях:

В последните години се чувства някакво зараждане и вижда 
се някаква промяна, така, икономиката се възроди… говоря тука в 
последните четири-пет години, така, има н’якъв напредък… Променя 
се, променя се градът, определено се променя, както се започна в 
начало, че с някакви надежди, след това започна да се унищожава, 
безработица имаше, голяма… моята информация е, че по-малка е 
безработицата. Добре, добре са нещата, добре е градът… интересно 
тук е, че в Шумен предимно местни бизнесмени инвестират, нали те 
помагат за развитието на града… граждани, които така са били 
инициативни (Иван Иванов).

Градът ни е много чист и спокоен, от гледна точка на град за 
живеене. Мисля, че в Шумен се гледат малки деца много по-добре 
от където и да е другаде в големите градове, просто защото 
разстоянията не са големи, защото има много приятни места за 
разходка, защото детските ни градини са много добри... Мисля, че 
също има много добри училища. Това, което трябва да се направи 

за в бъдеще, е да има по-тясна връзка между образователната 
система като средно образование и производствените предприятия 
на територията на града, т.е. училищата да се стремят да 
произвеждат кадри за шуменските предприятия, за да имат стимул 
младите хора да остават в града, да не търсят своето препитание 
или бъдеще в други градове или в чужбина. Мисля, че Шумен ще се 
разхубавява още повече за в бъдеще и надеждата ни е в младите хора. 
Тук има много активни младежи от детски ученически парламенти, 
от градски ученически парламенти със страхотни идеи. Част от 
тях ние ги приемаме, дори просто ги превръщаме в практика. Така че 
младите хора са бъдещето (Даниела Русева).   

Нищо не остана от града обаче е подвеждащо. При това по два 
съществено различаващи се начина.

От една страна, нищо не остана от града предполага, че е имало 
град и от него нищо не е останало. Всъщност град не е имало. Имало 
е урбанизирано пространство, подчинено на централната политическа 
и икономическа власт и населено от трудолюбиви граждани (граждани 
– просто защото не живеят на село). Имало е достатъчно работни 
места, за да могат всички трудоспособни граждани да работят и да 
се чувстват сигурни. По времето на незавършилия, несъстоял се или 
продължаващ, или сбъркан преход, независимо от всичко, вездесъщата 
ръка на централната власт не е същата; има възможност нещо да се 
прави в града от неговите граждани (но не просто обитатели на „град“) 
– не така величествено като паметника „Създатели на българската 
държава“3, но нещо, което да променя облика на пространството, 
което обитават. Да го прави по-близко, да го превърне в „нашия-
град-днес“. Например разрушаване на грозните и опасни останки от 
„най-голямата поща“ – едно „нещо“, което се набива в очите на всеки 
посетител в града, но почти не се забелязва от неговите жители. 

От друга страна, нищо не остана от града е подвеждащо, 

3  Паметникът е изграден от 8 бетонни блока. Вътрешното 
пространство е декорирано с 21 скулптури и 540 м2 мозайки. Това е 
единственият по рода си паметник в Европа, който чрез вътрешните си 
статуи и монументи пресъздава историята на държавата. Друг интересен 
факт за него е, че това е паметникът с най-голямо количество използван 
бетон в Европа (http://bg.wikipedia.org/wiki/Шумен - последно посещение 
04.03.2012). 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/�����
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доколкото има хора, жители на град Шумен, които забелязват добрите 
промени в града; граждани, които правят нещо в своя град и за 
своя град, които мислят града откъм неговото настоящо бъдеще, а не 
откъм изгубеното минало; граждани, които не само се надяват младите 
да извършат някога в бъдещето действията, които те не са успели да 
свършат в миналото, но които действат заедно с тях в настоящето.  

Както спомнянето на конкретни събития е възможно единствено 
когато те са имали пряко отношение към „мен“, и забелязването 
на нещата-местата в града се случва само тогава, когато „аз“ имам 
отношение към тези неща-места, когато ги мисля и ги преживявам 
като частица от „моя“ град – и акцентът пада както върху „моя“, така 
и върху град, населен с граждани.

Преходът. Град Шумен, България

Мая Иванова

Град Шумен е един от градовете, избран от ръководителите 
на проекта „Преходът: гласове, образи и памет“ за провеждане на 
изследването върху близкото минало, чрез поредица от интервюта. 
Интервютата маркират множество области на изследователския 
интерес, но аз ще се спра само на една от тях: годините след 
1989 г. фигурират в нашето съзнание като годините на прехода. 
Проблематизирането на това название би могло да протече по няколко 
оси – времева, понятийна и съдържателна: кога започва и завършва 
преходът, какво състояние назовава и преход от какво към какво 
обозначава. Насочих вниманието си към това понятие, тъй като, докато 
се запознавах с материалите на изследването, в мен отчетливо се 
формира цяла поредица от въпроси: защо наричаме тези години с тази 
дума, какъв смисъл влагаме в нея, коя част от реалността назоваваме с 
нея, има ли преход изобщо и в крайна сметка – какво е онова, което се 
случи с нас и със страната ни през последните 20 години? В търсене 
на отговор на тези въпроси, стигнах до убеждението, че преход 
всъщност няма. Ако приемем, че така ще наричаме трансформацията 
на българското общество от тоталитарно в демократично, то преходът 
все още не е започнал. Личното ми мнение е, че страната ни вече повече 
от 20 години се намира в състояние на очакване да бъде извършена 
такава качествена трансформация. Тепърва едва започва подготовката 
за изпълнението на този проект, а кога ще се случи е все още въпрос 
на прогнозиране. 

Опирайки се на тази теза, изградих своя анализ върху 
съдържателната част на понятието преход. Интересът ми се съсредоточи 
върху значението, влагано в думите, с които респондентите назовават 
нещата от реалността, докато описват онова, което е било преди 89-
та г., случилото се оттогава до сега и онова, което е сега. След като 
се запознах със спомените на интервюираните, в мен се затвърди 
мнението, че преходът не съществува, че той е фикция, която често 
повтаряна, често посочвана и (дори) желана, се е превърнала в истина. 
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За мен преходът е осуетен още в своето начало: това, което днес 
обозначаваме с думата преход, е призракът на един преход, който ние 
започнахме, но който ни бе отказан. За мен тук интересно е не какво 
се е случило, а как случващото се е облечено в думи и пренесено чрез 
тях до смисли и значения.

Анализът ми започва с маркиране на смисловото пространство, 
в което преходът се позиционира познавателно. В тази обща рамка 
ще се спра на понятия като партийно съзнание, ценностна система, 
демокрация – така, както тези феномени се мислят от респондентите, 
като обърна по-специално внимание на структурата от смисли и 
контекста от значения, които разказаните от тях феномени задават. 
Във втората част от анализа си ще се спра на същинското разглеждане 
на прехода във времеви контекст; ще разгледам интересното за мен 
противоречие между мненията на респондентите относно това дали 
преходът е започнал и дали е завършил. Опитът ми да разгадая как и 
защо понятието преход се е наложило за назоваване на преживяното 
през годините след 1989 г. ще завърша със собствените си разсъждения, 
впечатления и оценки, базирани на съдържанието на проведените в 
Шумен интервюта. 

Мая Иванова 
магистър 1 година, Социологическа диагностика на 

съвременността, ФФ на СУ
София, април 2011 г.

Смисловото пространство, в което се заражда идеята за 
прехода 

Според мен ядрото на смисловата структура, през която се мислят 
събитията след 89-та г. се намира в представата за свободата. Тя се 
измерва в две категории: свобода на движението и свобода на словото. 
Ще се спра на втория вид. Свободата на словото често се оценява като 
„прекалена“ от интервюираните и според тях води до деградация; всеки 
има право да псува и да говори както си иска. Макар респондентите 
да твърдят, че свободата на словото е най-голямата ценност на новото 
време, те продължават да критикуват „прекалената свобода„, която 

не знае що е норма, защото ненормираната свобода неминуемо 
избива в някаква форма на низост или на развала. Предстои ми да 
потърся отговора на два въпроса – развала на какво и какво следва 
след развалата; дали остава още по-голяма развала, или започва да се 
създава нещо, което преди не е било? 

С отпадане на държавната цензура отпадат и границите на самото 
говорене; в словото нахлуват пошлости и външни влияния; словото 
се превръща в жертва. Вече отсъства институцията, която брани 
неприкосновеността му, макар и деформирайки го, и която дефинира 
категориите, които имат право да говорят, макар и по този начин да 
задава собствен смислов свят. Актът на скъсване с миналото е въплътен 
от „свободноговоренето“ и то започва да се възприема като достатъчно 
основание за съществуването на свободния дух. Идеализираният 
и в крайна сметка погрешен образ на свободния човек е вероятно 
един от факторите, изиграл роля в хода на събитията в началните 
стадии на промените. Основното изкривяване на действителността 
откривам във фундаментално сгрешената представа за начина, по 
който човек разбира, че е свободен: дали той става свободен, след 
като бъде освободен, или може да бъде свободен едва след като се 
освободи? В отговора на този въпрос откривам и една от причините 
за припознаване на събитията след 10 ноември като начало на т.нар. 
преход, тъй като онова, което се е случило във и с властта, доказва, 
че началното условие все още не е изпълнено: свобода на словото все 
още не е гаранция за свобода на мисленето.

В разказите на респондентите изпъкнаха няколко понятия, в които 
открих  концентрация на смислови констелации, чрез които да мога 
да реконструирам начините за мислене на нещата. Това са части от 
реалността, които са така натоварени със значения, че позволяват, като 
погледна през тях, да открия къде точно се е случило изкривяването 
на действителността, довело до съществувалото и в мен до неотдавна 
погрешно схващане за случилото се през изтеклия период. За да задам 
рамката, контекста и съдържанието на някои от изведените от мен 
понятия, ще приложа цитати от проведените интервюта, а в анализа 
си към цитатите ще се опитам да изведа смисловата структура, на 
която дължим мисленето на изтеклите 20 години като „годините на 
прехода“, както и някои от последствията от това мислене. 
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Партийното съзнание
Да си част от колектив е чудесно и в повечето случаи необходимо 

условие за успех и спокойствие. Проблемът със ситуацията у нас 
се състои в това, че ръководните кадри в един колектив започват да 
надвишават своите правомощия и да задават правила за нещата от 
света, излизащи извън границите на колектива. Партията (БКП) е 
била безусловно изискване, инструмент за управление, моделиране 
и манипулиране както на политическите убеждения, така и на 
ежедневното самоусещане. Членството в партията е отваряло всички 
врати, а да си отхвърлен от партията е създавало, меко казано – 
неудобства. Реалността е била буквално създавана от партията: дори 
и в явно противоречие с действителността, партията е имала своя 
концепция за всичко – от раждането до качествата на мъжа и жената и 
смисъла на живота. Ако говорим за изкривяване на действителността, 
то по отношение на онези от нас, които са се поддали на зададената 
от партията реалност, другата просто е преставала да съществува; 
резултатът е не изкривяване, а заместване.1 Кой мислеше тогава 
за партията, управлението?!  Тогава не бяха и много политизирани 
нещата. Толкова за политика не се говореше в публичното 
пространство. Тогава се провеждаха и избори вътре в една партия 
само ставаше това, но тогава всички бяха задължени 100% да 
гласуват за кандидата на БКП, нали то нямаше и други.  Но може 
би много-много не  се усещаше и самите избори. То беше едно 
определено задължение, идва момент на избори (декември мисля, че 
бяха) и хората отиват да гласуват тихо, спокойно обаче без такива 
грандиозни агитации, форуми, програми... Минаваха си изборите – 
стара песен на нов глас. Същият кмет, който е бил преди това си 
продължава. Примерно нашият кмет, който е на село, той си е кмет 
от 35 години. Професия кмет!2 През 1987 година, мисля, беше, ако 
не греша, с едно решение на правителството и  на  ЦК на БКП тогава 
бяха отменени манифестациите. Сметна се, че манифестациите 

1  Пасажите, маркирани с курсив, са цитати от проведените 
интервюта.
2  Сюлейман Бакиев, „Преход има във всички времена, като 
се върнем в историята“ (интервю, Шумен, 07.10.2010 г., автор Дарина 
Кючукова, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/node/743

са израз на някакво задължително, така, участие, като проява за 
израз на единство, като израз на привързаност към политиката 
на БКП и на държавата, на социалистическата държава. Верно 
е, че някои низови организации, вместо да се опитат да убедят 
хората, колективите си за едно доброволно съзнателно участие в 
манифестациите, каквито имаше някъде до 1982-ра – 83-та година, 
лишаваха от премия тези, които по неуважителни причини са 
отсъствали  от манифестациите.3

Така както си го обяснявам, принадлежността към Партията е била 
нещо като входен билет за участие в организирания живот на страната. 
От един момент нататък тази организация е започнала да изтласква 
всяка външна за нея инициатива и да ограничава възможностите й 
за изява. Въвеждат се структури, които ангажират населението още 
от детска възраст, за да се осигури пълна степен на индоктринация и 
еднаквомислие. Към началото на 80-те години апаратът на партията е 
проникнал почти навсякъде. След като се запознах със съдържанието 
на интервютата, вече не ме учудва ниското ниво на самоинициатива, 
което наблюдавам в населението у нас, особено в младите поколения. 
До неотдавна приписвах тези качества на нашата българска природа 
(незнайно защо). Сега разбирам, че проблемът не е само в нас. 
Пазарната самоинициатива, предприемаческият дух, свободното 
изследователско мислене са качества, които партията не желае. Те 
поставят под въпрос цялата система от смисли, която тя така детайлно 
задава, и по този начин заплашват самата й същност. (Баща ми) казва, 
че по същия начин е трябвало да бъда в комсомола. И наистина не 
можеше да не си в комсомола. Ако не си в комсомола, няма да те пуснат 
да следваш висше образование. И по негово време е било същото. Той 
стана доктор на науките едва на шестдесет и няколко години. Преди 
това е бил изтласкван, въпреки че е имал научни трудове, публикации 
в чужбина. Въпреки отрицателното му отношение към социализма, 
все ми казваше да внимаваме какво говорим.4 

3  Нико Майер, „Наистина е преход от социализъм към капитализъм, 
но не е този капитализъм, който имат във Франция, Германия, Англия, 
капитализъм с човешко лице, а капитализъм див, вълчи“ (интервю, Шумен, 
04.10.2010 г., автор Дарина Кючукова, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/
node/739
4  Димитър Александров, „Трябва нашето общество така да е 
изградено, че да се прави най-доброто“ (интервю, Шумен, 04.10.2010 г., 
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Другият компонент в категорията мислене през призмата на 
партийната принадлежност е прагматичен: „ние“ работим само 
с „наши хора“, независимо от техните качества, лични мотиви 
и компетенции; важното е, че споделяме една и съща смислова 
структура, през която разбираме и създаваме света. Един от преките 
резултати от порочната практика за назначаване на партиен принцип 
е пълното отрицание от участие в политическия живот след 89-та г. у 
някои от респондентите: Аз не мога насила да гласувам за по-малкото 
зло. Злото е едно и също за мене. Няма по-голямо и по-малко. Всички са 
от едно котило. Дънната платка, ако използваме тези компютърни 
термини, дънната платка е БКП. Комунизъм няма, а комунисти има, 
което е по-зле. Защото, ако няма комунисти, комунизъм не може да 
има. Комунистите са налице. Те си направиха всички партийки, като 
се започне от СДС. БСП са ясни. ДПС, да не говорим, нали. АТАКА – 
също. ГЕРБ – също. ГЕРБ никаква опозиция не е.5 Другата страна на 
този начин на мислене е свързана с качеството на самото управление 
и неговите резултати: Имаше тука други шуменци партизани, които 
не можеха да се примирят, че един интелектуалец може да заема 
пост пред хора, които (имат) партийно минало – партизани, ятаци 
… в това отношение Шумен изгуби, когато имаше кадърни (хора) в 
администрацията... Поставиха по-посредствени хора, които нямаха 
тая подготовка и нагласа да турят и останаха в сянка някои хора 
или не бяха използвани силите им, интелектът им за реализиране 
на по-съвършени проекти в обществено отношение.6 Партийният 
секретар – аз съм управител на болница, слагам навсякъде подписи, 
обаче имам партиен секретар на главата си, който идва и ми казва 
какво да правя. Е това няма, аз съм се, едва ли не съм се бил тука 
с първите секретари на партията. Викам: „Вие направихте ли ми 
конкурс?“ Като тогава, в комунизма, като назначаваха на такива 
постове, се нарежда цялото местно Политбюро от министерството 
заместник-министър и те изпитват, какво ще правиш, какво няма. 

автор Виктория Митрова, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/node/712
5  П. А., „Лустрация, декомунизация и църквата да си бъде на 
мястото“ (интервю, Шумен, 07.10.2010 г., автор Георги Медаров, ПРЕХОД 
BG), http://prehodbg.com/node/737
6  Иван Бончев, „Никъде няма демокрация“ (интервю, Шумен, 
7.10.2010 г., автор Мартин Петров, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/
node/771

Тогава! В партията беше това. Значи все пак са имали разум кой ще 
бъде там. Ако не си партиен член, не можеш да отидеш нагоре. Аз 
как станах партиен член? Ами, като отидох, отказвах, отказвах, 
отказвах, отказвах, защото не исках да се обвързвам с това нещо, не 
ми са такива разбиранията просто, по друг начин мисля, независимо 
че вкъщи е съвсем различно – няма значение. И ми казаха: „Ти като не 
щеш, ако щеш, бе! Ти две специалности имаш, утре ще тръгнеш по 
Либия да работиш, по Тунис да работиш, по това. Кой ще те пусне? 
Това е!“ И аз викам: „Чакай сега, що... Голяма работа!“7 Дори като 
дружинен ръководител се ядосах, че имаше квота. От това училище, 
от дружинните ръководители или учителите, можеше да станат 
партийни членове пет човека или четири човека. Докато на село ги 
приемаха всички в партийната организация.  Ти работиш за тази 
кауза, а не те приемат за член, защото членовете на партията 
се ползваха с определени привилегии. Например аз като дружинен 
ръководител и учител си спомням за едно детенце в пионерската 
организация, което беше много кадърно и умно и имаше желание 
да работи, но не можеше да стане дружинен председател, защото 
майка му и баща му не бяха членове на партията. Като отидеш и 
кажеш, че си член на партията, те поглеждат по друг начин.8 

Ценностите
Според част от респондентите „новите условия“ изкореняват 

предишната ценностна система или я изпразват от съдържание. 
Резултатът е анархия, безотговорност, разсипничество, деградация. С 
разпада на ценностната система се разпада и образователната система, 
възпитанието на децата се подхвърля между семейство, училище и 
отговорните институции, но тъй като институциите функционират 
само формално в работното време от 8 до 5, а бащата пие две 
ракии, няма го по цели дни и нощи, защото работи, то в крайна 
сметка отговорност никой не поема, ценности няма кой да защити 
и те се самосъздават на хаотичен принцип (тук приемам тезата, че 
обществото не може да функционира без ценности). 
7  Ж. Ж., „Ами, не можахме да се преборим с това нещо. По друг 
начин разбирахме демокрацията ние“ (интервю, Шумен, 6.10.2010 г., автор 
Мартин Петров, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/node/777
8  Марийка Денева, „Нашият преход не е преход, то е пълно 
мъчение“ (интервю, Шумен, 03.10.2010 г., автор Виктория Митрова, 
ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/node/710
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Другата ос на сюжетния мотив в техните разкази се движи около 
становището, че ценностите преди не са били истински ценности, 
а са били задължителни изисквания; не ценности, а правила: После 
нещата малко се попромениха, защото и ние не сме били напълно 
наясно какво се случва, критериите ни за нещата не са били 
правилни. Всички са си представяли капиталистическото общество 
като свободия, а всъщност то е общество на законност и ред. Преди 
следването на законите е било заради страх, а не поради ценности.9 
Както и: Аз съм наистина от онова поколение, чиито млади години са 
минали до 89-та година, и съм работила в Комсомола като дружинна 
ръководителка, където съм следвала професионално линията на 
партията. Тогава всички така работехме, особено ангажираните с 
такива професии като моята. Мога да кажа, че имаше неща, които 
не одобрявам. Имам предвид ограниченията… ограниченията  по 
отношение на облекло, музика, възможности за изява – например 
по-различна проява от страна на някоя личност. Мисля, че тази 
организация, и по-скоро комуникацията, която съществуваше между 
хората, както между децата, така и между децата и възрастните, 
се разкъса след промените. Децата останаха изведнъж наникъде. (…) 
Да вземем например скаутското движение. Аз не го отричам, то е 
хубаво, възпитава у децата дисциплина, възможности за съхранение, 
опазване на околна среда, всичко онова, което някога се правеше в 
съществуващите дотогава организации – детски, младежки, няма да 
ги назовавам с имената им, но и защо пък не. Тогава бяха чавдарчета, 
пионерчета, комсомолци. Лошото беше това, че се надъхваха децата, 
насочваше се вниманието им към точно определени неща. Нямаше 
я свободата на избор. Иначе като организация преди промените, 
като организация даже и на живота на възрастните, имам предвид 
ОФ организации, хората бяха малко по-ангажирани. Сякаш имаше 
в по-голяма степен гражданско общество. Човек се чувстваше по-
ангажиран. Докато сега всеки иска да е свободен и това е хубавото.10 

Това, което аз виждам в приложените цитати и в други неприложени 

9  Димитър Александров, „Трябва нашето общество така да е 
изградено, че да се прави най-доброто“ (интервю, Шумен, 04.10.2010 г., 
автор Виктория Митрова, ПРЕХОД BG) ,http://prehodbg.com/node/712
10  Марийка Денева, „Нашият преход не е преход, то е пълно 
мъчение“ (интервю, Шумен, 03.10.2010 г., автор Виктория Митрова, 
ПРЕХОД BG) , http://prehodbg.com/node/710

интервюта, е, че за интервюираните не е ясно дали и доколко е 
хубаво да си свободен. Граници все пак трябва да има! – казват те. 
Единственият ми въпрос тук е: кой ще определя тези граници? Дали 
е възможно да приложим старите граници към новите условия, нещо 
като втора употреба граници? И връщам се на предишните въпроси: 
навярно това, което наблюдаваме в системата от смисли, е опасението, 
че отсъствието на граници, вървящо ръка за ръка със свободата 
(прекалена и водеща до развала), ще доведе до унищожаване на това, 
което е, а то е в крайна сметка – единствено познатото. Тоест страхът 
е предизвикан не от онова, което идва, и дори не от това, което се 
случва, а от загубата на онова, с което сме свикнали. 

Друг компонент от това смислово пространство се състои в 
отъждествяването на импулсивността със свободата, което личи най-
отчетливо от разказите за митингите: Такова преживяване не може 
да се разкаже с две думи. Голямо шоу беше!11 Непосредствено след 
свалянето на Тодор Живков надеждата, че ще стане нещо ново е 
изключително жизнена. Дълго време потисканата свобода, отдавна 
очакваната промяна, надеждата за край на  системата подхранват 
идеята, издигнала на власт СДС, и й дават живот. По това колко дълго 
населението следваше едни или други партии, колко дълго даваше 
кредит на едни или други идеали, можем да съдим колко силна е била 
надеждата на хората за една позитивна промяна. Но се оказва, че всичко 
това е било само илюзия. Следвали сме не своята мечта за демокрация, 
а машинациите на едни или други агенти на национална сигурност 
или  приближени на стария режим. И се срещат с ръководството на 
комитета, то няма ръководство, но там стана ясно – едните са по-
знаещи и можещи – тия, които, как да кажа, все пак имат някакъв 
организационен опит, и другите са просто желаещи нещо – да се 
бунтуват, да рушат, да...  както във всяка една революция. И както 
и да е де, два-три дена, значи това е била петък, събота и неделя, 
разговаряхме там, оказа се, че, нали, тоя начин не е приемлив, трябва 
да се измисли нещо, сигурно и в София са умували и, както и да е, 
за понеделника вече стана ясно, че в София се насрочва кръгла маса 
по тези въпроси и, и общо взето отприщихме натам напрежението, 

11  Николай Калев, „Върху българския народ се извършва геноцид“ 
(житейски разказ, Шумен, 07.10.2010 г., записал Петър Добрев, ПРЕХОД 
BG), http://prehodbg.com/node/734
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като дойдоха пак да митингуват, да си изберат кой ще отиде във 
София. (…) (хората) бяха почувствали, че могат да бъдат някаква 
сила, и, нали и във София видяха, че могат да викат „А!“ „У! “, 
да замерят със топки и това е, оттам нататък вече си тръгнаха 
промените…12 

Критиката върху процесите, през които страната ни е преминала, 
и която откриваме в разказите на респондентите, е отправена към 
начина, по който са били избирани ръководителите на протеста, като 
същевременно виждаме, че този начин е бил единствено възможният, 
а митингът единствената форма за израз на масовото недоволство. 
Тази комбинация от обстоятелства става причина за отъждествяване 
на желанието за промяна с нейното осъществяване: Той беше първият 
човек, от новите избрани тогава. И там също – присъствам аз на 
конференцията и около мене – избрани, нали делегати, на такъв 
принцип, всъщност на еди-колко човека трябва да бъдат избрани, 
предполагам, че и там изборите са вървели по някакъв подобен начин. 
И четат „Иван Стоянов“ „Директор!“   – зачеркват го. „Петър 
Иванов.“ „Тракторист.“ „Браво!“ Плюс!  Еди-кой си – механизатор 
– плюс. Този – партиен секретар - зачеркват го. И накрая четат 
избраните, ръководството – няма джан-джун, един със един да става. 
Хубаво, че имаше малко преподаватели, нали тука все пак имаше 
две висши училища – военното училище (…) но това, настроението 
беше такова: „Дай да ги махнем тез, да сложим други! Нищо че не 
стават! Нищо че не стават, ама те са наши хора.“ И това според 
мене беше израз на цялата народопсихология: „Дай да сложим други, 
за да не са онез!“ И вече оттам нататък тръгнаха нещата, почнаха 
изборите.13

Демокрацията
В разказите на респондентите битува мнението, че демокрация 

въпреки всичко няма. Независимо от това, отделни компоненти на 

12  Р., „Стадното чувство е много страшно“ (интервю, Шумен, 5, 
6, 7.10.2010 г., автор Мартин Петров, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/
node/744
13  Р., „Стадното чувство е много страшно“ (интервю, Шумен, 5, 
6, 7.10.2010 г., автор Мартин Петров, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/
node/744

демокрация все пак има и основният е свободата на словото, която се 
оценява много високо от всички интервюирани. Това е демокрацията. 
Всеки има право на мнение, на изразяване.  – Това ли Ви липсваше?  – 
Предимно това. Тогава ти се казваше какво ще приказваш. Примерно 
спомням си едно партийно събрание тогава и докладът, който някой 
трябва да докладва, се проверяваше, това, което пишеха, това се 
казваше. Такива бяха нещата.  – А как се възприемаше? За някои 
е било нормално да четат това, което им се пише?  – Да, някои 
много нормално го приемаха това.14 Основното, което трябва да 
се гарантира, е свободата на словото. Хората трябва да могат да 
изказват това, което мислят и искат да стане. Абсурдно беше да се 
изказваш свободно или да протестираш по онова време.15 Ще се спра 
на въпроса: защо ни разочарова тази демокрация, която все пак тече у 
нас или по друг начин – какво е това, което тече у нас? 

Въпреки скептицизма по отношение на резултатите от т.нар. 
демокрация, респондентите като цяло приемат, че тласъкът, разрушил 
старото, е все пак позитивно зареден. Оттук би следвало да очакваме, 
че те ще бъдат позитивно настроени и към развитието на онова, което 
се заражда като социално-политическо устройство: трансформацията 
е започнала, но реалното преминаване от едната система в другата 
и съответното участие в социално-политическия живот в съгласие с 
вътрешните й изисквания все още не се е състояло. Очевидно е, че 
нещо липсва. Разочарованието от демокрацията у респондентите 
не е следствие от опознаване на нейната същност, а следствие от 
това, че някакъв автоматичен, сам по себе си скок, който някои от 
респондентите наричат с името преход – от едното състояние, в 
другото, – не се наблюдава. Въпреки очакванията, такъв скок няма и 
това е разочароващо. Оттук насетне разочарованието се прехвърля към 
обекта на желания скок (преход) – демокрацията. Но коя демокрация? 
Онази, истинската, за която сме чували как работи, която изучаваме, за 
която има чуждестранни примери, или някаква друга? Това, от което 
респондентите са разочаровани, е една инсинуирана демокрация, 

14  Сюлейман Бакиев, „Преход има във всички времена, като 
се върнем в историята“ (интервю, Шумен, 07.10.2010 г., автор Дарина 
Кючукова, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/node/743
15  Димитър Александров, „Трябва нашето общество така да е 
изградено, че да се прави най-доброто“ (интервю, Шумен, 04.10.2010 г., 
автор Виктория Митрова, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/node/712

file:///C:/Users/admin/Desktop/PREHOD_VOL_2/�., 
file:///C:/Users/admin/Desktop/PREHOD_VOL_2/�., 
file:///C:/Users/admin/Desktop/PREHOD_VOL_2/�������� ������, 
file:///C:/Users/admin/Desktop/PREHOD_VOL_2/�������� ������, 
file:///C:/Users/admin/Desktop/PREHOD_VOL_2/�������� ������, 
file:///C:/Users/admin/Desktop/PREHOD_VOL_2/������� �����������, 
file:///C:/Users/admin/Desktop/PREHOD_VOL_2/������� �����������, 
file:///C:/Users/admin/Desktop/PREHOD_VOL_2/������� �����������, 


Траектории на локалния преход Преходът в България - памети и рефлексии

122 123

точно толкова изфабрикувана, колкото и преходът, призван да постави 
нейното начало. 

Когато анализирах есенцията от разказите, открих, че проблемът 
за лошото качество на нашата демокрация не е нито в тласъка, нито 
в онова, което той произведе. Проблемът идва от факта, че машината, 
произвеждаща смисли и задаваща смислови форми за света (партията) 
продължава да работи. Тя казва, че демокрацията е започнала, че ние 
сме в демокрация, че това е тя – ей я нà, демокрацията! А онова, 
което реално се оформи и реално се случи бе съвсем друго. Нека си 
припомним явлението мутри: Явно имаше криза в управлението на 
партията. Всъщност за мен тази криза беше определено подготвена, 
дълго и старателно от хората, защото на практика през всичките 
тези години ни управляват същите тези хора и техни възпитаници. 
Същите, които бяха и преди 10 ноември. (...) Въпросът е, че те 
направиха всичко възможно да имаме един първоначален хаос, за да 
могат да се натрупат капиталите по различни начини – законни и 
незаконни и тепърва да ги узаконяват. Така че идеята за демокрация, 
тази прекрасна идея, която съществуваше от 1989 г., на практика 
сега е просто една химера.16 Според мен това че сме в НАТО и ЕС 
означава, че сме вече част от една империя и върху нас се осъществява 
контрол само по отношение на нормативите и правилата, без да се 
налагат какви твърди изисквания. Мисля, че това е за добро. Ако 
не бяхме влезли в НАТО и ЕС, сигурно този мутренски преход щеше 
още да продължи.17 Да кажа това. А от качеството да спукаш 
топката до качеството да съшиеш друга има доста голяма разлика, 
нали така. Дълги години управленският потенциал продължаваше 
да остава във старата партия, за която говорехме, че оттам, 
общо взето, е трудно да излезеш, първо беше трудно да се влезе, във 
старите години, пък по-нататък се оказа, че е трудно да излезеш 
по чисто психологически причини. Просто защото ставаш предател 
в очите на своите колеги, приятели, познати и така нататък и те 
продължиха да си носят тоя кръст дори тогава, когато таз партия 

16  Стилян Стилянов, „Преход от какво?“ (интервю, Шумен, 
07.10.2010 г., автор Гергана Крамарска, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/
node/779
17  Проф. Добрин Добрев, „България не се отдалечава кой знае колко 
от една средноевропейска държава“ (интервю, Шумен, 06.10.2010 г., автор 
Петър Добрев, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/node/702

обединяваше три прослойки всъщност – бабичките, червените 
бабички, тия, които, както казах, плащат редовно членския си внос 
преди сметката за парно, тези, които разграбиха част от капитала, 
натрупан преди промяната, и тия, които успяха, благодарение 
на връзките със тая партия, вече в ново време, да лапнат част 
от топката за ръгби. Щото има едни, ги получиха по наследство 
нещата, а другите се докопаха до тях поради по-добрите си лакти. 
Оттам нататък просто започна голямото разграбване, значи някъде 
след като падна правителството на Луканов, вече правителството 
на Беров, на Виденов и всички следващи бяха си... правителствата на 
възможността да отмъкнеш нещо от парченцата от топката.18 
По него време вече управляваше Иван Костов, той беше част от тази 
клика, защото СДС за мене, в началото беше кауза, по-нататък се 
превърна във клика, група, която да приватизира България. Смениха 
директора, сложиха дясната ръка на Йонков за директор и след една 
година извършиха така наречената работническо-мениджърска 
приватизация. По начина, по който я правеше Иван Костов, и 
народът я нарече разбойническо-ментарджийска, а аз преди това 
съм се занимавал с това как да стане приватизацията, имам писани 
статии. Изобщо доста интересни неща и покрай приватизацията, 
но приватизацията в България беше направена за хора като Йонков. 
Вследствие на което сега те просто не могат да се оправят с 
това, което са купили, болшинството от заводите вече ги затриха, 
болшинството от хотелите са такива, състоянието каквото е 
хотел Шумен, да не говорим за хотел Мадара, той пък вече е руина.19 

"Кой не иска да се оправи, иска но не може, защото освен всичко 
друго той зависи от тия, които са му го дали това нещо... нали, има 
едни такива, които седят отзад, зад бушоните (…) Надявам се, че 
техните предприятия поне се управляват по един по-добър начин. 
Но има и такива, които просто ги вземаха, защото са наши хора 
и защото трябва, когато има предизборна кампания да осигуряват 
парите. Пак казвам, беше период, в който просто не можеше, значи, 

18  Р., „Стадното чувство е много страшно“ (интервю, Шумен, 5, 
6, 7.10.2010 г., автор Мартин Петров, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/
node/744
19  Р., „Стадното чувство е много страшно“ (интервю, Шумен, 5, 
6, 7.10.2010 г., автор Мартин Петров, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/
node/744
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такъв, който работи по правилата, не би могъл да оцелее. Отделно 
че политически би бил сменен лесно, държавният директор се 
сменя лесно. Частният – още по-лесно, щото или го набиват, или го 
застрелват.20 

Значи тя думата капитализъм е много различна от нашата 
дума, която е. При нас няма капитализъм. При нас има усвояване 
на средства по незаконен начин. Значи, това не е капитализъм. 
Нали тръгнахме от тази теория на социализъм, капитализъм и 
тем подобни неща. Не. В България няма капитализъм, България е 
една свободна държава, в която тези, властимащите, постигат 
определени неща. Даже и за здравния министър, построил си къща.... 
социалният от предното правителство. Построил си къщичка на 
морето. Но тя много скромна, само, виждаш я – 200, 300 квадрата. 
Въпрос на измерение, но това не е капитализъм... Демокрацията е 
много криворазбрана в нашата държава.21

  Онова, което за мен е ясно, е, че в България след ноември 
1989 г. нищо в „дънната платка“ не се е променило. Лицата са 
същите, системата е същата. Да, тя е сменила лика си, носи дрехите 
на демокрацията, говори с нейния език, но за да й е по-сигурно, е 
произвела и силова структура, чрез която да източи (изпере или друго 
действие) своите активи от миналото. Тя започва да играе ролята 
си в играта на демокрация, но промените са само външни. Вече 20 
години. Можеше ли да стане иначе? Някои от респондентите смятат, 
че това е било възможно: Може би не бяхме подготвени за такива 
времена… Вижданията бяха други – от една система преминавайки 
в друга система. Трябваше да има някаква приемственост може 
би. Това не се получи при нас.22 Част от респондентите смятат, че 
една от големите грешки не прехода е, че икономиката не стъпи 
върху онова, което вече е създадено, а започна да функционира след 

20  Р., „Стадното чувство е много страшно“ (интервю, Шумен, 5, 
6, 7.10.2010 г., автор Мартин Петров, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/
node/744
21  Яна Жечева, „Последните 20 години всичко, което беше създадено, 
е разрушено“ (интервю, Шумен, 05.10.2010 г., автор Георги Медаров, 
ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/node/736
22  Сюлейман Бакиев, Преход има във всички времена, като се върнем 
в историята“ (интервю, Шумен, 07.10.2010 г., автор Дарина Кючукова, 
ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/node/743

като окончателно е разрушена предишната структура, т.е. за тях 
икономиката не функционира, а колабира. Според респондентите 
този колапс е могъл да бъде избегнат. Те не разбират каква е била 
причината, чие е било решението за разрушаване на вече изградените 
структури. Те не виждат проблем в това новата пазарна икономика 
да започне автоматично оттам, където е спряла плановата икономика. 

Друг важен пропуск на новото управление е отсъствието на 
стратегия за развитие, което поставя властта в ръцете на некомпетентни 
кадри, от една страна, злоупотребяващи с нея, а от друга – узаконяващи 
средствата от незаконния бизнес на други. Отдалечихме се сега от 
това, което беше постигнато. (…) Допринесохме през тези години 
много случайни хора да влязат в управлението. Тогава хората бяха 
по-отворени към обществените въпроси, колективното чувство го 
имаше. Дано да намерим арка, която да ни даде пътя към извисяване 
на хората, към стремежа… Добре живееха тогава хората. (…) 
Тогава настроението беше много мобилизиращо…. Защото имаше 
нужда от промяна, от някои корекции. В кадрите имаше недоволни 
от много неща. Вярвахме, че ще стане по-добре. Всеки беше с едно 
оптимистично чувство. Независимо към каква идея се върви, ще е 
по-добре. За съжаление, не стана така. Във всички отношения 
ние имахме процъфтяване, въпреки грешките, а сега – да отречеш 
всичко. Вместо малко по-умно да преминем… аз не отричам прехода, 
но можехме да заимстваме от западните държави.23 

В опита си да реконструирам миналото на базата на разказите от 
получените интервюта, стигнах до заключението, че сме свидетели и 
неволни участници в една наистина гениална игра. Не съм историк 
и не мога да преценя кога е започнало замислянето на тази игра; в 
никакъв случай не мога да посоча чий замисъл тя носи, но тези, които 
я изпълниха, са ясни. И тук идва мястото да се пусне една приказка, 
която да спре недоволството, обяснявайки всичко: метафората за 
прехода. 

23  Христина Горанова, „Би следвало вече да не говорим за преход, 
а за едно състояние на европеизъм“ (интервю, Шумен, 06.10.2010 г., автор 
Атанаска Маджарова, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/node/720
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Преходът

Част от интервюираните разказват, че през 80-те години и особено 
след 1985 г. от Съветския съюз в България започват да се усещат 
предвестниците на някаква промяна, полъхът на нещо ново, което 
се надявахме коренно да промени живота ни към по-добро. Тази 
промяна обаче не може да даде плодове в България поради липсата 
на информация, говоря за вярна информация… Ние я нямахме.24 
Манипулирането на общественото мнение и на каналите, по които 
информацията тече, е друг механизъм, по който Партията държи 
масовото съзнание в покой. То е и сред причините преходът (с цялата 
условност на това понятие) да се осъзнава като случване, а не като 
извършване. През цялото време на т.нар. преход аз съм живяла, без 
да знам какво всъщност се случва с мен и около мен. Респондентите 
от своя страна, по-запознати от мен с онова, което се случва, имат 
склонността да оценяват прехода като успешен или неуспешен 
и правят това от гледна точка на индивидуалния си опит – ако към 
днешна дата живеят добре, то преходът е бил успешен. 

Необяснимо или обяснимо, но неприемливо и до днес остава едно 
решение, което определя духа и хода на прехода и оставя отражение 
върху случилото се след 10 ноември 1989 г.: всичко трябва да започне 
наново, на чисто, а съществувалото досега да се премахне. И започваме 
нова култура – късаме с миналото и го захвърляме25. На какво се 
дължи това отрицание? Особено първите години след тези промени, 
които бяха, беше пълно отричане на всичко, което е свързано със 
социализма, идеите за комунизма. А оттам вече и един вид пълно 
отричане на историята. (…) Ами това наслагване 45 години на тази, 
както й казват, тоталитарна диктатура, тоталитаризъм. Това 
вече кара хората изведнъж да почувстват като революция. Трябва по 
някакъв начин, може мирна революция, не кървава революция, не чрез 
гражданска война, не чрез... този преврат. Трябва някаква промяна да 

24  П. А., „Лустрация, декомунизация и църквата да си бъде на 
мястото“ (интервю, Шумен, 07.10.2010 г., автор Георги Медаров, ПРЕХОД 
BG), http://prehodbg.com/node/737
25  П. А., „Лустрация, декомунизация и църквата да си бъде на 
мястото“ (интервю, Шумен, 07.10.2010 г., автор Георги Медаров, ПРЕХОД 
BG), http://prehodbg.com/node/737

стане и по този начин става. Като алтернатива, да. Отрицанието. 
Изчистването, т.е. промяната в душата, в съзнанието, във всичко, 
става чрез отрицание на всичко минало.26 

Бих искала да маркирам собственото си виждане по този въпрос. 
Версиите, които търсим, за да си обясним случилото се, разрухата, 
късането с миналото и др. са просто опити да намерим здрава логика 
там, където тя отсъства. Въз основа на тезата ми за прехода аз твърдя, 
че друго обяснение на тази разруха, освен че тя е нормално следствие 
от разграбването на държавата, няма. Онези, които приписват 
човешки черти на структурите и техните ръководители, извършващи 
разграбването, са остатък от манипулацията на мисленето, която вече 
описах. Партията е възпитала в тези респонденти убеждението, че 
онези, които я ръководят, са добри и работят само в името на нашето 
общо благо. А след като има различни становища относно подбудите 
на това разграбване, навярно няма да се учудим, че има разногласия 
и по отношение на това дали преходът е започнал, дали е завършил и 
защо мислим така. 

А) Свидетели сме на трансформации, които наричаме преход. 

Преходът е завършил 
 Вие знаете при социализма какъв беше лозунгът: „Напред към 

комунизма!“, сега лозунгът според мен е Назад към капитализма!“.27 
Тази дума се наложи още отпреди това. Нали знаем, 

преустройството започна още от Горбачов. Свързвам го с промените. 
Преход – от едно състояние в друго, от една система – в друга, от 
едни структури – в други. Израз е на съществени неща, които са 
се случили. Друг е въпросът, че преходът не стана към по-добро. 
Тази дума ми е малко досадна – все да прехождаш, да прохождаш… 

26  Бета Хараланова, „Не трябва да се мисли, че животът започва от 
нас и от днес, защото много хора го забравят това нещо“ (интервю, Шумен, 
04.10.2010 г., автор Георги Медаров, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/
node/735
27  Проф. Димитър Игнатовски, „Всички преподаватели, които бяха 
тук, и по политическа философия, и по политикономия, се преустроиха и 
останаха“ (интервю, Шумен, 07.10.2010 г., автор Дарина Кючукова, ПРЕХОД 
BG), http://prehodbg.com/node/742
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трябва да има мярка. Би следвало вече да не говорим за преход, а за 
едно състояние на европеизъм.28 

89-та зачеркнахме един режим и тръгнахме към нов и си 
мислехме, че това преструктуриране във всяка област ще бъде за 
кратко. За мен преходът трябваше да бъде много кратък, макар че 
такава промяна не може да се случи в рамките на  една- две години. 
Сега времето, в което живеем, не знам как да го нарека. Преходът 
отдавна мина. Сега това е борба за оцеляване.29 

Аз ще го нарека преход от благоденствието към нищетата. 
В този клуб в определени дни на седмицата се пълни с хора, които 
идват да стоят на климатик, защото вкъщи няма с какво да се 
отопляват.30 

Преди беше един тоталитарен режим, докато днес сме, колкото 
и да е, сме една демократична държава, член на НАТО, член на 
ЕС. Сравнение не може да става, дума не може да става. Тези, 
които мечтаят за времето на Живков, мечтаят за събранията, за 
банкетите, за щафетите със салам. Хладилникът преди бил пълен, 
пък сега – празен. Ами напълни го.31 

Вижте, може би наистина е преход от социализъм към 
капитализъм, но за съжаление, не е този капитализъм, който 
имат във Франция, Германия, Англия, както го пишат писателите, 
капитализъм с човешко лице, а капитализъм, който е див, вълчи. 32

28  Христина Горанова, „Би следвало вече да не говорим за преход, 
а за едно състояние на европеизъм“ (интервю, Шумен, 06.10.2010 г., автор 
Атанаска Маджарова, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/node/720
29  К. К., „Аз ще започна с това, че съм една жена на 50 години и 
съм си изживяла младостта през социализма, а сега се боря да оцелея в 
годините на демокрацията“ (интервю, Шумен, 04.10.2010 г., автор Атанаска 
Маджарова, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/node/721
30  Кирил Николов, „Аз ще го нарека преход от благоденствието 
към нищетата“ (интервю, Шумен, 04.10.2010 г., автор Виктория Митрова, 
ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/node/713
31  Михаил Багрянов, „Хладилникът преди бил пълен, пък сега 
празен. Ами напълни го“ (интервю, Шумен, 04.10.2010 г., автор Петър 
Добрев, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/node/701
32  Нико Майер, „Наистина е преход от социализъм към капитализъм, 
но не е този капитализъм, който имат във Франция, Германия, Англия, 
капитализъм с човешко лице, а капитализъм, див, вълчи“ (интервю, Шумен, 
04.10.2010 г., автор Дарина Кючукова, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/
node/739

От няколкото поместени мнения само едно оценява времето след 
завършилия преход като по-добро, като качество на живот, от това 
преди. За повечето от респондентите в тази категория преходът е 
донесъл само негативи, като разочарованието е свързано основно с 
битовата страна на живота. 

Преходът е дълъг процес и още не е завършил
Разделих тази категория на две подкатегории мнения според 

заряда им: позитивни и негативни. Позитивно настроените вярват в 
прехода, в неговите цели и резултати, и виждат процеса да преминава 
между две оси: първата е началото на процеса, когато е сложен край 
на плановата икономика и се е преминало към пазарната, независимо 
че такова нещо се прави за пръв път; втората ос може да започне да 
се върти единствено след като е завършила промяната на цялостната 
социална надстройка, когато  е налице коренно нов механизъм на 
мислене и осъзнаване  – процес, който едва е започнал. Тази група 
вижда в прехода най-вече материалната страна на трансформацията 
с основен акцент смяната на собствеността от държавна в частна. 
Негативно настроените са просто разочаровани. Те са очаквали 
преходът да доведе нещо по-добро, да повиши стандарта на живот 
и не поставят под въпрос съществуването на такъв феномен, нито 
целите, които той преследва. Респондентите от тази група смятат, 
че нещата се случват отвън: те са били готови стоически да понесат 
всички трудности, докато този преход изпълни своите функции, но той 
продължава прекалено дълго, положителна промяна не се наблюдава, 
а само още по-голямо задълбочаване на разрухата. 

(позитивно)
Това беше един гигантски преход от командната към пазарната 

икономика, който никой не го беше извършвал, никъде не беше описано 
в книгите. И този преход лежи на нашите кости – костите на 
тогавашните директори. Някои от тях успяха да се трансформират 
в успешни капиталисти, но повечето просто костите им са 
погребани във тази месомелачка. И досега още няма написани как 
да стане трансформацията от планово към пазарно стопанство и 
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това, което едно време бях учил, то вече го нямаше, а това, което 
трябваше да се научи, нямаше откъде да го учиш, учиш се по метода 
на пробата и грешката.33 

Ами аз приемам прехода като най-вече промяна на мисленето 
на хората, защото действително 45 години те бяха в една по-
друга ситуация, беше отречена религията, единствената религия 
трябваше да бъде тази на комунистическата партия. Въобще 
хората не се чувстваха свободни по никакъв повод и, разбира се, това 
няма как да стане в срок от 1–2 години, да се промени това мислене, 
да се изкорени. Необходимо е да се сменят поколения вероятно, за 
да се изкорени изцяло този натиск, който е бил упражняван тогава. 
Мисля, че има значително по-благоприятни промени вече сега, 
след 20 години, и по отношение на мисленето. – А приключил ли е 
преходът?  – Е, не е приключил още, не е приключил. Не зная кога 
ще приключи. Ще приключи тогава, когато изравним своя жизнен 
стандарт до този на развитите  европейски държави, когато се 
формира в България средната класа, защото тя още не е формирана. 
Когато се формира в България средната класа и нашият стандарт 
бъде толкова добър, колкото е в страните със стари демокрации, 
вероятно ще приключи.34 

Да, дотолкова, доколкото одържавената собственост трябваше 
да бъде по някакъв начин разпределена, и тя част от нея си беше 
наистина само държавна,  защото тя  в годините на соца, когато 
държавата беше собственик на икономиката. Това, че всеки сега 
казва, че държавата е длъжна, еми длъжна беше тогава,  защото 
държеше цялата икономика и всички ресурси бяха у нея, сега обаче не 
е така, икономиката, предприятията, средствата за производство 
не са държавни и всъщност това е преходът – промяната на 
собствеността от държавна в някаква друга, друг е въпросът, че 
голяма част се извършва по един криминален начин. Както стана 
така, че бяхме всички еднакво бедни до една дата и след една седмица 

33  Р., „Стадното чувство е много страшно“ (интервю, Шумен, 5, 
6, 7.10.2010 г., автор Мартин Петров, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/
node/744
34  Даниела Русева, „Аз бях на една сватба и там един пожарникар 
ми каза, че на 10 ноември Тодор Живков ще бъде свален, пет дена 
предварително“ (интервю, Шумен, 05.10.2010 г., автор Дарина Кючукова, 
ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/node/740

едни се оказаха много богати, а пък други бедни. И всичко останало, 
за което стана дума. Съзнание, начин на мислене, тия промени които 
стават най-трудно. Да разбереш,  че не държавата трябва да има 
грижа към твоите деца, ами твоите деца са си твоя грижа и ако 
някой реши да помогне на някого, е свободен да го направи. Човек 
лесно вероятно осмисля правата си, но много  трудно осмисля 
задълженията си. Всичко това е преходът, който категорично не е 
завършил и ще завърши както Мойсей, две поколения, и работата се 
оправя.35 

(негативно)
С промяната всеки очаква да се случи нещо добро, да стане нещо 

добро. Първите години ние си казвахме, нещата не се случват така, 
нали, зле ни е в момента, но може би трябва да има един, едно време, 
в което да се осъзнае какво става. И тогава политиците измислиха 
думата „преход“. Добре ама тоя преход не свършва. – Казахте, че 
политиците измислиха тази дума „преход“. Защо я измислиха, какво 
означава тази дума за тях според вас? – За тях не знам какво значи, 
за мен означава, че... Намираме се някъде, нали, но трябва да го 
изтърпим, за да дойде по-добро. Трябва да минем през определено 
нещо, за да стигнем до нещо. Но това нещо ние не го стигаме.36  

Аз за това започнах с това, че съм на 50 години, считаме, че ние 
сме поколението, което най-силно усеща върху гърба си този преход. 
Може и да е за по-добро, но лично аз не смятам, че ще го доживея, и 
моите деца не мисля, че ще го доживеят.37 

Нужно е още време. Тъжно е, щото през това време дните си 
текат.  Животът си минава. Навремето не ни интересуваше какъв е 

35  Георги Георгиев, „Всъщност това е преходът – промяната на 
собствеността от държавна в някаква друга, друг е въпросът, че голяма част 
се извършва по един криминален начин“ (интервю, Шумен, 03.10.2010 г., 
автор Анелина Георгиева, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/node/733
36  Яна Жечева, „Последните 20 години всичко, което беше създадено, 
е разрушено“ (интервю, Шумен, 05.10.2010 г., автор Георги Медаров, 
ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/node/736
37  К. К., „Аз ще започна с това, че съм една жена на 50 години и 
съм си изживяла младостта през социализма, а сега се боря да оцелея в 
годините на демокрацията“ (интервю, Шумен, 04.10.2010 г., автор Атанаска 
Маджарова, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/node/721
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преходът за българите и една Хърватска, която не е член на ЕС, ми 
навсякъде цветя, чисто, приятно, хората некак си, не знам, добри 
усмихнати. Тука ние ще се пукнем от злоба, мизерия навсякъде, всеки 
си мисли, че някой друг е длъжен да върши неговите неща и затова е 
мизерия.38 

Б) Отхвърляме условието, че преходът е част от реалността. 
Част от респондентите (в това число и аз) смятат, че такова нещо 

като преход няма. Друга част разглеждат прехода като период, който 
тепърва предстои да преминем. Основната разлика между разбирането 
за прехода между двете категории е в това, че първата смята, че преходът 
е изфабрикувана метафора, а за втората концепцията за прехода се 
проблематизира само по отношение на времевата насоченост: първата 
говори за прехода в миналото и съответно го отрича, а втората говори 
за прехода в бъдещето. И двете категории обаче са на мнение, че 
преход в миналото няма. 

Позволих си да направя компилация от разказите на част от 
респондентите и да съставя хронологичен разказ за онова, което 
изниква в паметта за времето около и след 1989 г., тъй като ми липсва 
детайлна информация за този период. Разбира се, преразказаното от 
мен е преминало избирателно: следващият разказ е онова, което аз бих 
разказала, ако бях около десет години по-възрастна: 

Преди ни лъжеха и много хора вярваха, че комунизмът, вече като 
развит социализъм, сме го постигнали и вече сме близо до рая едва ли 
не. Каква бе изненадата ни, когато се събудихме и се оказа, че вместо 
в рая сме били зад стена. А след като и стената падна, се оказахме 
насред световната пазарна икономика, беззащитни, незнаещи, но 
обнадеждени. Из от сенките, без наше позволение, без дори да знаем 
как точно стана това,  нашенски тарикати продадоха на безценица 
всичко, прибраха си откраднатото в банкови сметки и започнаха да 
перат събраното, докато ние едва се окопитвахме от онова, което 
се случваше.  

Един ден Партията просто сдаде властта. Предусещахме 

38  Георги Георгиев, „Всъщност това е преходът – промяната на 
собствеността от държавна в някаква друга, друг е въпросът, че голяма част 
се извършва по един криминален начин“ (интервю, Шумен, 03.10.2010 г., 
автор Анелина Георгиева, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/node/733

промяната, надявахме се, че нещо ново ще дойде, Тодор Живков 
бе омръзнал на всички, но колко внезапно стана всичко. Научих по 
телевизията, а баба ми вика не може да бъде, това сигурно някой 
си прави скеч39. Как така Партията изведнъж сметна, че властта 
повече не й трябва и без съпротива я преотстъпи на опозицията 
по площадите? Но еуфорията завладя всички ни, беше интересно, 
случваха се разни работи, имаше динамика… надявахме се, че 
нещата ще се оправят. Никой всъщност не знаеше какво става. 
И вината на политиците от това време е, че нито един не излезе 
и не каза истината за нещата. А после разбрахме, че планът не е 
бил България да се оправи, никой не е мислел за България тогава; 
изнасяй парите, продавай и кради де що е останало неоткраднато! А 
междувременно обществото се разпадна, бившите монтираха свои 
играчи във властта, населението затъна в мизерия и всичко потъна 
в разруха. Държавата бе разграбена отвътре, а после разпродадена. 
Но от кого? 

Липсват осъдени, а и никой не потърси отговорност. Кой донесе 
всичко това на страната? НЛО ли са виновни? Хората от стария 
режим и техните наследници, те ограбиха страната; и банките и 
икономиката все още са в техните ръце и затова промяна няма. То 
нашите другари не са хората, които могат да движат икономиката, 
те не са свикнали да мислят, да носят отговорност, да работят. 
Те не знаят що е грижата на частния стопанин, те знаят само да 
крадат и манипулират. Семето им е такова, от тях нищо не става. 
Те са директори с привилегии само, с връзките, с контактите, с 
парите. Значи това, което стана, бе да се разруши всичко отвън, 
да се разграби, а отвътре остана да гние. Отвън обявиха, че късат 
с миналото, а отвътре започнаха да разграбват държавата.  
Създадоха си силовите групировки, които да всяват страх у народа 
и никой да не смее да се меси. Това е цялата история. Случилото се в 
България е чисто и просто грабеж. Това не е никакъв преход. 

В разказите на респондентите, които споделят мнението, че 
преход няма, преходът е все пак достатъчно засегнат като феномен. 

39  Иван Иванов, „Хората бяха настроени за някаква промяна, а 
всъщност се оказа, че май нищо не се променя, а стана по-лошо“ (интервю, 
Шумен, 06.10.2010 г., автор Гергана Крамарска, ПРЕХОД BG), http://
prehodbg.com/node/715
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Критиката на интервюираните (причина за отхвърляне на истинността 
на прехода) не е насочена към прехода като процес или резултати, а 
към „хората, които ни излъгаха,  че произвеждат преход“. Тъй като 
онези, които манипулирани са подкрепяли една или друга управляваща 
сила, са забравили факта, че това, което е сега, се прави от това, 
което е било преди, то няма нищо чудно в позицията на недоверие в 
качествата на прехода, неговия смисъл, цел и посока, защитавана от 
респондентите от тази категория. За тях преходът е добре пременено 
в нови дрехи старо съдържание, една манипулация, направлявана със 
същите методи и средства от хората, които бранят своето статукво. 
Ето защо е и толкова силна резигнацията им от политическия живот 
в страната през този период. Тук няма да се спирам в подробности 
върху детайлите на машинацията, която извежда „старите нови“ 
начело на един иначе искрен протест и импулс за ново начало;  
виновна е „дънната платка“, която продължава да действа независимо 
от условията за промяна. 

Преход изобщо няма
Такова е становище на онези, които смятат, че периодът след 

1989 г. не би следвало да се нарича и да се мисли като преход. Тъй 
като единственото сигурно нещо, което можем да регистрираме днес 
в сравнение с тогава, е, че има промяна, то по-правилно би било да 
наричаме периода като период на промените. Защото, за да говорим 
за преход, то трябва да е постигнато второто състояние, състоянието 
на демокрация, а ние наистина я нямаме тая демокрация40, ...при 
смяната на всяко едно ръководство общо взето започват промени, 
защото един бил еди-какъв си цвят, другият бил еди-какъв си. Ако 
това е демокрация, благодаря.41 Други респонденти търсят и откриват 
преходното в начина на мислене: Възприемате ли думата „преход“? 
– Не, за мен е един термин, който политиците и медиите са създали. 
Аз казах, че преходът за мен е свързан с духовното и материално 
благополучие и най-вече промяната в мисленето и нагласите.42 

40  Стилян Стилянов, „Преход от какво?“ (интервю, Шумен, 
07.10.2010 г., автор Гергана Крамарска, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/
node/779
41  Пак там.
42  Цанка Джамбазова, „Виждаме неща, които се случват, но в които 

Мотивите за отричане реалността на прехода са разнообразни:
Смятам, че би трябвало да не разглеждаме само годините на 

навлязлата демокрация, но да ги разгледаме успоредно с някои неща, 
които бяха в продължение на 45 години. Защото първите дни на 
демокрацията, като изключим управлението на Филип Димитров, 
това за мен са продължение, в олекотен режим, на тоталитарния 
режим. Едно лутане, което продължи доста.43 

Много е дълъг, за да е преход. Просто е много дълъг този период. 
И не знам как след време историята ще го нарече. Защото ако е 
преход  – един преход би трябвало да е 5 години, 10 максимум, а то 
станаха 20 години и сме си още преход. Не го приемам като преход. 
Значи промяната си е промяна. Това не е революция, както, да кажем, 
е имало революции. (...) Това е държавен преврат, което са извършили 
на 10 ноември. Ама толкова дълъг преход след държавен преврат. 
Сякаш не би трябвало да има такъв дълъг преход. Една демокрация, 
която не стана, за жалост, така както трябва да бъде.44 

Нашият преход не е преход, то е пълно мъчение. Какъв преход? 
Преходът става за година, две, три, пет години. Да преминем от 
една система или от една форма на организация на обществения и 
политическия живот към друга. Докато при нас нещата стоят на 
едно и също място. Ето, толкова години се мъчим и не можем да 
направим здравна реформа, и пенсионна реформа също. Тъпчат се 
нещата, отлагат се във времето или се вземат някакви половинчати 
решения, които не решават радикално проблемите. Може би, ако бях 
политик, щях да мисля по друг начин, но аз съм само гражданин и 
искам нещата наистина да се променят. Не е преход това, което се 
извършва в България.45 

не вярваме“ (интервю, Шумен, 07.10.2010 г., автор Виктория Митрова, 
ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/node/714
43  Михаил Багрянов, „Хладилникът преди бил пълен, пък сега 
празен. Ами напълни го“ (интервю, Шумен, 04.10.2010 г., автор Петър 
Добрев, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/node/701
44  Бета Хараланова, „Не трябва да се мисли, че животът започва от 
нас и от днес, защото много хора го забравят това нещо“ (интервю, Шумен, 
04.10.2010 г., автор Георги Медаров, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/
node/735
45  Марийка Денева, „Нашият преход не е преход, то е пълно 
мъчение“ (интервю, Шумен, 03.10.2010 г., автор Виктория Митрова, 
ПРЕХОД BG) , http://prehodbg.com/node/710
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Респондентите от тази група отричат прехода като понятие. 
Част от тях стигат и по-далеч, като отричат изобщо цялото говорене 
за промени, тъй като са на мнение, че нищо не се е променило 
съществено. Те все още очакват истинските промени. 

Преходът още не е започнал
Част от респондентите смятат, че дали има, или няма преход, може 

да се разбере само по резултатите, които този преход е призван да 
реализира. Отсъствието на такива резултати съответно е причина за 
пълното отрицание на цялостната концепция за прехода: 

Ние тези 20 години преход не видяхме. За мен той не е почнал. За 
някои е почнал, за тези, които се налапаха. Много хора смятат, че 
преходът е от комунизъм към пазарна икономика и в този смисъл е 
завършил. Собствеността е сменена, но кой я взе, как я взе?46 

Изобщо не приемам това понятие. Значи, аз като ръководител 
на детска градина имам точни цели и задачи за постигането на тези 
цели. Те са сведени до знанието на целия колектив и ние работим за 
постигането на тази цел. Аз не знам каква е нашата цел, на нашата 
държава.47 

Не съм търсила в речника какво точно значи преход. Ако е 
това да преминеш от едно място на друго, просто не се е случило. 
Промяната става по пътя, по естествения ход на нещата, а на мен 
ми се ще да има по-постоянни и установени неща. Да не се сменят 
толкова често. Да не е толкова различно и несигурно. Не го виждам 
като някакъв процес, който да доведе до... За мен е хаотиочно, 
непоследователно, без визия това, което се случва. Мисля си, че това 
е в нашия град. Това е без дългосрочна визия. Това е и в държавата 
според мен.48 

46  Марияна Иванова, „В България трябва да има диктатура като в 
Чили“ (интервю, Шумен, 06.10.2010 г., автор Петър Добрев, ПРЕХОД BG) , 
http://prehodbg.com/node/703
47  Яна Жечева, „Последните 20 години всичко, което беше създадено, 
е разрушено“ (интервю, Шумен, 05.10.2010 г., автор Георги Медаров, 
ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/node/736
48  Росица Николова, „Ако преходът е това да преминеш от едно място 
на друго, просто не се е случило“ (интервю, Шумен, 02.10.2010 г., автор 
Анелина Георгиева, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/node/694

Тук отрицанието на прехода е свързано с битовата страна на 
въпроса. Проблемът, който лицата от тази група виждат в прехода, 
е липсата на подобряване на живота сега, в сравнение с преди. За 
тях съответно преходът е преминаване от по-лошо към по-добро, и 
то основно в материално отношение, а след като у нас се е случило 
обратното, то преход няма. 

Как е възможно?
Трябва да призная, че в процеса на разработване на анализа, 

който представих, промених концепцията си за прехода поне три 
пъти. С всяка следваща редакция се оказваше, че откривам нови 
интерпретации на този феномен. Преходът е произведен от партията 
разказ, в който ние трябваше да не обръщаме внимание на онова, което 
се случва, защото крайната му цел бе постигането на демокрация. Това 
е същият модел на създаване на свят, който партията използва, докато 
е на власт:  няма значение как живеем сега, няма значение как работим 
сега, важното е, че се движим напред към целта – в тогавашния случай 
изграждането на комунистическото общество. Както личи, моделът е 
идентичен. За да узакони новата си форма на управление, която оттук 
нататък неизменно ще нарича демокрация, партията има нужда от 
правдоподобен разказ: създава се метафората за прехода. 

Смятам, че отсъствието на единно становище сред респондентите 
за това какво е преходът – започнал ли е, завършил ли е, каква е 
неговата същност и др., е доказателство за метафоричната му природа. 
В анализа си разглеждам прехода като мисловна структура. В първата 
част на работата ми се опитах да аргументирам тезата, според която 
преходът е инсинуация, произведена от задържалата се на власт 
повече от 20 години след промените партия (БКП) или от нейните 
наместници. Според мен преходът е креатура, използвана от властта, 
за да може да потисне и задуши народното недоволство и да оправдае 
разграбването, което извършва буквално пред очите на всички ни. 
Още един аргумент в защита на тезата ми за метафоричния характер 
на прехода е това, че импулсът за промяна не идва от участниците 
в него – той дори още не е осъзнат от тях по времето, когато се 
случва. За формирането на опозиция, ядро от хора, които да поведат 
промените, съответно няма как да говорим. От приведените по-долу 
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цитати става ясно, че промените се случват „там някъде“, те „стават“, 
в тях участват някакви хора, но не и респондентите. За тях всичко се 
случва някак си отвън. Следователно нямам основания да се съглася, 
че това е нормална база за извършване на какъвто и да било преход 
– необходимостта от преминаване е все още непозната по времето, 
когато според тази креатура преходът се случва. 

Мотивът за разрухата е използван много умело в конструирането 
на метафората за прехода. От една страна, за да се откъснем завинаги 
от мрачното социалистическо минало, е не само желателно, а и 
наложително да преминем през неговото пълно разрушение. От друга, 
за да станем истински свободни, ние трябва да разрушим всички 
граници, ограничения, ценности и правила, които са ни били налагани 
преди. Ние ли ги разрушихме, или някой ги разрушаваше вместо нас? 
Наистина, свидетели сме на пълна разруха. Но помогна ли на някого 
това, че наричахме тази разруха преход? Смятам, че отговорът е – 
да, и смятам, че цялостната концепция на прехода бе изфабрикувана 
от онези, които са се облагодетелствали от него. Спрях се на части 
от проведените в Шумен интервюта, за да демонстрирам как е 
било възможно мисловната креатура на прехода да бъде вклинена в 
системите от смисли, през които респондентите разглеждат света и 
разсъждават за неговите феномени. Посочих конкретните моменти, 
в които вклиняването все пак не е могло да бъде прикрито и при 
по-задълбочено вглеждане демонстрира изкривявания в начина на 
осъзнаване на реалността. 

Накрая ще потърся макар и ирационално обяснение на това 
как е било възможно подобно вклиняване, без да бъде автоматично 
изхвърлено от матрицата от значения, поддържани в съзнанието на 
всеки здравомислещ индивид. Ще се опитам да намеря тъканта, в 
която е било възможно едно такова безпроблемно вклиняване, като 
се вгледам в желанието за промяна и надеждата, че тя ще доведе 
до по-добър живот, преживявани на индивидуално ниво от всички 
респонденти. 

  Честно казано, хората бяха с едни бъдещи очаквания за по-добър 
живот. – Но Вие казвате, че тогава също се е живяло добре преди 
89-та г.?  – В сравнение с днес.  – Не се е очаквало, че така ще бъде 
и затова са били тези очаквания? – Разбира се. Хората си мислеха, 

че ще бъдат запазени работните им места, че по-големи ще бъдат 
възможностите им. С такива очаквания бяха.49 

Кое от случилото се смятате за значимо? – Ами сега, преди 
двайсет години всички промени се случиха, поне аз ги помня. Нали, 
когато преминахме към един вид демокрация, това бяха такива 
особени години. Защото хората бяха настроени за някаква промяна, 
а всъщност се оказа, че май нищо не се променя, а стана по-лошо.50  

Когато дойдоха промените, демокрацията, хората се вълнуваха, 
какво ще дойде, кой ще ни управлява сега (Съветският съюз или 
други). Беше ни много интересно да видим какво се случва. Бъдещето 
не беше ясно. После почнаха всичко да рушат, да се карат, какво 
да вземат, да разграбят. И в един момент разбрах, че нищо не се 
случва.51 

Продължавам да вярвам, че просто това, което се случи при нас, 
е много изкривено, нали, страшно е това, което се случи. В смисъл, 
буквално икономиката колабира, всичко спря, унищожи се, разграби 
се, крайно… Моето мнение е такова, че българите са податливи на 
внушения, на влияния (…) Чакат някой нещо да дойде да ги спаси, се 
вижда тука, коментира се – малък град нали, вижда се, сега така 
много отчетливи са тези процеси. Влияят се от външни внушения 
(…)52 

Значи за вас има голяма разлика между живота, който е бил преди 
1989 г., и този, който е след 1989-та?  – За мен лично има голяма 
разлика, но вие трябва хубаво сигурно да си направите стратегия за 
възрастовата граница също, освен може би социалното положение. 

49  Сюлейман Бакиев, „Преход има във всички времена, като 
се върнем в историята“ (интервю, Шумен, 07.10.2010 г., автор Дарина 
Кючукова, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/node/743
50  Иван Иванов, „Хората бяха настроени за някаква промяна, а 
всъщност се оказа, че май нищо не се променя, а стана по-лошо“, (интервю, 
Шумен, 06.10.2010 г., автор Гергана Крамарска, ПРЕХОД BG), http://
prehodbg.com/node/715
51  Р., „Стадното чувство е много страшно“ (интервю, Шумен, 5, 
6, 7.10.2010 г., автор Мартин Петров, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/
node/744
52  Иван Иванов, „Хората бяха настроени за някаква промяна, а 
всъщност се оказа, че май нищо не се променя, а стана по-лошо“, (интервю, 
Шумен, 06.10.2010 г., автор Гергана Крамарска, ПРЕХОД BG), http://
prehodbg.com/node/715
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Не знам по какъв начин ни подбирате, но все пак аз бях един човек, 
който си учеше, който си знаеше, че му е сигурно завършването, 
работата, и в един момент ние се оказахме, нашето поколение, 
страшно неподготвени за това, което се случва. Нас не са ни учили 
да работим, не да работим, да се борим, да защищаваме на всяка 
цена позициите си. Нас са ни учили, че скромността краси човека, 
че трябва последователно да си работиш твоето поле и хубавите 
неща сами ще си дойдат и няма нужда от кой знае каква борба и 
подготвеност.53 

Разбрах какво се случва по телевизията, просто се прибрах от 
училище и слушам и гледам едно предаване и Тодор Живков казва, 
аз си подавам оставката и аз просто онемях, баба ми беше на 
терасата, викам „бе бабо, чуваш ли какво говорят?“, вика „аа, вика, 
какво говорят?“, „ами ела слушай“, и тя седи и гледа, вика „а какви 
са тези неща, как може, не вярвам, вика, те, вика, сигурно някои си 
правят скеч или нещо по телевизията си правят някаква шега“. И 
след това на другия ден като гръмнаха вестниците и всички просто 
бяха онемели, не знаеха какво се случва. Като гръм от ясно небе 
направо ни дойде. Поне за мене беше като гръм от ясно небе. ... за 
нас общо взето беше изненада, макар че, как да кажа, това нещо 
витаеше във въздуха, всички го очаквахме, бих казал мечтаехме и в 
същото време ни се струваше, че не може да стане никога...54 

Общо взето винаги съм бил за промените. Когато започнаха, 
аз бях млад, макар и вече на някакъв номенклатурен пост, беше по-
нормално да съм на страната на промяната. Както казах в началото, 
по-кресливите, по, как да кажа, тези, които нямаше какво да правят, 
те започнаха да правят промяната, поне във Шумен нещата, общо 
взето, имаха такъв вид. И мисля че това е нормално – революцията 
правят гладните, безработните, а не нахранените, не семейните. 
Общо взето гледат да се запази статуквото, не общо, ми мисля, 
че персонално не се, промяната не се носеше от подходящи лица, а 

53  Росица Николова, „Ако преходът е това да преминеш от едно място 
на друго, просто не се е случило“ (интервю, Шумен, 02.10.2010 г., автор 
Анелина Георгиева, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/node/694
54  Иван Иванов, „Хората бяха настроени за някаква промяна, а 
всъщност се оказа, че май нищо не се променя, а стана по-лошо“, (интервю, 
Шумен, 06.10.2010 г., автор Гергана Крамарска, ПРЕХОД BG), http://
prehodbg.com/node/715

може би изобщо във цялата страна, щото пък те нямаше откъде 
да се появят като някаква подготовка и освен от това да желаят 
промяната, да не се съгласяват със старото, те нямаха никакви 
други качества.55 

Аз лично го чух по радиото. То беше толкова отдавна, какво да си 
спомня. Беше голяма промяна. Свикнал си да живееш по един начин…. 
Гледаш си професионалното развитие…… Това, че се променя нещо, е 
хубаво, но как точно ще стават нещата, не беше ясно. Всички бяхме 
доволни и живеехме с надежда, тогава. Ние вярвахме, че ще се случи 
нещо добро, това беше основното. Сега обаче не мога да го кажа 
същото, Просто не вярвам. Не съм за това да се върне социализмът 
– в никакъв случай. Може би трябва да минат 50 години, да се 
уталожат нещата.56 

Двадесет години след началото на промените, сметката не 
излиза: респондентите вече имат нормална сетивност и признават, че 
нужда от промяна все още има, тъй като нищо не се е променило. 
Промяна всъщност няма! Много народ се назначава. Айде да не 
кажа некадърен, неподготвен. Трудно се става администратор. 
Не се е променило абсолютно нищо. Роднини, шуробаджанащина, 
това е.57 Единственото различно обстоятелство е фактът, че днес 
човек е свободен да пътува. И постоянно се случва, една постоянна 
величина. Всяко правителство се опитва да направи нещо, но нищо 
не се променя радикално за хората. Единственото, което виждам 
като промяна, всъщност аз вече го споделих, това е възможността 
да избира човек  да живее където иска – в България или в чужбина. 
Това е хубавото. А преди не можеше да излезеш. Излезеш ли, те 
обявяваха за враг на народа и не можеш да се върнеш.58 Как е 
55  Р., „Стадното чувство е много страшно“ (интервю, Шумен, 5, 
6, 7.10.2010 г., автор Мартин Петров, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/
node/744
56  К. К., „Аз ще започна с това, че съм една жена на 50 години и 
съм си изживяла младостта през социализма, а сега се боря да оцелея в 
годините на демокрацията“ (интервю, Шумен, 04.10.2010 г., автор Атанаска 
Маджарова, ПРЕХОД BG), http://prehodbg.com/node/721
57  Марияна Иванова, „В България трябва да има диктатура като в 
Чили“ (интервю, Шумен, 06.10.2010 г., автор Петър Добрев, ПРЕХОД BG) , 
http://prehodbg.com/node/703
58  Марийка Денева, „Нашият преход не е преход, то е пълно 
мъчение“ (интервю, Шумен, 03.10.2010 г., автор Виктория Митрова, 
ПРЕХОД BG) , http://prehodbg.com/node/710
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възможно двадесет години да живеем със съзнанието, че страната 
ни преминава през труден, но задължителен период на промени, в 
който всичко ще бъде разрушено, за да бъде изградено отново, но 
по по-добър начин, за да бъде поставено началото на едно истински 
демократично общество и т.н., а в същото време да няма никакви 
признаци, че такава промяна реално се случва? Отговорът се крие, от 
една страна, във възпитанието, което няколко поколения са получили 
по време на тоталитарния режим, а от друга – в липсата на прослойка, 
която да възпита българското общество в уменията, необходими 
за продуктивното преминаване през такъв период. От изведените 
цитати човек остава с усещането, че разказващите са хора, които не 
проблематизират собственото си съществуване преди промените; те 
изпитват единствено някакво неясно безпокойство, което ги кара да 
мечтаят за промяна. Тези мечти обаче също се материализират доста 
странно – не в действия, а в една „надежда, че идва нещо по-добро“. 
Промяната се преживява като очакване, като бъдещо състояние, което 
просто един ден ще настъпи. Съответно разочарованието на част от 
респондентите от начина им на живот и средата на разруха, която 
обитават, идва от неосъществените очаквания за по-добър живот, и то 
по-добър от живота преди промените. Оттук следва и изводът, че ако 
хората тогава не са били по някакъв начин подвластни на идеята, че ги 
очаква по-добър живот, то те изобщо е нямало да предприемат стъпки 
към промяна на тогавашното им състояние, тъй като то, без никакво 
съмнение, на битово равнище сега е не само по-лошо от очакванията 
им, а и по-лошо от състоянието им тогава. И не на последно място 
следва да се спрем на присъстващата на много места надежда. 
Проблемът с надеждата е, че тя е капан, от който никой от нас не 
може да излезе, защото надежда винаги има, и така, кръгът е винаги 
затворен: преходът започва с надеждата, че нещата ще се променят 
драстично, тя продължава да е жива с всяко следващо правителство 
и макар че всички ние ясно съзнаваме машинациите, които се случват 
буквално пред очите ни, въпреки че знаем кой е виновният и въпреки 
че той дори не се и крие, нещата не се променят: защото „се надяваме, 
че…“  Бих искала да обърна внимание и на факта, че в светогледа 
на повечето от респондентите отсъстваха идеи като самоинициатива, 
предприемачество и поемане на риск, според мен задължителни 
за осъществяване на прехода, за който говорим. Няма нищо чудно, 

следователно, и в отсъствието на жизнено гражданско общество в 
България цели 20 години след началото на промените. 

За емпиричен материал са използвани интервютата, взети в град 
Шумен през м. октомври 2011 г. и публикувани на http://prehodbg.com/
node/574
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Житейски разказ на един пенсиониран училищен директор

Мартин Петров

Тук предлагам кратък анализ на интервю, взето от мен в град Мадара 
по време на теренно изследване в рамките на проекта „Преходът: 
Гласове, образи, памет.“1 Стоян Ванушев е пенсиониран учител по 
математика и училищен директор от град Мадара. Работил е в Мадара 
и в село Риж и е заемал директорски пост в продължение на цялата 
си кариера. Пенсионира се малко след началото на „прехода“ (след 
като „стихията нахлу“, както той се изразява, с което обаче, изглежда, 
има предвид по-скоро промените след 1989 г.). Той е амбициозен 
човек, но заради заможния си баща е дамгосан от „народната 
власт“, което на три пъти спъва образованието и кариерата му. Това 
определя противоречивото му отношение на идентификация и обида 
спрямо режима. Тази двойственост съответства на едно също така 
противоречиво представяне на „Партията“ (БКП). От една страна – това 
сме всички „ние“ („хората правят партията, хората я дискредитират“, 
а от друга – това е монолитен външен субект, понякога враждебен, но 
в крайна сметка справедлив, понякога грешащ, но винаги осъзнаващ 
грешките си. Впоследствие,  по време на правителството на Филип 
Димитров (1991–1992 г.), е съден заради дейността си като директор. 
Житейският му разказ се разгръща в четири последователни сцени 
на съд (в последния случай в буквално институционалния смисъл), в 
които неизменно присъстват отрицателната фигура на обвинителите, 
положителната на застъпниците. Изходът е в негова полза. Въпреки 
тези формални прилики, постигнатият през 1991 г. ефект е различен 
от този преди това. Основната причина, разбира се, е напредналата 
му възраст, но както ще се опитам да покажа, тук става въпрос и за 
различни диспозитиви на установяване/производство на вина.

Стоян Ванушев кандидатства четири последователни години за 
висше образование съответно като летец, машинен инженер, българист 
и колектор – геология. По неговия собствен израз, бива „секирен“ 
и четирите пъти. Бях мераклия да стана летец. Кандидатствах и 

1  Пълният текст на интервюто може да бъде намерен на: http://
prehodbg.com/node/749

понеже там всички са в бригадирското движение, не знаят произхода 
ми какъв е и ме приеха. Изследвания физически и така нататък, 
всичко преминах, приеха ме там, но не след дълго наште разбират 
туй нещо. И пращат досието. Аз си минах всички изследвания. По 
едно време, те са получили вече туй нещо, ме връщат: „Я си провери 
сърцето на рентген!“ Отивам аз. „О, момче, сърцето ти не е в ред!“ 
Край. Това е едното ми следване. Не станах летец. На второ място... 
На второ място реших да стана машинен инженер. Инженерство. 
Защото сме заможни селяни, ние имахме вършачка, трактор и т.н. 
Няма шега. И там ме секириха. После отидох български език. И там 
не стана. Отидох колектор геология. Там започнах, изкарах една 
седмица. И там, отде ме откриват все, аз гратис минавам и там 
не стана. И така четири последователни години аз кандидатствах, 
не ме приеха, туй съм го преживял. Но му сложих пепел и на туй 
нещо. Но последната година вече имаше комунисти стари, които не 
са от македонците, тези, дето им викаме абисинци, ами Леринска 
Македония, стари такива, които казаха (тропва по масата) „Край! 
Стига с тоз човек“. И не само аз, ами и други още момчета като мене с 
тези работи. И ме пуснаха да отида в учителския институт, тогава 
институт. То, защото нямало кандидати. (засмива се) И завърших 
така. Без да съм мислил такова нещо, да ставам учител. Да, с това, 
ако го сметнете, че съм пострадал, да, пострадал съм. И знаете ли 
какво стана? Когато отидох в Риж, когато ме разбраха какво е, що 
е... аз пак, какво беше, пак кандидатствах задочно математика. И те 
вземаха, че ме приемат, защото от Риж вече данните дават какъв 
съм, що съм. Този хронологически първи „съд“ е разказан последен. 
Дотогава респондентът премълчава неговото място в живота си. В 
първоначалното кратко изложение за образованието и кариерата той 
се опитва неловко да го скрие : Завърших образованието си тука – 
начално, прогимназия. Гимназия в Шумен, „реално“ тогава казвахме, 
учителския институт тогава така се казваше – висше заведение. 
И известно време не продължих образованието, то впрочем не, не 
бях на работа. След завършването 56-та година отидох в Риж. 
Едва радостният спомен за участието му в бригадирското движение 
отключва горния разказ. Разбираемо, той е бил особено болезнен. 
Очевидно не го е „преживял“ и под „хвърлената пепел“ толкова 
години по-късно тлеят въглени. Пепел обаче действително е хвърлена. 
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Този болезнен спомен бива споделен едва след като интервюиращият 
е успял до известна степен да спечели доверието на респондента и 
е поискан отговор на експлицитен въпрос дали по някакъв начин е 
пострадал от режима. Освен това признаването му за страдание е 
поставено в зависимост от преценката на събеседника. Като всеки 
опит, той се нуждае от чуждо признание на някакъв разказ за него, за да 
добие ясни контури, които да оправдават определена морална оценка. 
Такава оценка се конструира единствено в диалог с някакво „ти“, тоест 
в ситуация на взаимно признаване. Тук трябва да се вземе предвид и 
фактът, че интервюиращият се е придържал към методологическото 
изискване да не провокира респондента, изразявайки искрено или 
престорено несъгласие, а по-скоро обратното – да показва разбиране, 
ако не одобрение, към изразените позиции.

Интересно е, че разказът представя разминаване между органите 
на Партията-държава („стари македонци“ и „абисинци“, партийно 
ръководство в Риж и в Мадара), но същевременно назовава партията 
като единен субект. Така вината за неговото „секирене“ е хвърлена върху 
„отделни“ хора или партийни организации, а неговите достойнства и 
заслуги се установяват от единната партия. „Отделните“ не се мислят 
като структурна част от този единен субект. Въпреки че не му е дадена 
възможност да се занимава с нито една от желаните от него професии 
(Бях мераклия да стана летец.), в разказа му застъпилите се за него 
с патос „стари македонци“ надделяват и макар впоследствие и това 
да е опровергано, в крайна сметка, неговите лични достойнства 
(Данните дават какъв съм, що съм.) са оценени. Конструирането 
на такъв положителен разказ за толкова болезнено и оскърбително 
събитие, позволява на Ванушев, въпреки него, да се идентифицира 
с партията. В някакъв смисъл това е сделка – един амбициозен млад 
човек получава възможност за кариерно развитие с цената на това 
да преглътне обидата, да се отрече от себе си, да се дистанцира от 
проблемния си баща. Все пак историята завършва със „справедлива 
оценка“, „истината“ тържествува над „идеологията“, едно потупване 
по рамото, което дава успокоението, че първоначалната обида е била 
просто някаква грешка. Партията-държава все пак е справедлива, без 
това да заличава обидата. Остава напрежението между идентификация 
и обида, между две противоречащи си идентичности. То обаче е ясно 
осъзнато и експлицирано от респондента. Той започва разказа си с 

гордото обичах да строя и представя дейността си по построяване 
на нови училища като смисъла на своя живот. Тази дейност обаче не 
е вписана в някаква партийна политика, а напротив – е представена 
като въпрос на негова инициатива, често в разрез с разпоредбите 
на държавни органи и, както той постоянно подчертава, извършена 
на стопанска сметка.Така например героическия разказ за първия 
осъществен от него строеж: Беше много интересно, защото, когато 
отидох на пети август, моя рожден ден. (...) На вратата гледам 
„Държавен контрол“ (...), запечатано училището, не се влиза (...) 
Сега да не разправям какво нещо е младостта! Смело разпечатвам 
и влизам, събирам хората и почваме събаряне на училището. От 
пети август, 15-ти септември трябва да са на училище, но казвам 
младостта е много смела. Строежът на новата сграда е извършен 
с материали, предвидени за стълбове за хмел (Там е и желязото, 
и циментът), предоставени от техническия ръководител на този 
обект. Респондентът и експлицитно противопоставя работата си 
по строителството на училища, на служебните си задължения като 
функционер на Партията: наред с ръководно-контролната работа 
аз четири години строихме. Стоян Ванушев преживява себе си 
като все пак работил това, което е искал, като деен ръководител, и 
то не само благодарение и в името на партията-държава, а донякъде 
и въпреки нея, „въпреки че“ професията, която са му „дали“ е била 
„педагогическа“. Тук не става въпрос само за несъзнаван механизъм 
на дарообмен2. Ванушев поне отчасти си дава сметка за фарса, който 
му бива разиграван. Той обаче е принуден да вземе насериозно тази 
перверзна игра, да й повярва – това е единственият начин амбициозният 
млад човек да гради някаква кариера (която при това той успява да 
привиди като желаната от него и осъществявана, въпреки волята на 
Партията). На Стоян Ванушев не му липсва критичен поглед – ясно 
му е, че е „секирен“, защото е син на заможен селянин, а не защото е 
имал заболяване на сърцето, ясно му е, че са го приели там, където „не 
е мислил да ходи“, и то защото не е имало кандидати. Партията обаче 
няма алтернатива, а той е млад.

Хронологически втората оправдателна присъда, също е 

2  Ивайло Дичев обръща внимание на тази функция на дара в 
българското социалистическо общество. Вж. по-подробно: Дичев, И. Дарът в 
епохата на неговата техническа възпроизводимост. С., ЛИК, 1999.
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съпроводена с тропване по масата: мене ме приеха за член в Риж, тука 
в Мадара аз съм мадарчанин, прясно е, че съм син на заможен селянин, 
не щяха да ме приемат. Въпреки че работех, но като поработих 2–3 
години, като разбраха хората какъв, какво правя, приеха ме там за 
член на БКП и за ловджия и т.н. Бяха, имаше от Мадара сигнали, обаче 
Рижката партия каза категорично. Не обърна внимание (засмива 
се и тропва по масата), „Той ще бъде“. По същество тук се повтаря 
сценарият от кандидатстването за студент. Въпреки това за училищния 
директор тази бутафорна драма не губи от своята убедителност, той 
продължава да вярва, че Партията се старае да го оцени справедливо 
и че в крайна сметка не греши. Ванушев потвърждава и довежда 
докрай вече взетото решение да приеме присъдите на партията. Това, 
на което искам да обърна внимание, е, че той приема съда на тази 
партия, доколкото в крайна сметка се чувства оценен от нея (колкото 
и бутафорно да изглежда това за незаинтересования страничен 
слушател). Приемането на нечия присъда, на нечий разказ и оценка за 
собственото минало е зависимо от някакво признание.

През 1988 г. сянката на миналото отново се появява в живота на 
училищния директор (в разказа на директора тази история предхожда 
другите две). Конфликт за едно дворно место между баща ми и 
собственика става повод за неговото отстраняване от директорския 
пост „като наказание“, но отново се появява застъпник – шуменският 
отдел „Просвета“ го връща.Тук срещаме и най-синтетичната 
формулировка, която респондентът дава на своят житейски конфликт: 
Аз съм син на заможен селянин на времето. Вие сте млади, не знаете, 
това все пак съдържа, че аз работих за... тази държава, за това 
правителство, за тази партия, в момента тя командваше, знаете, 
БКП-то. Но въпреки туй имаше все едно наум. Властовият механизъм, 
с който си служи партията-държава е принудата – тя командваше.

Въпреки тези репресии, след 1990 г. Ванушев остава привърженик 
на БСП. Жалките мелодрами, в които обвиненията срещу него 
неизменно биват последвани от оправдаване от някаква друга 
инстанция, която оценява неговите качества, са прозрачни за Ванушев. 
Единствената причина той да приеме отредената му в тях роля е 
грубата принуда. Причината Ванушев да „остане верен“ на Партията 
след 1990 г. вероятно е възрастта му, както и разпадът на тоталитарната 

държава, способна да го принуди да приеме и интериоризира нейните 
присъди. Тази негова „вярност“ към Партията обаче не е представена 
като нещо разбиращо се от само себе си, а е осмислена и експлицирана 
като съзнателен личен избор, в открит дебат с напусналите Партията: 
даже се чудят: „Как така, ти трябваше да си дисидент и т.н., да 
се откажеш.“ Не, аз смятам, че така или иначе, може да е само 
идея, но това е партията, която най-много ще помисли за... всички, 
не само за беднотията, изобщо, така си мисля. ... оставам на туй 
становище.

Трябвало да се откажа от партията, да стана като другите. 
(...) Аз си останах верен...

Моят партиен секретар (...) ми каза: „Ванушев, само ти си 
останал там. Фактически“.

Този негов избор е оправдан именно чрез осъждането на миналото: 
Когато дойде БСП-то на власт, аз веднага, естествено, преминах 
там, защото видях, че грешките ги отчете. Някои.

„Партията отчете своите грешки, разбира се. В туй отношение 
(има се предвид „възродителният процес“).

Тоталитарно общество! Това е грешка. Общото е полезно, но 
вижте сега в кооперацията много се крадеше например.

Макар това, че партията-държава действа с груба сила, да е 
очевидно за потърпевшия, той интериоризира нейния механизъм за 
установяване/производство на вина, който прилага не само към себе 
си, но и към самата партия. Установяването на вина и последващата 
прошка са обърнати, виновник е довчерашният обвинител, партията-
държава. Установяването на вина и нейното опрощаване се случват 
в контекста на нещо, което респондентът привижда като автентична 
ситуация на взаимно признание между партия и нейни членове. 
Характерно за този омагьосан режим е, че вината се установява/
произвежда по-скоро в такава ситуация на признание (била тя и 
неавтентична), отколкото в ситуацията на съд, който установява/
произвежда обективна вина.

Оказва се, че новата власт ще изнесе на вече пенсионирания 
директор представление, сходно с тези от социализма: Но, когато 
СДС-то дойде на власт, мене ме съдиха с, наедно с Тодор Живков, 
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за грандомания! Че съм направил такова училище. Да, сега да, сега 
малко са децата, но тогава бяха просто двойни паралелки правехме. 
Имаше двама следователи – виж, как си спомням всичко, – единият 
беше разбран, учтив към нас, а другият –  по-такова...

Ефектът обаче съвсем не е същият. Било заради напредналата 
възраст на подсъдимия, било защото новата власт не е достатъчно 
страшна: то беше ясно, че няма да стане, било защото учтивият 
следовател и оправдателната присъда все пак не представляват 
оценка за достойнства. Представлението не е същото – няма го 
нито бруталното и безпричинно отнемане и всяване на страх, нито 
великодушното и предизвикващо вечна признателност връщане на 
част от отнетото в първо действие, няма го и патетичното тропване по 
масата. Остава единствено огорчението, че е съден собствено за най-
съкровеното си дело, с което от началото на интервюто представя себе 
си: обичах да строя. Това огорчение предизвиква самооправдаване, 
дори контраобвинения: Вие не оценявате какво е направило селото, 
със собствени сили такава огромна постройка построихме и на туй 
отгоре – замотах някак си – се опитвате направо да ме съдите  или: 
тогава не беше като сега да работим само за пари.

Все пак процесът предизвиква и размисли, непосредствено след 
горния цитат следва: Но за таз грандомания май сме прекалявали, но 
сега се отчита, сега се вижда туй нещо, навремето за училищата – 
не.

Ще завърша с една последна присъда: На демократични начала 
съм работил, обаче сега отчитам някои работи. Не винаги според 
мене болшинството е право (смее се). Тогава болшинството беше... 
така. ... Не винаги. И дори на заседание на учителски съвет учителят 
е прав, но аз казвам: „Не виждате ли, че всички са против вас?“ Колко 
съм бил несправедлив! Той беше прав в отделни случаи такива. Сега 
е съвсем друго, всеки може да се защити и да си изкаже мнението. 
Тогава, малко грубо, командваше партията. Това се отчете като 
такава вече и както и да е.  Изглежда, и тази присъда е била вменена 
или поне одобрена от партията.

Респондентът повтаря разказа на партията, чийто член е, и 
който е удобен за тази партия. Все пак, далеч от цинизма на някои 
от съпартийците си, той мисли своето минало в морални термини. 

Особеното е механизмът на производство на вина. Вината, истината, 
се произвежда/установява не според безлични критерии и строго 
регламентирано производство, тя е лична оценка, натоварена с 
патос. Партията не е безлична институция, тя по-скоро се мисли 
като личност, което определя и интимността на отношенията с нея. 
Истината е установявана/произвеждана в ситуация на признаване, в 
която поне едната страна не е искрена. Вината е омагьосана.
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„Югоембаргото обедини народите ни“

Маргарита Карамихова
Светлана Антова

Този текст изследва адаптивните културни процеси в граничната 
зона между България и Сърбия в района на Белоградчик – Княжевац, 
стартирани след началото на демократизацията на България от 
две последователни рестриктивни политики, известни с общото 
и не съвсем коректно название „югоембарго“. Това предпоставя 
изследване на натрупващи се кризи: кризата на прехода (от държавно 
контролирана икономика и доминираща комунистическа идеология 
към неолиберален тип пазарна икономика с български специфики и 
разпад на идеологиите) и „кризата“, възникнала на територията на 
бивша Югославия, която на езика на историците се нарича Война. 
Ограниченията на жанра „статия“ налагат само да бъдат маркирани 
по-голямата част от проблемите, които отварят големите  научни 
полета, работно обозначавани като Етнология на граничните зони и 
Етнология на кризите. Тяхното разработване предстои.

Методи и методология
Житейските разкази, неструктурираните интервюта, включеното 

наблюдение и авторефлексиите са основните методи, които позволиха 
осъществяването на предложения по-долу етноложки анализ. 
Изследването, което започна през 2010 г. в Белоградчик и региона, 
продължи и през 2011 г. Имахме изследователския шанс да попаднем 
на „ключов информатор“1, жител на Белоградчик, включил се активно 
в трансграничната търговия. Възможността да направим поредица от 
дълбочинни интервюта с него, уплътни във висока степен картината 
на това, което се е случвало в региона по време на югоембаргото.

Ограниченията на проекта не позволиха симетрично изследване 
от другата страна на българо-сръбската граница. Контролен материал 

1  Ключовият информатор, който ще бъде цитиран със следното 
съкращение – КИ, е мъж на видима възраст 45 год., от град Белоградчик, 
средно образование, шофьор.

от сръбски граждани бе събран по време на трансграничния събор 
Салаш 2010 г. чрез поредица полуструктурирани интервюта и 
свободни беседи и при сондажното проучване при преминаване на 
границата през официалния граничен контролно-пропускателен пункт 
(ГКПП) „Връшка чука“ до с. Ново корито, симетрично на Салаш в 
сръбска територия. Така тук се представя предимно гледната точка 
на износителите на горива по време на двата забранителни режима, 
но не и на потребителите. Предложеният аналитичен текст все още 
подлежи на ревизия, но на този етап маркира устойчивите параметри 
на изследвания процес.

Известно е, че всяка култура изгражда набор от механизми 
за отработване на кризите в личния и груповия цикъл. Ритуалът 
и митовете са основен ключ за разбирането на тези механизми. От 
поведенческа гледна точка криза е всяка ситуация, при която човекът 
или групата нямат адекватен опит, който да им помогне да се справят. 
Приемаме концепцията на С. Абадян, че кризите варират по своя 
характер, размер, последици, продължителност.2 Те се възприемат по 
различен начин от индивидите и групите. Това, което е криза за едни, 
за други е предизвикателство, възможност; това, което се възприема 
като криза днес, в миналото може да е било нормално състояние. 
Травматични събития (каквато е войната) често водят до разкъсване 
на социалната тъкан. Индивидите, преминаващи през тях, намаляват 
способността си да възстановяват разкъсаните и да установяват 
нови социални връзки.3 Но войната и нейните последици могат да 
предизвикат потребности и реакции, които да инициират и да изградят 
устойчиви мрежи от нов тип.

Водеща концепция при анализа на кризите е гъвкавостта на 
културните реакции, схващана като процес.4 За да бъде личността 
или групата гъвкава, е необходим определен минимум социален 
капитал – както психологически, така и социални ресурси за промяна. 
Колкото по-голяма подкрепа срещат индивидите в групата си, толкова 

2  Abadian, S. From wasteland to homeland: Trauma and the renewal of 
indigenous peoples and their communities. Ph.D. Тhesis. Cambridge: Harvard 
University, 1999, pp. 80-82.
3  Ibidem.
4  Tousignant, M. Resilience and Aboriginal Communities in Crisis: 
Theory and Interventions. - Journal of Aboriginal Health, November, 2009,  pp. 
43-61.
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по-голям е приносът им в стимулирането на груповата гъвкавост, а 
значи в дългосрочен план и способността им да се справят с кризата. 
В крайна сметка проблемите със справянето на индивидите и групите 
при криза ни отвеждат към многократно коментираните теории за 
социалните мрежи. 

Преди да мислим за социални мрежи обаче, когато говорим за 
граници и прилежащите им райони, редно е да се отбележи, че те почти 
винаги се възприемат като линия и нейните производни, т.е. винаги 
има две страни и чрез линията се маркира различие. Рефлексиите на 
формите, които задава граничността, са разгледани подробно в едно 
изследване на Сара Грийн във връзка с ръководения от нея проект, 
изследващ източноевропейските периферии.5 Една от основните 
ни изследователски хипотези е, че снемането на различията води 
до загуба на интерес за премахване на дадена граница от страна на 
местните хора от двете й страни. В определени (кризисни) ситуации 
именно наличието на граница може да стане източник на важни 
ресурси и на дългосрочен тип връзки, затъкаващи мрежи с различна 
устойчивост. В условия на кризисна ситуация, каквато бе войната в 
Югославия, и съвпадналата по време икономическа нестабилност 
в България, успешно бяха проиграни на всекидневно ниво няколко 
модела за икономическо подпомагане и справяне с конкретни кризисни 
ситуации от страна на хората от двете страни на граничната бразда. 
Така границата се превърна в необходимост.

Кратка история на граничната зона
Най-старата граница между България и Сърбия в съвременността 

функционира не само като политическа, но и като етническа граница в 
изследвания район.6 За пръв път тя е установена като граница между 
Сръбското кралство и Османската империя през 1833 г. През 1878 г. 
се установява като граница между Сърбия и България. Окончателното 

5  Green, S.  Lines, Traces and Tidemarks: reflections on forms of 
borderliness. Paper first presented in Nicosia WG1 Meeting, 14-15th April, 2009. 
COST Action IS0803 Working Paper: http://www.eastbordnet.org/working_
papers/open/documents/Green_Lines_Traces_and_Tidemarks_090414.pdf 

6  Груев, М.  Преорани слогове. Колективизация и социална промяна 
в Българския северозапад (40-те – 50-те години на ХХ век). С., Институт за 
изследване на близкото минало, Сiela, 2009, c. 213.

й полагане се извършва след Ньойския договор (27.11.1919 г.). С 
Ньойския договор се изменя линията на границата в онази нейна 
част, която днес е прието да обозначаваме като граница, отделяща 
от България Западните покрайнини. Цялата продължителност на 
българо-сръбската граница е 555,9 км. 

За историята и културните специфики на граничната зона в 
района на Западните покрайнини е натрупана вече необгледна 
литература. Публикувани са както документи, така и статии, които 
проследяват драматичната история на този сегмент от западната ни 
граница.7 Достатъчно е този устойчив географско-идеологически 
термин да бъде пуснат в която и да било търсачка в интернет, за да 
излязат над 100 000 позовавания. За разлика от Западните покрайнини 
„тихият“ граничен район около Белоградчик остава сравнително 
встрани от погледа на изследователите. От установяването й през 
1833 г. тази част от границата остава непроменена и до днес. След 
прокарването на политическата по своята същност гранична бразда, 
социо-икономическите граници стартират процес на адаптиране на 
населението в района към новите условия.8 В периода на Втората 
световна война границата практически се премахва, а между 1944 и 1948 
г. тя е силно пропусклива.9 Временното премахване на граничните 
бариери води до бързо и видимо оживление в региона. Прекъсването 
или липсата на икономически и политически връзки между България 
и съседните й страни, особено в периода на комунистическото 
управление за по-продължителни периоди, маргинализира граничните 
зони през целия ХХ и в първото десетилетие на ХХІ в. в социално-
икономическо отношение.10 Това с най-голяма сила важи за българо-
югославската граница след скъсването на Тито с Коминформбюро 
(юни 1948 г.) и последвалото смразяване на отношенията между 
България и Югославия. 

7  По конкретната тема на изследването вж. напр.: Valtchinova, G. 
From ‘Divided Brothers’ to ‘Liberal Market’, - European Journal of Turkish 
Studies, Thematic Issue, 2006,  N°4 , The social practices of kinship. A 
comparative perspective, рр. ? URL : http://www.ejts.org/document607.html
8  Stanev, K., J. Martн-Henneberg, M. Ivanov. Regional Transformations 
of a State under Construction: Bulgaria, 1878–2002. -  Journal of Interdisciplinary 
History, xlii:1 (Summer, 2011), pp.111-134.
9  Груев, М. Цит. съч., с. 216.
10  По-подробно вж.: Stanev, Martн-Henneberg and Ivanov . Op. cit.

http://www.eastbordnet.org/working_papers/open/documents/Green_Lines_Traces_and_Tidemarks_090414.pdf
http://www.eastbordnet.org/working_papers/open/documents/Green_Lines_Traces_and_Tidemarks_090414.pdf
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 Процесите на миграция към съответните политически 
центрове водят до постепенно обезлюдяване на граничните зони11. 
Неафишираната, но системна политика на постепенна депопулация 
на граничната зона от страна и на двете държави, липсата на значими 
по обем и положение двувластни имоти (какъвто е един от най-
болните проблеми в Западните покрайнини) и оставането встрани от 
националната пропаганда, определят постепенното „изчистване“ на 
границата в изследвания участък до действителен разделител на две 
държави с различно в етническо отношение население. Този процес 
бе регистриран с методите на етнологията. Една от най-търсените 
функции на трансграничните събори (Салаш 2010 г.) – събирането 
на разделените родствени групи и съответните родствени мрежи, 
практически отсъстваше през 2010 г. Тя индикира инцидентно – до 
един разделен род, въпреки че интервюта провеждаха 8 души от 
изследователския ни екип и за двата дни теренна работа задаваха 
отворения въпрос „Защо дойдохте?“ на повече от 150 души.12 

Можем със сигурност да потвърдим, че повече от вековно 
провежданите политики от двете страни на тази стара по балканските 
мерки граница са дали резултат – необратимо разкъсана е 
трансграничната родствена мрежа. Извън задачите на тази статия, 
но на постоянното внимание на авторките е новото замрежване на 
локалната трансгранична торлашка13 идентичност. Това се оказва 
особено любима тема на местните политически лидери и удобен 
повод за размяна на визити с пищни трапези от двете страни на 
браздата. Редом с това вървят постоянните преговори за „отварянето“ 
й и построяването на нов ГКПП в местността Кадъ Боаз. Тези две 
теми периодично се „изтупват от праха“ по време на местни избори и 

11  Вж. и текстовете на А. Вълчева и В. Неделчева, както и на Д. 
Пилева и М. Попова в настоящия сборник.
12  Качествените методи, с които работи съвременната етнология, 
изключват търсенето на статистически релевантна извадка. В методиката 
на изследване на „отделни случаи“  (българският принос към изследването 
на „case studies” по дефиниция включва историческа рамка), се включва 
многостепенна проверка на твърденията на събеседниците – до насищане на 
повторяемата информация.
13  Българската академична традиция определя Торлаците като 
етнографска група в Северозападна България. Вж. Каменова-Борин,А. 
Торлаците от Северозапада. Народна култура на балканджиите 
Том VIII, Габрово, 2010 г. Електронно издание. http://www.etar.org/izdania/
nb2010-8-pdf/NB2010-71-83.pdf. Последно посещение: 24.02.2013 г.

присъстват в речите на всички кандидати, независимо от политическата 
сила, която представляват. Парадоксалното в изследвания случай е, че 
упорито афишираната торлашка идентичност от страна на местните 
власти всъщност остава на ниво активисти и политици, но засега 
отсъства като основа за сближаване между българите и сърбите, 
живеещи в съседство.

Теренните материали, събрани в хода на изследването, и проучената 
литература, отнасяща се за Западните покрайнини, показаха как 
една и съща междудържавна граница може да функционира по 
различен начин в различните си части. Това определя различия в 
социокултурните характеристики и политики в исторически вече 
достатъчно продължителен период. Тази етноложка находка постави 
под въпрос множество теоретични конструкти на тема „политически 
граници“ и реалното им функциониране.

Прокарването на политически граници предполага по дефиниция 
и тяхното опазване, системно поддържано от държавния апарат. 
Рестрикциите, наложени на България от Ньойския договор, 
ограничават броя на граничната стража. В рапорт на Христо Иванов, 
полицейски разузнавач при Софийското околийско управление, до 
Областния полицейски началник, четем: ...двете роти, разположени 
в Кула и Белоградчик, са крайно недостатъчни за охрана на 
границата в протежение на 100 версти..... ротата се състои от 
местни жители, които имат връзки и са роднини с жителите на 
пограничните сръбски окръзи...14 Стратифицирайки „изчистването“ 
на родствата от двете страни на границата, можем да твърдим, че три 
генерации при системна маргинализираща политика не са достатъчни 
за окончателно изтриване на родствените връзки. Споменът за 
родствата, които отдавна не се поддържат, но се знае, че съществуват, 
периодично се активира по различни поводи. Той има достатъчно 
потенциал при определени условия да предизвика конкретни действия 

14 Бугарчева, Е., Л. Зидарова (съст.) Българите от Западните 
покрайнини (1878–1975). Архивите говорят 35, С., Главно управление на 
архивите при Министерски съвет, Университетско издателство „Св. Кл. 
Охридски“, 2005, с. 10.  При търсенето на публикувани извори за района на 
Белоградчик направихме очакваната констатация, че „тихата граница“ остава 
встрани не само за политиците, но и за повечето изследователи историци, 
които по една или друга причина и днес предпочитат да се концентрират 
върху големите национални теми. 

http://www.etar.org/izdania/nb2010-8-pdf/NB2010-71-83.pdf
http://www.etar.org/izdania/nb2010-8-pdf/NB2010-71-83.pdf
http://www.etar.org/izdania/nb2010-8-pdf/NB2010-71-83.pdf
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за възстановяване на родствената мрежа. Този проблем обаче също е 
обект на следващи изследвания. 

На практика основните сили по опазването на реда и сигурността 
на границата са съсредоточени в участъка на Западните покрайнини, 
но границата е пазена много строго по цялото си продължение. Все 
още не разполагаме с конкретни сведения как точно е била укрепена 
границата от българска страна между двете световни войни. Известно 
е, че с обявяването на Втората световна война по цялото продължение 
на границата сърбите започват да копаят противотанкови ями навътре 
до постовете си, замаскирани с дървета и шума; всички пунктове по 
границата са минирани; минирани са мостове и пътеки; забранено е да 
се обработва земята около мините; населението дава ангария за копаене 
на ямите; в граничната територия е дислоцирана войска.15 Телени 
мрежи, по които тече ток, постоянно разоравана гранична бразда, 
множество застави и граничари с кучета, много строг забранителен 
режим за достъп дори за местните жители в двете гранични зони от 
българска страна, стават част от пейзажа на граничната зона за целия 
период на социализма (или поне от времето на скъсването на маршал 
Тито с Коминформбюро).16 

Както в цялата страна, така и на тази граница редовно са 
водени учениците, постъпващи последователно в контролираните 
от комунистическата партия детски и младежка организации 
(четите „Чавдарче“, Пионерската организация „Септемврийче“ и 
Димитровския комсомол). Демонстрациите на борба с диверсантите, 
разказите за героични случки при охраната на границата, 
преклонението пред загиналите граничари са периодично повтарящи 
се идеологеми за местните подрастващи. Те добиват съвсем конкретен 
израз по време на военнополевите лагери за гимназистите, устройвани 
недалеч от границата. Зад нас е Родината, пред нас е врагът!17 – 
такива послания втвърдяват идентичността на пазители на държавната 
граница у тийнейджърите от региона, а „бдителността“ се вменява 
като едно от най-важните им задължения. Мнозина от събеседниците 
ни разказваха за различните методи на комунистическата власт, 
чрез които им е вменявано в дълг да докладват за всяко непознато 

15  Пак там, с. 501.
16  Груев, М. Цит. съч., с. 227.
17  Интервю с И.В. (61), пенсионерка, Белоградчик, 2010 г.

лице, което забележат в широката гранична зона.18 Тези разкази се 
преплитаха с личните спомени за неудобствата от това, да имат имот 
в граничната зона и потребността постоянно да носят документи, 
доказващи правото им да влизат в нея.

Казаното дотук описва начина, по който се конструира и 
конституира границата като разделителна линия. Както твърди Сара 
Грийн в статията си, посветена на граничността, често встрани от 
изследователския интерес остава въпросът за формата на границата за 
сметка на случващото се на нея.19 Нашето изследване потвърждава, 
че именно трайното обозначаване на границата като линия определя 
случващото се на и около нея. Във времената на втвърдяване на 
границата хората виждат другата страна като мястото, където се 
случва нещо по-добро, има нещо по-хубаво, поради това и то става 
желано, а на браздата се гледа като на все по-тежко препятствие. Бивш 
сръбски учител разказа как водел децата да погледнат насадените с 
едра царевица блокове в България.20 По същото време за населението 
от Белоградчик и околността всичко, което идва от Югославия, през 
времето на социализма носи духа на Запада. Търсят се различни начини 
за преодоляване на границата. В града се гледа сръбска телевизия, 
слуша се сръбска музика. Дори прогнозата за времето от Белград 
се възприема като по-вярна от излъчваната от София. По различни 
канали от Запада се доставят дефицитни стоки – мечтаните за всеки 
тийнейджър джинси, касетофони, грамофонни плочи и лакомства21.  

Извън рамките на този текст ще остане и темата за слабо 
информираните жертви на стремежа за бягство от социалистическите 
режими, най-вече източногерманци, които са намерили смъртта си и 
на тази част от българската държавна граница. На главния път Е 79 от 
София за Видин в близост до село Ружинци е имало знак: Забранено 
влизането, под който пишело на български: Само за чужденци22. 

Местните хора трудно и неохотно си спомнят и разказват истории за 

18  Интервюта по време на събора 2010 г.
19  Green, S. Op. cit., p. 7.
20  Интервюиран в с. Ново корито, Сърбия, 2010 г.
21  Antova, S. Changing Controls of Bulgarian-Serbian National Border, - 
EastBordNet COST Action IS0803 Working Papers, p. 3: http://www.eastbordnet.
org/working_papers/
22  В.Ж., 68 год., роден в с. Горни Лом, живее в град Белоградчик, 
средно образование, пенсионер от системата на МВР.
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диверсанти и бегълци. В разказите им времето се размива и посланията 
все още остават неизчистени. За вече близо век западната ни граница е 
смятана за една от най-оспорваните и трудно преодолими граници на 
България. С настъпването на демократичните промени и излизането на 
България от Варшавския договор, граничните охранителни инсталации 
бяха премахнати (1990–1991/92 г.). С демонтирането на граничните 
съоръжения и въвеждането на по-либерален режим за придвижване 
на български граждани, пътуването, търговията и обменът, забранени 
по време на комунистическото управление, се превръщат в нормална 
всекидневна практика.23 Дребната презгранична търговия (куфарните 
търговци) започва да процъфтява по всички сухопътни български 
граници.24

Радикалната промяна на концепцията за държавна граница и 
нейното опазване след 1989 г. действително внесе известен смут и 
объркване у хората от граничната зона, които бяха привикнали със 
строгия пропускателен режим до родните си села. Липсата на ясна 
маркировка на границата, въпреки че след януари 2007 г. тя е една от 
външните за Европейския съюз граници и би трябвало да бъде по-
строго пазена, също внася объркване. Вие пазехте границата от себе 
си. Ние нямаше за какво да бягаме в България.25, каза един от сръбските 
граничари, служещ в заставата, разположена непосредствено до 
мястото на трансграничния панаир – Салаш 2010 г., докато любезно 
караше единствената си колежка граничарка да ни сервира кафе. Не ни 
трябва Европейски съюз, категоричен бе друг събеседник в Сърбия, 
нямаме какво да спечелим от него. Едно от скритите послания бе, че 

23  Valtchinova, G. Op. cit, p. 13.
24  Prickle, J.‘There are no Turks in Bulgaria: Violence, Ethnicity, and 
Economic Practice in the Border Regions and Muslim Communities of Post-
Socialist Bulgaria’. - MPI Working Papers,  No. 25, 2000, pp. 1-19; Agelopoulos, 
G.  The Coca-Cola Kashkaval network: Βelonging and business in the post-
socialist Balkans. Paper, presented at the conference Transnationalism in the 
Balkans organised by the L.S.E. and the Osteuropa Institute Berlin (London, 26-
27 November 2004). Вж. и текстовете на А. Вълчева и В. Неделчева, както и 
на Д. Пилева и М. Попова в настоящия сборник. 
25  Същото казва и български събеседник, пътуващ по линията Видин 
– София – Видин, в разговор с една от авторките през януари 2013 г. Той 
разказва, че границата е била охранявана предимно от българска страна, 
защото това е бил един от пътищата на източногерманските туристи към 
Западна Германия (мъж на видима възраст около 65 години, родом от село 
Гъмзово,  живее в град Видин, средно образование, пенсионер).

съвременна България не е интересна за гражданите на Сърбия. Така 
се очертава участък от западната ни граница, който практически не 
носи нито ползи, нито вреди за населението от граничните зони в края 
на първото десетилетие на ХХІ в. Застави и граничари обаче има и от 
двете страни.

По време на двата ембаргови режима, наложени на бивша 
Югославия (1991–1995 и 1998–1999 г.) може да се предположи, 
че българо-сръбската граница е била пазена по-стриктно. Поради 
правилата за разсекретяване на националния архивен фонд още дълго 
няма да можем да използваме проверими официални данни дали това 
е било така.

Кратка хронология на югоембаргото
- Първото югоембарго (1991–1995 г.)26

Съветът за сигурност на ООН приема серия от резолюции, чрез 
които на Сърбия и Черна гора се налагат икономически санкции. 
Резолюция 713, приета на 25.09.1991 г., налага пълно ембарго на 
всякакъв тип търговия с оръжие върху цялата територия на бивша 
Югославия. Резолюция 757 (30.05.1992 г.) налага широка гама от 
мерки, които ограничават критично икономическите връзки на 
Сърбия и Черна гора. Според нея се забранява всякакъв внос на стоки 
и суровини, произведени в Сърбия и Черна гора. Забранява се износът 
на всякакви продукти и суровини за Сърбия и Черна гора, с изключение 
на храни и медикаменти, изрично определени съгласно списък, приет 
от Комитета по санкциите.  На Сърбия и Черна гора е отказан какъвто и 
да било достъп до различните световни фондове. Забранено е всякакво 
научно и техническо сътрудничество, както и входящи и изходящи 
полети. С резолюция 787 (16.11.1992 г.) е забранено транспортирането 
през Сърбия и Черна гора без специалното разрешение на Комитета по 
санкциите на ООН27. България е страна, пряко включена в решаването 
на множество проблеми, свързани с налагането на санкции и е силно 

26  Данните за санкциите срещу бивша Югославия са взети от 
интернет източник : Serbia Sanctions (http://www1.american.edu/ted/serbsanc.
htm), последно посещение 24.02.2013 г.
27  Ibidem. Вж. и текста на А. Вълчева и В. Неделчева в настоящия 
сборник.

http://www1.american.edu/ted/serbsanc.htm
http://www1.american.edu/ted/serbsanc.htm
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засегната от тях.28

- Второто югоембарго (1998–1999 г.)
Второго югоембарго е наложено в отговор на войната в Косово и 

е прекратено официално на 10.06.1999 г. с договора от Куманово. То 
засяга преди всичко вноса и износа на горива. България бе първата, 
която наложи пълна забрана над търговията с горива и всички 
производства на химическата индустрия. Министерският съвет 
преписа таблицата на Менделеев и й лепна етикет ‘забранено за 
износ в Югославия’ , ето такова беше българското ембарго. Ако 
липсва някой елемент, просто са го пропуснали в бързината… 
коментират „хора от бранша“29. 

Но въпреки сериозните усилия на НАТО и Западноевропейския 
съюз, санкциите бяха компроментирани във висока степен от 
нелегалната трансгранична търговия с химически продукти и горива. 
Общопризнат факт е, че основният канал за нелегален внос на 
горива в бивша Югославия е река Дунав. Най-често обвинявани за 
нарушения на ембаргото и от двата периода са Румъния и България. 
До момента не разполагаме с каквато и да било статистика за обема на 
контрабандните горива, превозвани по Дунав, а и едва ли някой може 
да установи дори приблизително размера на контрабандата. Това, с 
което разполагаме, са различни публикации, най-вече в жълтата преса, 
в които се обявяват имената на една или друга групировка, на един 
или друг подземен бос, които са натрупали впечатляващи печалби 
от незаконен износ на горива по железницата или с петроловози30. 
В крайна сметка те остават извън обсега на това изследване като 
непроверими вторични източници на информация. Това, което можем 
да твърдим със сигурност, е, че граничните пунктове на западната 
граница на Република България и в двата периода стават важни канали 

28  Банчев, Б. Югоембаргото и транспортната блокада на България. 
Сп. „Геополитика“, 3.11.2008. (http://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/336-
yugoembargoto-i-transportnata-blokada-na-balgariya)
29  Александрова, Г. Ембарго по български. В. „Капитал“, 01.05.1999. 
(http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/1999/05/01/250067_
embargo_po_bulgarski/), последно посещение 24.02.2013 г.

30  Вж. напр.: Стаменов, В. Корените на българо-сръбската мафия! 
23.08.2010. (http://mishenabg.blogspot.com/2010/08/blog-post_9834.html)

за контрабанден износ на горива.
 Докато чакахме, покрай нас минаваха огромни тирове с петрол, 

нощем, с изгасени фарове, в пълна тишина… Имаше и за тях, имаше и 
за нас… Всеки можеше да продава бензин, оценява наш събеседник31 
Този текст резюмира масовостта на явлението. Така контрабандната 
търговия с горива става един от етикетите на прехода по цялата запад-
на граница. Очевидната мълчалива протекция на властите на всички 
нива към големите контрабандисти и разкриващите се за дребните 
износители възможности хармонират с културния модел и създават 
известно усещане за сигурност и убеденост в правотата на действията 
им, проблем, който отново ще бъде коментиран.

Печалбите на дребните контрабандисти и на „Големите 
босове“

Официалната цена на тон бензин през 1992–1993 г. е 94 щатски 
долара (щ.д.). Според информаторите ни и разпръснати източници 
в интернет, сърбите го изкупуват на цени 230–250 щ.д.32 В тази 
цена се калкулират подкупите за митничарите, граничните полицаи, 
транспортните разходи и т.н. По неофициални данни през българо-
сръбската граница са преминавали денонощно по 1100 тона гориво. 
Санкциите от 1998 г. съживяват контрабандната търговия с горива. 
В периода 1998–2000 г. печалбите остават приблизително същите. 
Докато българските управници официално твърдо застанаха 
зад санкциите срещу Сърбия и удобно си затваряха очите пред 
големите контрабандисти, хората, най-вече от граничните райони, си 
припомниха размера на  печалбите от предишните санкции на ООН и 
подновиха контрабандния износ. 

Съгласно действащите разпоредби всяка кола имаше право да 
прекоси границата с пълен резервоар с бензин. Гранична полиция 
регистрира повишаване на броя на колите, които преминават през 
граничните пунктове на българо-сръбската граница. Митничарите 
на „Връшка чука“ споделиха, че са пресметнали, че по около 200 
леки коли, превозващи официално около 8 тона гориво на ден са 

31  Интервю с КИ.
32  Стаменов, В. Цит. съч.

http://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/336-yugoembargoto-i-transportnata-blokada-na-balgariya
http://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika/336-yugoembargoto-i-transportnata-blokada-na-balgariya
http://mishenabg.blogspot.com/2010/08/blog-post_9834.html
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преминавали в Сърбия. За големите бензиновози и статистиката, и 
митничарите мълчат. Интересно бъдещо етноложко изследване би 
могло да се извърши с инструментите на Антропологията на нощта.33 
Все още може да се види саморушащата се „бензиностанция“ на шо-
сето до монтанското село Долна Вереница. Тази модерна постройка 
е служела за легитимация на докарването на недоказуеми по обем, 
но със сигурност големи количества гориво. Според информаторите 
ни тази бензиностанция нито ден не е работила по предназначение, а 
просто е „препирала“ тоновете горива34. Случаят не е изолиран. Трън 
е известен като град на „петромилионерите“.35

Бедност от двете страни на границата
България и Сърбия вече се превръщат в класически пример за 

трудностите, свързани с политическия и икономическия преход в 
Централна и Източна Европа. Съгласно с критериите за бедност, 
определени от Световната банка през 1994 г., почти 36% от 
населението на Сърбия (над 2 милиона души) са живеели под линията 
на бедността. В периода 1992–1993 г. индексът на бедността сочи 
21% в България. Обобщените статистики не дават добър инструмент 
за разчитане на географската карта на бедността. Но нашите теренни 
наблюдения и дългосрочните последици (взривна емиграция, 
трайна депопулация) показват, че планинските и граничните зони 
са засегнати най-остро от продължителната социално-икономическа 
криза на прехода. Продължителността на кризисния период ни дава 
основание да твърдим, че бедността в граничната зона хронифицира. 
Белезите на хронична бедност са видими вече с просто око. Бедните 
хора не съставляват хомогенна маса. Тяхната бедност има различни 
комплексни аспекти. Различията се коренят в различния достъп до 
ресурси и контрол върху тях, различния социален контекст и форми на 
социално изключване, които дават отражение върху личния им опит 
и начин на живот. Специфичните рамки на бедността се отразяват 

33  Galinier, J., A. Monod Becquelin, G. Bordin, L. Fontaine, F. Fourmaux, 
J. Ponce, P. Salzarulo, P. Simonnot, M. Therrien, and I. Zilli. Anthropology of 
the Night Cross-Disciplinary Investigations. - Current Anthropology, Volume 51, 
Number 6, December 2010, рр. 819-847.
34  КИ.
35  Valtchinova, G. Op. cit., p. 13.

върху възможностите за развиване на различни стратегии, вземането 
на решения и предприемането на конкретни действия36.

Ключовата концепция в настоящия труд почива върху 
констатацията за хронифицираща бедност, провокирана и поддържана 
от намаляващата зависимост от голямата икономика на съответните 
страни. От двете страни на границата това намаляване на зависимостта 
е функция от рязко ограничения достъп до държавната грижа и 
отговорност към своите граждани. Един от отговорите на населението 
от граничните зони е интензифицирането на трансграничните иконо-
мически мрежи. Свидетели сме как хората от „перифериите“ на двете 
държави започват интензивен обмен, загърбвайки съответните цент-
рове. Създавайки обща среда, наложена от икономическите им инте-
реси, те практически оценяват високо и се стремят да дозатвърждават 
границата, която им е създала икономическата ниша в периодите на 
югоембарго. 

Всъщност по време на теренната работа нито веднъж не реги-
стрирахме употреба на думите: „контрабанда“, „контрабандист“, „на-
рушение на международни договорености“, „престъпление“. Хората 
от двете страни на браздата еднакво бяха убедени в правото си да се 
възползват от възможностите и бяха доволни от резултатите, мразейки 
еднакво причините и причинителите. Изненадващо злобно реагира на 
известието за смъртта на българска митничарка на средна възраст наш 
събеседник – иначе много слънчев и приятен човек. Въпреки че си 
даваше сметка, че етикетът повелява за мъртвите да се говори или до-
бро, или нищо, той спонтанно осъди покойната митничарка за прека-
лено коректното изпълнение на задълженията й. Твърдеше, че тя се е 
заяждала и е проваляла износа на гориво на не един човек от региона. 
Разказа и как се е опитвал да я накаже и да я научи много да не рови 
из колите му, с които редовно е изнасял гориво:  Намазах с грес под 
седалката до скритите бутилки и оная, митничарката, с бял чора-
погащник... бърка и се цапа...37. След това калкулира загубите, които 
е понесъл заради нея. Философията на контрабандиста изключваше 
всякакъв срам или чувство за нарушение на моралните и законовите 

36  Kothari, U. Мigration and Chronic Poverty. Institute for Development 
Policy and Management, University of Manchester. Working Paper No 16, 2002, 
р. 6.
37  КИ.
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норми.38 Което отново повдига въпроса за ценностите на обществото 
и индивида в кризисни периоди.

Спомените
Нашите събеседници от Белоградчик си спомнят с усмивка 

времето на двата периода на югоембаргото, което се представя в 
наративите като един общ, непрекъснат епизод от живота им. В него 
има и тъжни, и смешни случки. Дистанцията на времето дава оптика 
на героизъм и провали по нашенски:

Зимата… Бях си ушил специален колан, на който окачвах по 
12 бутилки [от кока кола – 2 л], и обличах кожуха. За две години 
пресичах границата всеки четвърти ден с кола, на мотор или пеш. 
Имахме право да излизаме с колата веднъж на 17 дни. Митничарите 
записваха номера на колата в паспорта при всяко излизане. Първо 
поглеждаха отзад на паспорта номера на колата и после гледаха 
снимката. Заех две коли от приятели, ходех с моята и на баща ми. 
Един резервоар поема 40 литра – деляхме печалбата. Ако си прекарам 
нещо отгоре, за мен си е.

И като паднала бутилката с бензин, и я настъпих със задното 
колело на колата... удари митничаря, а аз нищо не виждам...

  После се научих да смуквам по малко бензин и направо да пре-
ливам... бяхме си живи факли....39

Контрабандистите заговарят за  смисъла на икономическата си 
инициатива и за придобивките от трудните години само след деликат-
но, многократно напомняне. Един широко разпространен съвременен 
мит в културната антропология твърди, че всички хора от граничните 
зони по западната ни граница са били постоянно заети с контрабанда 
на горива. Събраните емпирични етнографски материали показаха, 
че сравнително малък кръг от жители на селата, разположени 
непосредствено до граничните контролно-пропускателни пунктове 
(ГКПП), потенциално са имали сметка да практикуват всекидневно 
прекосяване на границата с ограничени количества гориво, като част 
от стратегията за оцеляване. Материалите ни показват, че хората от 
38  Valtchinova, G. Op. cit., p. 17.
39  КИ.
 

близките градове, като Белоградчик, са пренасяли периодично по-
големи количества гориво, като част от стратегията за натрупване на 
дребен първоначален капитал, с който да започнат собствен бизнес 
или да разширят вече стартирания в условията на възникващата 
пазарна икономика. В дните, в които не са можели да излизат с кола 
(мотор, пеша), те са работели на постоянното си работно място или 
са се наемали да свършат нещо срещу заплащане, най-често в сивия 
сектор на икономиката. Чухме разкази за мъж, който прекъснал 
почивката си на море, защото дошла разрешената дата за излизане с 
колата. Икономическата полза, дори като си е платил двупосочните 
билети от Южното Черноморие до Белоградчик, е била безспорна. 

Нашето изследване на този етап не ни позволява да установим 
точно какъв е бил процентът на белоградчичани, които са използвали 
времето на „югоембаргото“ за развиване на преобладаващ по важност 
(в термините на време и пари) бизнес. Оставаме обаче с усещането, че 
те не са повече от 1/4 от местното население.

Новата карта на граничната зона
По време на прилагането на двете санкции хората, включени 

в контрабандата на гориво, очертават нова ментална карта на 
физическото пространство с определени топоси, бележещи ключови 
моменти от процеса:

1. Мястото, на което белоградчичани криели по 3–4 литра 
гориво, за да се приберат у дома. Показът на това място отвори 
множество спомени у нашия ключов информатор. Той разказа, че 
жители на съседните гранични села се криели в клоните на дърветата 
и наблюдавали с бинокли кой от контрабандистите къде крие тубата 
с бензина. Като заминел към границата идвали и я открадвали, 
естествено, за да я продадат в Сърбия. Тук се потвърждава хипотезата 
за различните практики в по-отдалечените и в по-близките до ГККП 
селища и за интензивните и екстензивните стратегии. Хората от 
Белоградчик (и вероятно от по-далеч, но не прекалено, за да има 
икономически смисъл) проявявали безкрайна изобретателност при 
криенето на тези литри, защото, преминавайки границата, източвали 
и продавали бензина си до капка. Всъщност мястото за криене се 
намира там, където приключва наклона от ГКПП и колите не могат 
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да се движат повече по инерция по обратния път към дома. Особено 
трудно се криел бензин през зимата, не само защото оголелите 
клони на дърветата не позволявали да се върши каквото и да било 
скрито, но и снегът пазел дълго издайническите следи. И на този 
проблем намерил лек нашият събеседник40. Така се очерта рисково 
пространство, в което контрабандистите е трябвало да проявяват 
изключителна изобретателност, да развият краткосрочна памет за 
маркери в пространството и изобщо да инвестират усилия и време. В 
наративите те се явяват като едни нови културни герои, надминаващи 
Хитър Петър по изобретателност…

2. Мястото, където започвала опашката за преминаване на 
границата. И това място е обраснало с истории – весели и тъжни. 
Самата опашка, един толкова добре познат феномен на родените и 
отрасналите при социализма (100% от контрабандистите), понякога 
траела с дни. Хората много бързо си припомнили културата на 
опашката и оценили предимствата на чакането. Някои не си носели 
нищо за вършене и просто си общували с останалите, други си 
поправяли колите на място, трети си носели телевизорчета, четива и 
т.н. Някои използвали времето за ласки на къра41.

3. Мястото, на което се подпалила първата кола на човек от 
Белоградчик. Този разказ изглеждаше много смешен, но носеше 
облекчението, че никой не е станал курбан на югоембаргото и нюанса 
на постоянния ужас, че цялото това начинание е високо рисково. 
Проверките, които направихме по време на това интервю, показват, 
че срамът и страхът са резултат от осмисляне с времето. По време 
на събитието никой не е изпитвал тези чувства. Философията е била: 
работа като работа… и проблем, който, не дай Боже, да ни се случи.

4. Мястото, на което се оставяли бутилките с бензин и/или 
нафта, подарък за сръбските митничари. То се описва подробно и с 
чувство за несправедливо даждие, което прибират без никакво усилие 
държавни чиновници42. Впрочем всичко дотук ни води към основния 
обект на етнологията – ценностната система на културния модел, 
която може да покаже удивителна многовековна устойчивост.

40  КИ.
41  КИ.
42  КИ.

5. Ливадата, на която е бил импровизиран пазар на горивата на 
„Връшка чука“ (на около 500 метра от ГКПП). Нашият водач изжи-
вяваше истинска носталгия по времената на героичната дребна тран-
сгранична търговия. Стъпването на позапуснатата ливада (очевидно 
вече изоставена от контрабандистите и техните неафиширани покро-
вители), събуди толкова много смешни дребни спомени. Главното по-
слание на разказите му там бе на тема „късмет“ (от случайно намерена 
банкнота от 20 евро, до успешно продаден бензин, когато се е страху-
вал, че просто ще го заколят...)43. 

След вдигането на ембаргото върху горивата трансграничната не-
законна търговия продължава. Този път с контрабанда на цигари, коз-
метика, хранителни стоки. Нейният обем обаче е силно ограничен и 
няма онова икономическо влияние, което оказва и на продавачите, и на 
купувачите контрабандата на горива. Очевидно става въпрос за дребна 
трансгранична търговия, носеща всички плюсове и недостатъци на 
адаптационните стратегии в периода на прехода.44

Промяна на ритъма на живот
Постоянните посещения на ГКПП „Връшка чука“ са изградили 

устойчив ритъм в живота на нарушителите. В зависимост от това 
с колко коли (мотори, пеш) могат да прекосяват границата, хората 
организират ангажиментите си в домакинството, в постоянната или 
временната си работа и при изпълнението на другите си задачи. За 
пътуванията те се подготвят, носейки си храна, напитки, малки 
телевизори и пр.  Новата икономика изисква съответната екипировка 
и инвестиции. Тя се състои основно от съдове, в които сигурно и 
удобно може да бъде пренесен добре укритият бензин. Във всяка 
възможна кухина, под всяка седалка, във вратите на автомобила, 
дори на най-невероятни места са укривани допълнителни количества 
(да си припомним, че легално е можело да се изнесе само бензин в 
резервоара на колата). 

Особено ценени са били бутилките от Кока-кола, заради 
43  КИ.
44  Konstantinov, Y., G. Kressel, T. Thuen. Outclassed by Former Outcasts: 
Petty Trading in Varna. - American Ethnologyst, Vol.25, 4, November, 1998, pp. 
729-745.
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здравината и различните размери, които позволяват те да запълват 
всеки възможен сантиметър. Търсенето породило „криза“ за бутилки. 
Едно забавно интервю ни описа млад мъж в официален костюм, 
тръгнал за празник извън региона, който ровел из кофите за боклук 
на бензиностанциите в търсене на заветните бутилки. Той очерта 
приблизителния периметър, който е излъчвал контрабандисти. В 
радиус от около 150 километра от Град45 не можело да се намери 
празна бутилка. Хората по бензиностанциите извън този периметър се 
чудели защо са толкова ценни празните бутилки46.

Ключовият ни информатор разказа за сложна система от коланчета, 
която си измайсторил, за да пренася под кожуха си по 12 бутилки от 
литър и половина, когато прекосявал пеш границата през зимата. 
Вероятно има още много други технически хитрини, които е родил 
творческият гений на контрабандиста. Назрял е моментът за конкретно 
изследване на нелегалната трансгранична дребна търговия, която 
стимулира извънредно творческия потенциал и изобретателността на 
търговците. В този смисъл границата и най-вече митницата пораждат 
изобретения и иновации, едни аспекти на културата, които няма 
причина да се появят другаде и при други ситуации. 

Основното ни усещане по време на интервютата бе, че огромна 
енергия е била впрегната за измисляне на тактики за укриване на 
горива (за продажба и завръщане); за осигуряване на достатъчно 
превозни средства, за да има реален ефект търговията; за подреждане 
на ангажиментите в месечния ритъм така, че винаги двама души да 
бъдат на разположение за пренасяне на горивата и пр.

Очевидно разходите на енергия и време са си стрували. 
Събраният теренен материал постави под съмнение широко 
разпространеното мнение, че дребната трансгранична търговия е 
единствено и само стратегия на оцеляването на хората от граничните 
зони при въвеждането на неолибералната пазарна икономика в 
постсоциалистическите страни. Нашата категорична теза е, че 
печалбата от контрабандните горива се е използвала, за да запази 
добрия стандарт на живот на хората от граничната зона. По-голямата 
част от нея е била предназначена за стартиране на нов бизнес или за 
45  Така белоградчичани наричат града си. Чухме забавни анекдоти и 
на тази тема.
46  КИ.

разширяването на вече съществуващия. Другият икономически аспект 
на прехода  – животът по „метода Андрешко“47, се превръща в норма, 
която по наше мнение възпроизвежда концепцията за годишната 
цикличност на живота, характерна за близките до агрикултурното 
общество философски умонастроения на българите от малките 
и маргинализирани градове. Опората в това, което е осигурявало 
достолепен дълъг живот на дедите и прадедите им, остава единствен 
неопровержим модел за следване в обърканите кризисни времена, 
особено под тътена на бомбардировките в края на ХХ век в Европа…
Така, макар и малкомащабна и временна, дребната презгранична 
търговия се превръща в социално-идеологическа и икономическа 
основа, която позволява на хората от периферията да се включат в 
националната икономика и идеология.

Нововъзникналата солидарност
•	 Резерват за сърни, останал без храна за животните. 

Сърбите отвориха оградите, защото нямаха с какво да хранят 
сърничките. Хиляди животинки идваха тук да търсят храна48. 

•	 С нашите скромни количества гориво помогнахме на хората 
от Зайчар да не затварят фурните за хляб. Без помощта ни хората 
щяха да умрат от глад!49.

В интервютата звучаха топли нотки на съчувствие и солидарност. 
Дали когато са продавали на четворно по-висока цена бензина на 
измъчените от югоембаргото сърби; дали когато са скачали върху 
металните туби, за да ги деформират така, че да събират по-малко 
бензин и да увеличат, макар и с една немска марка, печалбата на туба; 
дали когато са уреждали да пътуват по двама, за да се пазят взаимно от 
„сърбите хайдуци“, белоградчичани са съчувствали на съседите? Дали 
са тръгнали да престъпват законовите и моралните норми, водени от 

47  Ще рече – ако някой млад и здрав човек се сети, че е редно да се 
осигури за пенсия и медицински услуги, то той не възпроизвежда столетния 
модел, който се изучава и в училищата като задължителна програма по 
българска литература. И тази е друга широка изследователска тема, която е 
провокирана от теренната ни работа по проекта.
48 КИ.
 
49  КИ.
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съчувствие към бедстващите? Днес разполагаме само с оценките от 
2010–2011 г. А те героизират българските контрабандисти на местно 
ниво и оправдават действията им по време на санкциите, като дори ги 
издигат до ранг на спасители на бедстващите братя отвъд границата.

Продължителната изолация, обезлюдяването, хронифициращата 
бедност пречат на изграждането на кохерентен трансграничен 
регион, който да потърси еманципация от двата съответни държавни 
центъра и от двете национални икономики.  Острата потребност за 
взаимодействие се проявява в условия на криза, но в момента на 
нейното туширане нещата се размиват. От разказите на събеседниците 
става ясно, че всяко втвърдяване на границите води до повишени 
потребности за обединяване с носталгичен привкус. Това например 
показват разказите за времето след 1960 г., когато е затворен ГКПП 
пунктът в прохода Кадъ боаз. Той не е бил голям, но през него 
минавали младежи и ходели на вечеринки в сръбското Ново Корито. 
Самодейци от с. Салаш изнасяли представления в театъра на сръбското 
село. Женели се помежду си и до днес има хора, които разказват как 
са пристанали от двете страни на границата50. След влошаването 
на отношенията между България и Югославия, с известно отлагане 
във времето, през 1960 г. граничният пункт е окончателно затворен. 
Селяните и от българска, и от сръбска страна си спомнят как са идвали 
да общуват на браздата. Определят това време като „страшно“51. 

Пропускливостта на границата (все пак „Връшка чука“ е 
сравнително близо) и инцидентното й отваряне при с. Салаш 
веднъж годишно (от 2000 г. насам за панаира), като че ли осигурява 
достатъчния минимум общуване между хората от двете й страни. 
Това допълнително намалява необходимостта от превръщането на 
региона в транснационален. В крайна сметка погледите на съседите 
са обърнати в различни посоки. 

Предварително заключение
Нарушаването на международните санкции всъщност показва 

как хората, определяни като част от перифериите на две европейски 
държави, се включват активно в глобалния и транснационален процес, 

50  Свободни беседи по време на събора 2010 г.
51  Свободни беседи по време на събора 2010 г.

в по-голяма или по-малка степен изместващ София и Белград като 
административни и икономически центрове. Стратегиите за справяне 
с продължителната икономическа, социална и идеологическа кризи 
налагат жителите на граничните зони да се включат в нови дейности, 
породени от пазарната икономика, и специфичните изисквания на 
трансграничната контрабанда става част от тях. Тази дребна търговия 
се движи на ръба на закона, дори по стандартите на неолибералната 
икономика.  

В случая с югоембаргото жителите на периферната гранична зона 
следват примера на „Центъра“, но в несравнимо по-скромни маща-
би и на едно все пак оставащо локално, макар и трансгранично ниво. 
Ключ за разбирането на това поведение може да дадат ценностните 
ориентации на жителите на продължително маргинализираните гра-
нични зони – техните нагласи към различните аспекти на трудовата 
етика, образованието, ориентациите им към придобивки, състезател-
ност и стремеж към спестовност.52 Събраните първични етнографски 
материали потвърждават констатацията, че контрабандата 
постепенно се превръща в традиционен поминък.53 Все пак си даваме 
сметка, че културно-икономическите модели от миналото трябва да 
се подлагат на преоценка в новия контекст.54 Създавайки общо поле 
на икономически интерес, хората от граничната зона не мечтаят за 
премахването на границата. Напротив, в много тежките времена на 
прехода именно границата, с всички произтичащи от нея различия, 
е станала източник на печалби, определящи бъдещите стратегии на 
хората от граничната зона.

Теренната ни работа по проект „Преходът: Гласове, образи, памет“ 
показа чрез методите на етнологията, че в конкретната гранична зона 
се налага хипотезата на Франсис Фукуяма, че културните модели 
остават стабилни дори когато националните и регионалните (бихме 
добавили – и глобалните) икономически системи се променят.55

52  Minkov, M., V. Blagoev. Cultural Values Predict Subsequent Economic 
Growth. - International Journal of Cross Cultural Management, 9(1) 2009, Vol. 
9(1): pp.5-24.
53  Груев, М. Цит. съч., с. 214.
54  Agelopoulos, G. Op. cit., p. ?  
55  Fukuyama, F. Culture and Economic Development: Cultural Concerns. 
-  In:  N.J. Smelser and P.B. Baltes (eds) International Encyclopedia of the Social 
and Behavioral Sciences, Elsevier. Internet publication, pp. 3130. Тук страницата 
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На този етап от изследването става ясно, че устойчивостта на 
границата като разделител обединява интересите на хората от двете й 
страни в общ социален и икономически модел и освен в декларациите 
на местните политически лидери (особено в изборно време), никой 
друг няма полза от нейното премахване. Границите са помогнали 
навремето да се разделят хората, пак границите сега ги събират 
– заключи сърбин, открил своята българска половинка по време на 
войната в Югославия56. С това изречение той формулира най-новите 
теоретични постановки, плод на многогодишни академични дирения 
в граничните зони на Европа.

сигурно е сбъркана?4. retrieved 8 January 2008 from http://www.sais-jhu.edu/
faculty/fukuyama/articles/isb505010.pdf.

56  Мъж, видима възраст около 50-годишен, роден в Сърбия, женен 
за българка, пристигнал в България в началото на 90-те години на ХХ век, 
средно образование, автомонтьор 

Ембаргото и търговията на българо-сръбската граница
(в района на Белоградчик) през 90-те години – гледната точка 

на                                               българските участници
 

 Анна Вълчева                                                                                           
 Валентина Неделчева

Настоящият текст разглежда ембаргото, наложено на 
съседната Съюзна република Югославия в периода 1992–1995 г., но 
през погледа на най-близките до събитията българи – населението в 
пограничните региони, по-конкретно в района на град Белоградчик. 
Той е написан на базата на теренни материали от проучване, 
проведено през месец юли 2010 г. в Белоградчик и околните села 
Върбово и Салаш. 

 
 
Процесите, индикиращи разпадането на съседната на България 

Югославия, стават видими в началото на 90-те години на ХХ 
век. Една след друга отделните републики започват да обявяват 
желанието си за отделяне от федерацията, с което поставят началото 
на едно смутно десетилетие на Балканския полуостров.1 Всички 
световни организации отправят поглед към Югоизточна Европа, 
където конфликтът заплашва да приеме застрашителни размери. В 
крайна сметка неизбежният, както изглежда, сблъсък, се случва след 
официалните декларации за независимост на Хърватия и Словения от 
25 юни 1991 г.2

Организацията на обединените нации (ООН) е институцията, 
отговорна за предприемането на действие за потушаване на 
възникнали кризи, заплашващи мира и стабилността. Една от мерките, 
които Съветът за сигурност (СС) на ООН взима като санкция срещу 

1  Последователно това правят Словения, Хърватия, Македония и 
Босна и Херцеговина. 
2  Матеева, М. Събитията в Източна и Централна Европа. 
Хронологичен преглед 1985–1997, С., 1998, с. 202–204.

http://www.sais-jhu.edu/faculty/fukuyama/articles/isb505010.pdf
http://www.sais-jhu.edu/faculty/fukuyama/articles/isb505010.pdf
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Югославия, е налагането на ембарго. В международната практика 
под „ембарго“ се разбира съвкупност от санкции, включващи: 
прекратяване на икономически отношения, търговия, комуникации 
(пътища, съобщения), преустановяване на културни мероприятия, 
дипломатически отношения. Най-често то служи като икономически 
инструмент за оказване на политически натиск.  

 На 30 май 1992 г. Съветът за сигурност налага резолюция № 
757, която предвижда санкции срещу Съюзна република Югославия 
(непосредственият повод е избухналата война в Босна и Херцеговина). 
В този момент, нужно е да уточним, под Съюзна република Югославия 
разбираме само Сърбия и Черна гора.3 Постановлението представлява 
пряка забрана за икономически контакти с републиката, като в това 
се включват и въздушните съобщения. Ограниченията са подсилени 
през ноември 1992 г. с резолюция № 787 на СС на ООН – тя забранява 
и транзитните превози през Сърбия и Черна гора. Следваща мярка 
за „затягане“ на ситуацията на воюващите е резолюция № 820 от 17 
април 1993 г. Тя налага още по-големи ограничения, като фактически 
представлява пълна икономическа блокада на Сърбия и Черна 
гора. Тези постановления на Съвета за сигурност на ООН бележат 
началото на една нова фаза в историята на Балканите, известна като 
„югоембаргото“.4 

Важното в случая за България е, че освен че това е общобалканска 
криза, е и буквално съседска. Следователно София е „задължена“ 
да заеме позиция по въпроса и по линия на членството си в ООН, 
и като пряко заинтересована от бързото и ефективно приключване 
на конфликта. Тя го прави с Постановление на Министерски съвет 
№ 94 от 5 юни 1992 г. Текстът на постановлението повтаря текста на 
резолюцията на ООН и отразява съгласието и приемането от страна 
на България на наложените спрямо сърбите санкции. Това решение 
отразява многото гледни точки, обединени от необходимостта от това 
съгласие – политическа, практическа, стратегическа, морална. Такова 
съгласуване страната ни прави и по отношение на допълнително 
3  Банчев, Б. България и Югославската криза, С., 2009, с. 118. 
4  Подобни санкции са налагани на два пъти спрямо съседната на 
България страна – освен в гореспоменатия случай, когато са отменени на 21 
ноември 1995 г. , вторият случай е по повод войната в Косово през 1998 г., като 
съответно са в сила до Кумановското споразумение от 10 юни 1999 г. Така, в 
текста използваме термина „югоембарго“, означаващ общо тази хронология. 

наложените ограничения, набелязани от изброените по-горе 
резолюции.5

Най-важното след приемането на тези постановления е, разбира 
се, прилагането им на практика. Основната идея в настоящата работа е 
да пречупим всички гореспоменати събития, случващи се във високото 
ниво на световната дипломация, през погледа на последното звено 
във веригата, която те засягат. А именно – населението, живеещо в 
близост до станалата вече въплъщение на „вододел на мира и войната“ 
граница. 

Поглеждайки от друг ъгъл проблематиката и отбелязвайки, че 
изследваният регион е граничен (т.е. центърът му е границата между 
двете държави – България и Югославия, а периферията са земите, най-
близки до браздата в рамките на двете страни), не може да не вземем под 
внимание самата физическа граница. Тъй като обект на изложението 
е историята през погледа на населението, живеещо в тези територии, 
трябва да я разгледаме като фактор – дали и как тя участва в живота 
им. И по-скоро акцентът ще бъде върху това как се променя ролята 
ù. Трансформирането на понятието, или по-скоро „оживяването“ 
му в ежедневието на хората, е пряка последица от новосъздалите се 
аспекти на общуване на хората от двете страни на браздата. Т.е. това 
ще бъде една друга насока в разсъжденията по въпроса за търговията 
по време на югоембаргото – как буквалното пресичане на границата 
по няколко пъти в седмицата/месеца я опредметява, превръща я в част 
от всекидневното битово съществуване на човека.  

Дискусията за границата като такава е доста обширна.6  
Естествено, тук не става въпрос за графичното изобразяване на 
линиите, разделящи официално две държави. По-скоро се прави опит 
да се изясни функцията на разделянето (а понякога и на обединението), 

5  Решението на правителството е публикувано като постановление 
№ 94, Държавен вестник, № 47, 9.06.1992, с. 5.
6  Лефтерис Топалоглу разглежда различните теории, идеи и 
парадигми за възприемане на границата и съобразно с това – методология 
за нейното най-коректно изследване. Единно мнение, разбира се, не се е 
оформило все още, тъй като изследователите са на позиции, които понякога 
са твърде далеч една от друга. Авторът обобщава най-важните изследвания 
след 1990 г.Topaloglu, L. The role and nature of borders. – In: EastBoardNet 
Working papers, 2009, http://www.eastbordnet.org/working_papers/open/
documents/Topaloglou_The_role_and_nature_of_borders_090 414.pdf 

http://www.eastbordnet.org/working_papers/open/documents/Topaloglou_The_role_and_nature_of_borders_090 414.pdf
http://www.eastbordnet.org/working_papers/open/documents/Topaloglou_The_role_and_nature_of_borders_090 414.pdf
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която границата априори има. От известните ни становища и хипотези 
смятаме, че за конкретно разглеждания проблем най-близо стои 
определението на Джеймс Уесли Скот.7  Той твърди, че границите 
реално не са институции, а по-скоро са превърнати в елементи на 
ежедневния живот, които са дълбоко вкоренени в обществото. Това 
се е получило вследствие на определен модел, който се налага като 
постоянен. С особена сила тази теза е валидна за случая, който 
предстои да разгледаме.  

Говорейки за отражението на глобалната политика в ежедневния 
живот на пограничното население, трябва да отбележим, че тя не остава 
незабелязана от хората. Един от респондентите, с откровено осъждащ 
българското решение тон, се обосновава: Значи, ние трябваше да 
станеме членки на НАТО, к’вото кажат европейците т’ва и ние 
правим. Сега аз съм малко на мнение, че видяла жабата, че ... вола и 
тя вдигнала крак. Което ся [...] Не може сърбите да ги третираш [...] 
в края на краищата, те първо са съседни държави.8 Това изказване 
отразява нагласите, битуващи в обществото, които търсят обяснението 
в силата на външния фактор. Съответно оценъчният елемент е и 
в известна степен субективен, тъй като единственият поглед, който 
то може да има, е по повод това какво би било отражението върху 
собствения му живот. 

Наложените забрани за внос в Съюзната република и 
постановленията на правителството не успяват да „затворят“ плътно 
границата. От разказите на информатори разбираме действителната 
ситуация, илюстрираща как и доколко съвестно се спазват 
ограниченията, заложени в резолюции № 757, 787 и 820.  

Естествената реакция на това, както и неминуемата нужда от 
вносни суровини за една страна, поставена в режим на ембарго, 
поражда организирането на контрабандна търговия, чрез която да 
се набавят необходимите ресурси. В този случай съседните страни 
играят ключова роля. 

Отговорите на въпросите за търговията по време на ембаргото 
може да обобщим с този на един от информаторите: Ооо, търговия 

7  Пак там, с. 7.
8  Информатор Б. http://prehodbg.com/sites/default/files/Microsoft%20
Word%20-%20Zapis%201-24.07.2010_0.pdf

яка!9 Друг от респондентите ни дава цялостна картина на 
случващото се: Тогава го наложиха нищо да не се внася в Югославия. 
И тогава наште започнаха с тубите тука през гората. Има си 
хора, които си бяха направили камари със туби само те от т’ва 
живееха на практика.10 Този кратък разказ чертае основните аспекти 
на разглеждания проблем – какво се пренася, кой го пренася и как 
се пренася. Механизмите на тази търговия са най-опростени. Тя е 
задвижвана от нормалния пазарен принцип „ние имаме това, което на 
вас ви трябва“, но в ненормални условия – на нелегалност.  

Най-транзитираната стока според разказите на респонденти е 
горивото. Според изследвания, по време на югоембаргото в Сърбия, 
конкретно за внос на гориво, се създават редица контрабандни канали 
– през Шкодренското езеро, през Дунав (с кораби от Румъния), през 
сухопътната граница с Македония и България – с камиони, коли, 
трактори. В случая тези данни се отнасят за големите организации 
и групировки, практикуващи незаконна търговия.11 Когато става 
въпрос за такава „на дребно“, няма как да говорим за общи правила 
или принципи. На въпроса „кой“ можем да дадем отговор: почти 
всички, предимно мъжете – и по-млади, и по-стари. Почти всеки мъж 
в региона е бил ангажиран по един или друг начин с незаконната 
търговия. Жени също – една от информаторките твърди, че е ходила 
със сина си, но като цяло те не са имали основна роля, а по-скоро са 
придружавали.

За начина, по-който всъщност става самата търговия, 
информаторите разказват, че в началото на 90-те години на ХХ век, 
минавайки през Връшка чука, са ходили до Зайчар (най-близкият 
град, на около 15 км от границата). Нерегламентираната размяна е 
ставала там. Така се е действало, когато всички тези „сделки“ са били 
със спорадичен характер. Впоследствие, с установяването на рутинна 
практика и по-постоянни контакти, своеобразното тържище ставало 
близо до границата. За улеснение след това е бил направен пазар на 
500 м навътре и там са се извършвали продажбите: Сложиха чакъл и 
9  Информатор анонимен, http://prehodbg.com/sites/default/files/
interview%202_0.pdf 
10  Информатор Б., http://prehodbg.com/sites/default/files/Microsoft%20
Word%20-%20Zapis%20124.07.2010_0.pdf 
11  Хайдиняк, М. Контрабандните 
канали в Югоизточна Европа, С., 2002, с.15. 



Граници, граничност и трансграничност – българският случай Преходът в България - памети и рефлексии

180 181

там си стана пиаца една, пазар, регламентиран за горивото, да не 
ходиш надолу, щото после нагоре е баир и не моеш да изкараш, не 
ти стига горивото нагоре и закъсвахме за гориво, аз три пъти съм 
закъсвал и са ме теглили с лека кола.12 

Ако говорим за характера на „сделката“, в случая по-скоро става 
въпрос за директна размяна, но съществува и индиректна такава. За 
нея един от информаторите разказва следното: натовари една варела 
200 литра с нафта или бензин у каручката, стигне дотам и само 
пребутне варела и си отива. Утре оня идва, носи парите. И аз съм 
одил, у Белоградчик със запорожеца, запалим, сложим около 100 
кила, 120 кила бензин у тубички, нагньетам насекаде и менем там. 
Има файда.13 

Развихрянето на нелегалната търговия не остава незабелязано 
от международната общност. На конференцията за Югославия, 
проведена в  Лондон през август 1992 г., България получава критики 
относно непоследователността в усилията й за спазване на наложените 
санкции. Всъщност това е и цялостният дух на конференцията – 
иска се допълнително затягане на контрола по границите. Гърция и 
Румъния също са под прицела на обвиненията. Това, което забелязват 
и отбелязват наблюдателите за България, е, че с личните си автомобили 
хората пренасят гориво на територията на СР Югославия. Като реакция 
на тези критики българската държава приема постановление, което 
гласи, че влизането в Сърбия може да се извършва с един автомобил 
в рамките на 15 дни.14 Това ново ограничение намира отражение в 
разказите на информаторите, които изтъкват, че понякога са били 
принудени да заемат коли от роднини, защото границата не може да 
се преминава често с една и съща кола. Значи, имам право с тоя бус, 
с тоя номер – те го пишат на паспорта на последната страница 
пишат датата, и имам право да излезна след 16 дена със същия 
микробус. И той като си запише, първата работа на митничаря 
беше да ти отвори паспорта да види кога си минал, на коя дата, 

12  Информатор В. М., http://prehodbg.com/node/1334 
13  Информатор анонимен, http://prehodbg.com/sites/default/files/
interview%202_0.pdf 
14  Ограничението за автомобили е последвано от внедряване на 
наблюдатели по границите, като това става с две мисии – на ЕО и СССЕ, които 
пристигат в България през есента на 1992 г. Тяхната задача е контролът по 
спазване на санкциите. Банчев, Б. Цит. съч., с. 130–133. 

тогава ти гледа снимката. И аз затва взимам 4 коли – имам две коли 
– едната на баща ми, едната моя, а другите съм ги взел под наем от 
приятели, в смисъл не под наем – те не искат да се занимават с това 
нещо и сме се разбрали така – резервоарът е 40л – 20л за него, 20л 
за мене.15 Така или иначе, хората успяват да преодолеят забраната и 
да заобиколят ограничението, без да го нарушават напълно. Изход от 
ситуацията се намира, и то такъв, който да не пречи да се провеждат 
необходимите пътувания.

В тази ситуация особено важно е да разгледаме и отношението на 
граничната полиция  спрямо тази нова, разцъфтяваща търговия.16 Т.е. 
как реагира тя като представител на властта, която трябва да следи за 
изпълнението на наложените от държавата санкции. При преминаване 
през граничен пункт обичайната практика е да се проверят 
документите, да се пита за мотив, поради който отиваш в съответната 
страна, и какво пренасяш. В този случай ключов въпрос е последният. 
Информаторите хвърлят светлина върху тези въпроси, разказвайки за 
принципа на действие, „ако те хванат“. Амбивалентно е отношението 
към българските и към сръбските граничари. За „нашите“ един от 
респондентите разказва: Ако ме хванат – наште ме връщат, ако на 
нашта митница ме хванат – „иди го остави там и минавай“. Сменя 
се тонът, когато попитаме за сръбските: Сърбите прават друго... 
Като минем там при тех – „ща носиш бе?“ –  „Ами... бензин.“ – 
„Колко?“ – „5 кила.“ – „Е, иди си“, и снесем петте кила. Ако е некой 
човечен вика „готово и айде, отивай си“, ама кога некой се заяде 
[…] един път ме хванàха – давай, давай – 15 кила ми взеха.17 Друг 
информатор обаче разказва за българските стражи – как офицерите на 
гранична полиция са знаели за тази търговия и нерядко са участвали 
в нея. Тяхното участие се изразява в следното: като конфискуват 
известно количество гориво на граничния пункт, след това го продават 
на тържището. Т.е. излиза, че и от двете страни гранична полиция 
се възползва от нелегалната търговия. Без да даваме оценка на този 
факт, трябва да признаем, че това е съвсем логичният ход на нещата. 

15  Информатор В.М., http://prehodbg.com/node/1334 
16  Терминът „гранична полиция“ е в употреба от 1997 г. По време на 
разглеждания период институцията се е казвала „гранични войски“. Охрана 
на българските граници. Минало, настояще и бъдеще. С., 2008, с. 65–66.
17  Информатор анонимен, http://prehodbg.com/sites/default/files/
interview%202_0.pdf 
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В тази част на България дори и днес икономическото положение 
на населението е тежко и непрекъснато се търсят възможности за 
препитание и припечелване. А чудесен шанс за изкарване на бързи 
пари е била търговията с гориво по време на югоембаргото. Въпреки 
че няма някакъв надзор или регламент върху тази търговия, неписани 
правила все пак е имало, но дори и така бензинът се е продавал в 
пъти по-скъпо и печалбата е била голяма. Немаловажен фактор е и 
съществуващата връзка между бивши (освободени от работа и влезли 
по един или друг начин в сенчестата икономика) и настоящи служители 
най-вече в полицейските структури. На тази основа, имайки предвид 
тези фактори, можем да говорим за ролята на властите и полицията в 
стопирането на нелегалната трансгранична търговия.18

Друг факт, който свидетелства, че граничните власти и на двете 
страни са знаели много добре какво се случва, е това, че пазарът за 
гориво е бил организиран на 500 м от граничния пункт – нещо, което 
няма как да остане незабелязано от сръбските власти, освен ако, както 
е в случая, и те не са имали интерес от това. Не можем да говорим и 
за стриктен контрол от страна на гражданските власти. Те по същия 
начин се възползват от условията, предлагащи им възможност за 
голяма печалба. Тва  всеки знаеше, че си го правиме тва нещо – кой 
да подозира – кметът или шефът на полицията, той шефът на 
полицията и той вкарваше бензин.19 

Друг респондент добавя важна подробност за степента на 
контрол: ...Глей са на всеки му е ясно за кво отиваме, значи контрол 
е упражняван, ама лек контрол, ти представяш ли си какво щеше да 
бъде, ако нямаше контрол хич, щеше да си накачим тука шишета, ако 
ще на главата тука да ми се виждат.20 

Контролът, който все пак е бил упражняван, провокира 
въображението на  участниците в търговията. Измислят се начини 
за криене на това, което пренасят, а повечето от тях са впечатляващо 
оригинални. На най-голяма почит са били пластмасови шишета, в които 
се е пренасяло гориво. Друг разказ обяснява как са слагали въпросните 

18  Съкращенията в полицейския и апарата на службите за сигурност 
оставя доста от служителите без работа и постепенно част от тях започват да 
се вливат в криминалните среди. Партньори в престъпността, с. 15–20.
19  Информатор В.М. http://prehodbg.com/node/1334  
20  Пак там.  

шишета под калниците на колите си. А ето и един колоритен пример 
за интересна идея: Тука съм си направил като сутиен и шишетата, 
пластмасовите шишета, плоските и ето тука горе на шишето 
– кукичка такава, и си ги качим като коледна елха по мене, и тука, 
нали, с презрамки, да не пада надолу. Отгоре обличам блуза, яке едно 
и една шуба отгоре, и втория ред – е, ей тука, на колана – общо 12 
шишета.21 Неведнъж се чуваха коментари, че колите са били толкова 
претъпкани с гориво, че е било буквално опасно за живота, да не би 
някой да запали цигара наблизо и всичко да гръмне. 

Интересен е въпросът с какво друго са търгували освен с гориво. 
В Югославия забраната за внос е почти всеобхватна. Най-често 
респондентите споменават за цигари: Цигари, кой каквото иска – това 
носи. Цигари, всичко, олио, захар, ориз. Може и това – като погледнеш 
циганките – обули панталони и наслагали цигари вътре, какво сакаш. 
Бабичка, 80-годишна, вземала „симсон“. Тия със „симсончетата“ 
най-много са печелили, сипва бензинец и го бута, избута го, отиде 
дотам, даде таму и готова работата.22 Други говорят за кашкавал, 
сирене и олио. 23

Доста показателни за ситуацията в Югославия са разказите за 
чести кражби на горивото, дори от самата кола, пресичаща границата. 
Затова обикновено българите не ходят сами, а поне по двама. Докато 
единият уговаря размяната, другият пази колата и горивото. Участник 
в нелегалния бизнес разказва: На път за границата белоградчичани 
си крият по една туба бензин за връщане, тъй като всичко, което 
са успявали да пренесат зад границата, са продавали на по-висока 
цена и са реализирали печалба, затова е било по-изгодно да източат 
целия резервоар и да го напълнят по обратния път (в България). 
Само че някои сърби се крият в дърветата и гледат и крадат тези 
туби 24 Информаторът разказва, че е имало случаи, когато хората не 
са имали никакво останало количество бензин в колата, дори за да 
преминат границата. От нашата страна на границата кражби също 

21  Пак там. 
22  Информатор анонимен, http://prehodbg.com/sites/default/files/
interview%202_0.pdf 
23  Valtchinova, Galia (2006) From ‘Divided Brothers’ to ‘Liberal Market’, 
European Journal of Turkish Studies, Thematic Issue N°4 , The social practices of 
kinship. A comparative perspective, § 23.
24  Информатор В. М. http://prehodbg.com/node/1334 
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не са липсвали. За някои българи това е бил начинът да участват в 
нелегалната търговия – наблюдават кой къде си скрива горивото, преди 
да премине границата, а след това го крадат. Затова става практика 
да се носи лопата, с която да се изкопае дупка и да се скрие бензин, 
като пръстта, която се изкопава от дупката, се слага на друго място за 
заблуда, а върху шишето се слагат чимове.  

В рамките на теренното проучване това, което излизаше на преден 
план по темата „ембарго“, беше личното отношение и по-скоро 
неодобрението на хората. Повечето от информаторите застават на 
хуманна според тях позиция, като осъждат като цяло политиката на 
интервенция в съседна страна, свързвайки я с бомбите и унищожението. 
В тази графа попада и ембаргото. Те го възприемат като форма на 
престъпление спрямо сръбския народ. Обаче ние живееме тука. 
Особено пограничните райони – те се бяха видели в чудо. Имаше 
много протести тогава по тия години. Хората протестираха, че 
не може така – да се налага такова ембарго. Нали по този начин... 
ти ги третираш, ебати, като едва ли не престъпници. Хората не 
са престъпници. Примерно, че властта е такава, престъпна, хубаво, 
ама хората – какво са виновни?25 Парадоксално звучат тези твърдения 
на фона на реалността, доказваща на практика голямата полза, която 
населението в пограничните райони има от ембаргото.26 В този смисъл 
тук се налага да разгледаме един ключов елемент от нелегалната 
търговия в близост до границата, а именно – печалбата. Е, не мога 
да си спомня, отдавна беше. Но по-скъпо, да. Хората възприемат 
търговията с гориво не като начин за бърза печалба, а като оказване 
на помощ за „братята сърби“. Както сподели един от респондентите – 
ние им давахме гориво, за да имат за мелниците и заводите за хляб, 
защото иначе нямаше да има какво да ядат. И това по никакъв начин 
не противоречи на спекулата и понякога десетократното завишаване 
на цените: Значи аз няма да забрава... колко беше бензинът тогава... 
там го продаваха 10 пъти по-скъпо. 27 

Това са само част от реалностите на северозападната българска 
25  Информатор Б.  http://prehodbg.com/sites/default/files/Microsoft%20
Word%20-%20Zapis%20124.07.2010_0.pdf
26  Вж по-подробно статията на С. Антова и М. Карамихова в 
настоящия сборник. 
27  Информатор Б.  http://prehodbg.com/sites/default/files/Microsoft%20
Word%20-%20Zapis%20124.07.2010_0.pdf 

граница, които югоембаргото създава. В периода преди падането на 
режима на БКП границата е сама по себе си субект с образ – тя е строго 
пазена, обхождана, ограждана, недостъпна.28 Разбира се, това отчасти 
е следствие от идеологическите несъответствия между държавите 
от двете ù страни. Тоталната промяна в рамките на югоембаргото 
се изразява най-вече в това, че изпраща „границата“ в орбитата 
на ежедневното и съответно обикновеното. Лишена от символна 
натовареност, тя се превръща просто в етап от поредното пътуване 
до Югославия за търговия на бензин. Мотивът „лесна печалба“ е 
достатъчно голям стимул за населението на и без това изостаналия 
икономически регион. Тя обаче е част от това минало, за което хората 
знаят, че няма да се върне, по което едва ли не (не)скрито въздишат.
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Икономически промени и последвали миграционни движения 
в Белоградчишко (90-те г. на XX и началото на XXI век)

Десислава Пилева, Мария Попова

 Избраният от нас район за теренно изследване е в 
Северозападна България, като съсредоточихме вниманието си 
основно върху две селища – с. Салаш, община Белоградчик, и с. 
Върбово, община Чупрене. Следва да поясним, че настоящият текст 
е създаден въз основа на интервюта и разговори с местни хора от гр. 
Белоградчик, с. Върбово и с. Салаш, проведени през юли 2010 г.1, 
както и на базата на лични наблюдения.

Пограничното разположение на с. Салаш е ключово за поставянето 
му в центъра на нашите изследвания. Преди 1989 г. то попада в 
Първа гранична зона за пребиваването, в която се е изисквал т.нар. 
„открит лист“. Друга главна причина, привлякла изследователския ни 
интерес към Върбово, е участието му като съорганизатор в ежегодния 
българо-сръбски събор при прохода Кадъ боаз, на самата гранична 
бразда.2 Второто, изследвано от нас село, е Върбово, принадлежащо 
административно към общ. Чупрене3, то също се намира в близост до 
българо-сръбската граница, а съдбата на обитателите му, вследствие 

1  С един от информаторите – В. М., беше проведен вторичен 
разговор през май 2011 г.
2  Организиран е от с. Салаш, общ. Белоградчик, и с. Ново 
Корито, общ. Княжевац, Сърбия. За първи път се провежда през 1925 г., 
но е прекратяван поради различни политически причини няколко пъти. 
Възстановен е през 2000 г., като договорките са – официалната част на 
събора да се провежда на българска територия, но токовото захранване да 
е предоставено от Сърбия. Провежда се ежегодно по три дни, в които има 
временно ГКПП, позволяващо да се достигне до пункта на отсрещната 
страна. Парите се отпускат от двете общини и частници, а продавачите 
са от цяла България и Сърбия, както и посетителите. – Вж. Илова, Т., Две 
гранични села чакат ГКПП вече 14 години. Хората от Салаш и Ново Корито 
искат да обработват заедно земите си, 2009 - http://www.bgsever.info/br-
31_2008/stranici/str-11.htm; по информация от Т. И.
3  Според наш информатор село Чупрене става общински център 
по партийна линия – шефът на охраната на Тодор Живков е родом оттам. 
Ние не намерихме източници на информация, които да потвърдят това 
изказване, даже напротив – според архивни данни още през 1944 г. Чупрене 
се споменава като център на община. – Вж. Пътеводител по архивните 
фондове. Част II (1944–1972), Видин, 1981, с. 32.

http://prehodbg.com/sites/default/files/Microsoft Word - Zapis 1-24.07.2010_0.pdf
http://prehodbg.com/sites/default/files/Microsoft Word - Zapis 1-24.07.2010_0.pdf
http://prehodbg.com/sites/default/files/interview 2_0.pdf
http://prehodbg.com/sites/default/files/interview 2_0.pdf
http://prehodbg.com/node/1334
http://www.bgsever.info/br-31_2008/stranici/str-11.htm
http://www.bgsever.info/br-31_2008/stranici/str-11.htm
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от промените през десетилетията, е показателна за изследваната 
тематика. Като основен административен и стопански център за 
региона гр. Белоградчик също е част от теренните ни проучвания. 
Обект на изследване бяха икономическите промени и свързаните с 
тях вътрешни и външни миграционни вълни на местното население. 
Неминуемо, с оглед на местоположението на региона и политико-
икономическите събития от втората половина на 90-те години на XX 
век, централно място в разговорите зае въпросът за югоембаргото4 и 
произтеклата от него контрабанда на горива от българските погранични 
селища към Сърбия. Тук ще обърнем внимание на този проблем не 
като система от незаконни или полузаконни практики, а като начин за 
допълнителни доходи на българите в региона в икономически трудни 
времена.

 Известно е, че в резултат на преминаването на страната към 
пазарна икономика в началото на 90-те години на ХХ век общото 
финансово състояние на българското население се влошава значително. 
Най–ярък пример за изменящата се ситуация се оказват т.нар. 
„икономически мигранти“, като в настоящия доклад това определение 
включва както вътрешното движение на хора в търсене на препитание, 
така и тези, които напускат страната. За най-потърпевш регион, 
под влияние на тези динамични и трайни социално-икономически 
промени, се приема северозападната част на България. Към днешна 
дата това е и най-бедният район на Европейския съюз, но този тежък 
ход на събитията започва още от началото на т.нар. „преходен период“, 
след свалянето в края на 1989 г. на комунистическото управление на 

4  Ембаргото представлява както икономическо, така и културно 
санкциониране (забрана за търговия, прекратяване на дипломатически 
отношения) на дадена държава или организация, от страна на трети 
такива, с цел политически натиск и промяна на статуквото. Ембаргото над 
Съюзна република Югославия, придобило известност под наименованието 
„югоембарго“, е наложено с резолюция № 757 на Съвета за Сигурност 
на ООН в началото на войните, свързани с разпадането на Югославия, 
и в частност – с тази  в Босна и Херцеговина през 1992 г.. Т.нар. „първо 
югоембарго“ е отменено на 21 ноември 1995 година по силата на 
Дейтънското споразумение. Във връзка с началото на бойните действия 
(етническото прочистване) в Косово през 1998 г., СС на ООН налага второ 
ембарго над СРЮ, което продължава до подписването на Кумановското 
споразумение на 10 юни 1999 година. – Вж. по-подробно статията на Анна 
Вълчева и Валентина Неделчева в настоящия сборник.

Живков.5 
 Белоградчик, по примера на редица големи и не чак толкова 

големи селища в държавата, се превръща в икономически център 
благодарение на откритите държавни предприятия в годините на 
социализма. Поради тази целенасочена политика, от една страна, 
липсват фрапиращи миграционни движения сред населението във и 
от Белоградчишкия район. От друга обаче, предизвикан и от стремежа 
за постигане на грандиозен земеделски растеж чрез колективизацията 
на земята, приключила в разглеждания регион през 1956 г., започва 
процес на обезлюдяването на редица малки села. По думите на 
събеседника ни в с. Върбово до 63-та – 64-та г. 60 къщи са заминали 
само за Лом, там има цяла наша махала, имаше работа.6. Друга 
привлекателна работна дестинация за селското население е бил гр. 
Белоградчик. Там през 1960 г. отваря врати завод за производство на 
телефонни апарати и офис техника, в който са внедрени технологични 
възли по лиценз на фирмите КАПШ – Австрия и КРОНЕ – Германия. 
Заводът произвежда телефони с импулсно и тонално набиране.7 
Въпреки тези размествания на работната ръка, благодарение на по-
големите села, също поели функцията на икономически стожер, 
осигурявайки препитание на хората от околността, миграциите си 
остават донякъде вътрешнорегионални. ... в съседното – Чупрене, 
имаше МТС (машинно-тракторна станция), ДЗС (държавно 
земеделско стопанство), шивашки цех със 150 жени, дърводелна, цех 
на казанлъшкия военен завод – 200 души, в Долни Лом имаше шивашки 
цех – 150 шивачки беха... в Горни Лом да не говорим...8. 

 За годините след политическите промени от 1989 г. нещата 
в икономически и демографски план не стоят по този начин. В 
продължение на нема и една година всичко замина9, предприятията 
затварят врати поради липсата на държавна субсидия, излизането 
от огромния пазар на Източния блок и не на последно място бихме 

5 Според статията във в. „Труд“ – „Северозападна(ла) България – шанс 
в бъдеще време“ от Георги Великов, от 8.III.2011 г., Северозападна България е 
най–бедният регион в ЕС с 28 на сто от средния за Евросъюза БВП на човек.
6  В. К.
7  Телефонен завод - http://web.orbitel.bg/incoms/branches.html#2-4; и 
по данни от В. К. и Т. И.
8  В. К.
9  В. К.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1995
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%8A%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/10_%D1%8E%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1999
http://web.orbitel.bg/incoms/branches.html#2-4
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посочили презумпцията, че тези заводи са част от социалистическото 
наследство, така старателно отбягвано от последвалите политически 
управници. Що се отнася до земята, – ТКЗС-тата се разпадат, а 
поземлените парцели са връщани на първоначалните им частни 
собственици и/или техните наследници в продължение на години.10 
Но те остават необработвани в голямата си част, освен дворовете на 
къщите, хората почти не се възползват от плодородието на почвите в 
рамките на селищното землище, малцина остават и животновъдите.11 
Всъщност отделни парцели са продавани на частници, но пустеят, не 
защото няма кой да ги обработва, напротив – Северозападна България 
е един от районите с най–голяма безработица в страната. Причината 
за това безстопанствено отношение може би се дължи на липса на 
предприемчивост или други сметки, както се изказа един информатор, 
или просто на хората не им се занимава със земеделие.12 Има и други 
два много значителни фактора – застаряващото население и огромната 
емиграция от този район, както към по-големи селища в страната, 
така и в чужбина. Вследствие на колективизацията и миграционните 
движения, особено засилили се след 1990 г., започва обезлюдяването 
и на разглежданите от нас селища. Според преброяването от 1934 
г. населението в с. Салаш е наброявало 1460 души.13 Към днешна 
дата хората в селото не надвишават и 200 човека.14 За сравнение ще 
посочим данни за населението на с. Върбово към 2004 г., равняващо 
се на 179 души.15 Въпреки че не разполагаме с данни от предишни 
преброявания за Върбово, повече от ясно е драстичното намаляване 
на населението му, още повече като се вземе предвид информацията, 
получена на терен, за броя на хората с постоянен адрес в него – 98 
човека.16

10  ТКЗС-то в с. Върбово е действащо до 1993 г.
11  ... до 1993 г., тука извън дворовете да се обработва общо няма 10 
дка, повечето продават на безценица, другото остана пасище, имаме един 
човек със 140 крави, овце. Ние сме тука горски район има общинска земя ... 
(В. К.).
12  Т. И.
13  План за развитие на община Белоградчик за периода 2007–2013, 
Белоградчик 2005, с. 21– 22.
14  Илова, Т., Цит. съч.; по информация на Т. И.
15  Общински план за развитие на община Чупрене, област Видин, за 
периода 2006–2013, Чупрене, 2005, с. 5
16  В. К. 

 В хода на проучванията ни стана ясно, че с настъпването 
на демократичното управление налице са два основни начина за 
напускане на родното място. Първият започва с т.нар. „образователна 
миграция“, при която младежи в ученическа възраст, доста често с 
целите си семейства, заминават за близките по-големи селища, като 
Белоградчик (за с. Салаш и с. Върбово) и Чупрене (за с. Върбово), за 
да учат в тамошни училища. Независимо дали след това ще продължат 
във вузове, или ще започнат работа, мнозина от тях не се завръщат в 
родното селище, а остават в Белоградчик.17 Що се отнася до висшето 
образование, предпочитана дестинация е София, не само защото 
там е съсредоточено значително количество от университетите, но и 
защото градът предлага повече възможности за работа. Така стигаме 
до причината за постоянната миграция на по-голяма част от тези хора 
– финансово по-сигурното бъдеще и професионално развитие. Тук 
може да се постави въпросът, дали тази тенденция би се проявила 
до такава степен, ако толкова много учебни заведения в селата не 
бяха затваряни през последните две десетилетия. Но все пак тази 
насока на събитията започва много преди 1989 г., макар и не с такава 
осезаема скорост. Пример за това е с. Салаш, в което училището се 
закрива през 1973 г., а малко по-късно сградата е преустроена в дом за 
хора с деменция18, Тук изпращат безнадеждните случаи!, споделят 
местните хора. Учреждението съществува и днес.

 Вторият миграционен поток, насочен както в рамките на 
България, така и извън граница, са трудовите миграции. Провокирани 
от вече споменатите икономически промени, довели до финансови 
затруднения, хиляди хора напускат своите селища, търсейки работа 
предимно в столицата. Близките по-големи градове стоят на заден 
план, тъй като и те са застигнати от перманентна икономическа 
криза. Все пак мигрантите търсят работа в Монтана и Враца, в много 
по-малка степен и в Белоградчик.19 Според наши събеседници от 
общинския център, след 2000 г. телефонният завод, за който вече 
стана дума, почти не функционира, което от своя страна предизвиква 
вторична миграция на селяните, дошли в Белоградчик, за да работят в 
17  Съдбата на мнозина от младите хора от с. Салаш, общ. Белоградчик, 
е именно тази.
18  Т. И.; Илова, Т., Цит. съч.
19  От с. Салаш за последните години има 5–6 семейства, заминали за 
Белоградчик (Т. И.).
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него. Преобладаващата тенденция във всички случаи е цели семейства 
да заминават за постоянно. Предпочитани дестинации в чужбина са 
Гърция, Кипър, Испания, Италия, както и Франция, САЩ и Канада.20 
Наблюдава се известна приемственост между поколенията по 
отношение на емигрантските центрове – преди 1989 г. към тези държави 
са се насочвали и политически емигранти от местните селища. През 
последните години българите от Северозападна България работят там 
като персонал в сферата на туризма и търговията, в домашната помощ, 
като шофьори на камиони, в селското стопанство. Полова обособеност 
в това отношение не съществува. При единия тип миграция – 
гурбетчийството, заминава само един или двама от семейството, 
които работят сезонно, или за различен период от време. Тези трудови 
движения, както твърди наш респондент, са характерни за населението 
на с. Чупрене и околните му селища. Цяло Чупрене беше в София, аз 
не знам чупренец, който да не е бил в София...21. Важно е да споменем, 
че гурбетът не означава непременно, че хората се връщат в родното 
село след края на сезона, в много случаи се завръщат в Белоградчик, 
където в по-ранен период те или техните родители са се изселили. 
Преобладаващи за емигрантите от с. Салаш са постоянните миграции, 
при които първоначално заминава един член от семейството, а като се 
установи добре в новата държава и има възможност, изтегля останалата 
част. В повечето случаи не се забелязва т.нар. „обратна миграция“, при 
която емигрантите се завръщат в активна възраст. По-скоро, типично 
и за двете разглеждани селища, това става при пенсиониране, когато 
със значително по-високата пенсия, изработена някъде на Запад, се 
установяват в родните си села.22

Единствената трайна обвързаност на мигриралите с родните 
поселения се оказва емоционалната, която от своя страна поддържа 
и известна физическа връзка. Прекрасни примери за това се явяват 
две местни събития – българо-сръбският събор на прохода Кадъ 
боаз, за с. Салаш, и ежегодният събор „Да се завърнеш в бащината 
къща“, провеждан в с. Върбово. Първоначалната ни нагласа 
относно функцията на пограничния двустранен събор беше доста 
20  По данни от нашите информатори емигранти от с. Салаш заминават 
предимно за Испания, Гърция и Италия, някои в САЩ и Канада. Докато 
населението от общ. Чупрене предпочита Гърция, Испания, САЩ и Франция.
21  В. К.
22  Т. И., В. К.

романтична, а именно – да събира роднини и приятели от двете 
страни на границата.23 Но това негово предназначение остава в 
миналото. Всъщност от възстановяването му през 2000 г. стопанските 
отношения и търговията са в основата на провеждането му. В 
рамките на три дни през втората половина на м. юли от различни 
краища на България се събират производители и търговци, предимно 
представители на дребния и средния бизнес.24 Това събитие, от 
една страна, подпомага до известна степен местната хазна, която 
разчита на частни субсидии освен общинските за провеждането му, 
а от друга – има и чисто политическа и културна цел. На събора се 
срещат представители на местните власти от българска и сръбска 
страна, постигат се споразумения за сътрудничество и се прокламират 
приятелските взаимоотношения между двата народа. Представени са 
кулинарни и музикални специфики и сходства на българи и сърби.25 
От българска страна всяка година, от възстановяването на събора се 
прави своеобразна изложба на местни ястия от читалището на селото. 
Жените, участващи в проявата, са облечени в местни традиционни 
носии и изпълняват характерни за района народни песни. Така или 
иначе, той е още една причина преселилите се местни хора да се 
завърнат у дома, да доведат децата си, да бъдат част от тамошните 
традиции. А за постоянните жители на Салаш съборът е едно от 
малкото развлечения и възможност за по-широки социални контакти.26

23  Съборът за последен път е прекратен края на 40-те г. на XX в., 
поради изострените отношения между България и Югославия. Дотогава 
негова основна цел е събирането на роднини, близки и приятели, разделени 
след окончателното откъсване на Западните покрайнини от българската 
територия (Ньойски договор от 1919 г.).
24  Срещнахме хора от обл. Монтана, Враца, Видин, Пловдив и гр. 
Троян.
25  В действителност българо-сръбската граница тук разделя, ако 
не идентично, то твърде сходно в етнокултурен смисъл население. И днес 
жителите на селищата от двете страни на границата са познати под общия 
регионален етноним „торлаци“, макар че нямат колебания в своята национална 
идентичност и се самоопределят съответно като сърби в Сърбия и българи в 
България. Сръбският етнолог Деян Кръстич привежда данни, според които 
през 1915–1918 г, когато границата временно изчезва, тъй като прилежащите 
западно от нея земи стават част от Българската държава, контактите били 
много интензивни, до такава степен, че дори имало случаи, при които 
девойки от Ново село (днес в Сърбия) били давани за съпруги в Салаш и 
други белоградчишки села. – Вж. Крстић, Д. Сабор на Кадибогазу: Прилог 
познавању граничних сабора. - Теме, 4/2011, 1577.
26  Т. И.; Илова, Т., Цит. съч.
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Що се отнася до събора на с. Върбово „Да се завърнеш в бащината 
къща“ нещата не са така мащабни, но са провокирани от чисто 
емоционално-носталгична подбуда на местните, мигрантите и техните 
деца. Той представлява еднодневен селски събор, на който се събират 
хора, мигрирали от селото предимно в някой близък град или в София, 
включително техните деца и внуци, които си организират трапеза с 
песни и танци. Тази инициатива не успява обаче да се превърне в 
традиция, започва като ежегодно събитие през 2005 г. и приключва 
през 2007 г.

 На фона на икономическите миграционни движения на 
българите, значителна част от циганската общност в региона, както 
твърдят местните хора, е прочута със своите методи за изкарване 
на прехрана – кражбите, социалните помощи и просенето. Въпреки 
необработените площи в областта, оставени да пустеят, циганите 
отказват предложението на местните власти да се заемат с отглеждането 
на различни култури, те предпочитат да ограбват стотиците необитаеми 
къщи в селата и да разчитат на детските добавки и социални помощи 
от държавата, Ама тия малките нали им носят, дават им по 400 
лв. майчински за 5 деца...27 Но не всички крадат и са мързеливи, 
преди около 15 г. се заселиха оттатък Чупрене28 няколко цигански 
семейства от Берковица, чиято прехрана се осигурява от дърводобив. 
Въпреки абсолютния противовес на своите етнически събратя, 
техните коне се явяват проблемни за посевите на останалата част от 
населението поради липсата на контрол и отговорно отглеждане.29

Вследствие на влошената финансова обстановка в България 
по време на управлението на Жан Виденов (1995–1997 г.) и 
хиперинфлацията, през зимата на 1996–1997 г., средната работна 
заплата в страната е 5–6 долара. По това време, както стана дума и 
по–горе, телефонният завод в Белоградчик е почти замрял, а повечето 
предприятия в околността са затворени още в началото на 90-те години, 
заплатите се намаляват или хората са изпращани в неплатен отпуск. 
В така оформилата се обстановка един от начините за докарване на 
допълнителни доходи на хората от Северозападна България се оказва 
контрабандата на горива по време на Второто югоембарго (1998–1999 

27  В. К.
28  В. К.
29  В. К.

г.), докато при първото (1992–1995 г.) такъв масов износ, според наши 
данни, в този вид няма.30 Тази контрабанда може да бъде разгледана 
като незаконен акт, спекулация с цените и прочие, но идеята ни тук 
е не да съдим хората, а да видим с каква цел са правели това и каква 
е била ползата за тях от чисто финансова гледна точка. Ето какво е 
обяснението за положението на повечето от местните през втората 
половина на 90-те г.: 250 лв. ми е бил щатът и не ги взимам, на 3–4 
месеца ти дават заплата, пък децата ми трябва да ядат хлеб в края 
на краищата.31 Противно на всеобщите очаквания, като се вземе 
предвид, че пласментните цени са много над пазарните, според бивш 
контрабандист увеличението е до 10 пъти, спечелените пари не са чак 
толкова много, поне според съшия информатор се равняват на една 
много добра заплата, с която освен да си храна семейството, друго 
нищо.32 Въпреки това самият той подчертава огромното увеличение, 
респективно печалба, Направи сметка сега – 0,06 лв. е бил бензинът, 
ние сме го продавáли на 3,50 марки, не помня на колко е била марката 
спрямо лева.33 

Но в какво се влагат все пак тези средства? Според част от 
местните, парите не са достатъчни, за да бъдат инвестирани в частен 
бизнес, който да донася приходи и в бъдеще. Наши респонденти 
твърдят, че са налице две основни причини за това. Първо, бензинът 
се пренася със собствената лека кола в повечето случаи, което води до 
ограничение в самото количество. Второ – на една кола е позволено 
да преминава границата в едната посока веднъж на 16 дни, а не всеки 
може да си осигури повече превозни средства, които да използва за 
контрабандата. Тук ще си позволим да изразим нашето несъгласие с 
посочените твърдения, базирайки се на противоречията в изказванията 
на самите информатори. Един от контрабандистите съвсем подробно 
изложи своята схема за превоз на гориво, структурирана така, че да 
избегне ограничението за преминаване на границата. Сега... имам 
право с тоя бус, с тоя номер да изляза на 16 дена … като минеш те ти 

30  По данни на един от нашите информатори това са стоки за бита, 
които са изостанали от магазините и складовете по селата и които не се 
купуват, като например бидони, легени, тенджери и други подобни.
31  В. М.
32  В. М.
33  Посочените данни за цените не са проверени, а са по лична 
информация от респондента В. М..
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записват номера и дата в паспорта. Първата работа на митничаря 
е да види кога си минáл, на коя дата, и тогава ти гледа снимката. Аз 
с две коли минавах – с на баща ми, и едната моя, другите две коли съм 
ги взимал от приятели...34

Въз основа на разкритите схеми за многократно пренасяне на 
гориво в рамките само на две седмици, и то не единствено с МПС-та, 
а по всевъзможни начини, и като се вземе предвид изключителната 
спекула с цените, ще изложим хипотеза за характера на инвестициите. 
Като отчитаме и факта, че информаторите ни не бяха много склонни 
да споделят собствените си придобивки в резултат на контрабандната 
си дейност. С изключение на един, който обаче многократно, що се 
отнасяше до въпросната тематика, повтаряше, че това са източници 
на средства за прехрана на семейството и покриване на ежедневните 
нужди. В напълно свободен разговор В. М. сподели своето вложение 
от петролните контрабандни пари: И аз съм стартирал така... от 
там направúх магазинчето, купúх жълтия бус, купúх кола и това 
е.35 Все пак явно е било възможно да се започне бизнес и да се 
докарват впоследствие доходи благодарение на добрата инвестиция. 
Безпроблемно се споменаваха имена на други „известни“ и 
облагодетелствали се контрабандисти. Знаеш ли кой е забогатéл? 
Иван Петракиев – Барона.36 За друга колоритна личност от тия 
времена разказват: С една „Виетнамка“ (б.а. – товарна кола)...  най 
– малко 20 варела, 200 л, прави си сметка…  Ама освен бензин и 
лекарства беше понесъл… Него го беха кръстúли „д-р Шел“ (б.а. – 
на бензиностанции Shell), едвам спасиха „Виетнамката“, да не я 
конфискуват.37 Тези личности се превръщат в част от устния градски 
фолклор, техните истории се разказват и преразказват многократно, 
пораждайки разнообразни гримаси и подсмихвания.

След 2000 г. липсата на работни места остава основният и най-
сериозен проблем за Белоградчик и околността. Започналите много 
по–рано вътрешни миграции се разрастват с още по-голяма сила и 
вече няма млад човек, който да не замине в някой по–голям град или 
в чужбина, откъдето твърде често не се връща. И сега е трагедия в 

34  В. М.
35  В. М.
36  В. М.
37  В. К., В. М.

Белоградчик, мога да ти кажа!, твърди един от припечелилите по 
време на югоембаргото наши респонденти.38 За съжаление, това 
беше и нашето впечатление след работата ни на терен в града и 
околните села. В погранични райони като този съществува нужда от 
внимателно разглеждане на причинно-следствените събития, довели 
то икономическия крах и поголовното обезлюдяване – надяваме се да 
направим това по-задълбочено при следващ терен.
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38  В. М.

http://www.bgsever.info/br-31_2008/stranici/str-11.htm
http://m.trud.bg/Article.aspx?Id=809633
http://web.orbitel.bg/incoms/branches.html#2-4
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практика, гр. Белоградчик, обл. Видин, юли 2010 г. и май 2011 г.. 
Интервютата са качени в сайта на проекта „Преходът: гласове, 
образи и памет“ в секцията на модула „Границите на прехода“ – 
http://prehodbg.com/node/1322, http://prehodbg.com/node/1321 и http://
prehodbg.com/node/1330. 

В. К. – мъж, около 55 г., с. Върбово, общ. Чупрене, обл. Видин, 
юли 2010 г. Интервюто е качено в сайта на проекта „Преходът: 
гласове, образи и памет“, секцията на модула „Границите на прехода“ 
– http://prehodbg.com/node/1321.

„Граница ли е – няма заспала!“ И все пак?
Особености на добруджанската граничност и различията 

в индустриалното развитие на Българска и Румънска Добруджа 
през късния социализъм, като маринализиращ фактор за 

трансграничните отношения в региона
 

Цветомир Б. Тодоров

Въведение

В съвременната наука разделянето на територията на център и 
периферия се е наложило като стандартен академичен подход при 
изследванията, посветени на граничността в модерните национални 
държави. Често подобно бинарно разграничение на пространството 
представлява единственият възможен метод за оценка на сложните 
обществени и икономически връзки и зависимости, които границите 
пораждат. Всяка държавна граница създава различни условия за 
развитието на две съседни териториални единици, което  неминуемо 
води до тяхната неравнопоставеност. Тази неравнопоставеност в 
социално-политическото развитие на две съседни полета според Ноел 
Паркър е най-важният фактор за формирането на зони на централност 
и периферност.1 Така, със своята функционалност, границите 
притежават потенциала да бъдат мощен фактор за предефинирането 
на пространството, което в крайна сметка може да доведе до пълната 
вътрешна дезинтеграция на съществували векове историко-географски 
области и до тяхната маргинализация. 

Такава гранична историко-географска зона представлява 
разположената в североизточния ъгъл на Балканския полуостров 
област Добруджа. Историята на Добруджа през XX в. представлява 
чудесен пример за това как установяването на една нова 
граница създава социални и икономически закономерности, 
които в историческа преспектива могат да доведат до трайното 

1 Parker, N., A Theoretical Introduction: Spaces, Centers and Margins. - 
In: The Geopolitics of Europe’s Identity, New York, Palgrave Macmillan, 2008, p. 
4.

http://prehodbg.com/node/1322
http://prehodbg.com/node/1321
http://prehodbg.com/node/1330
http://prehodbg.com/node/1330
http://prehodbg.com/node/1321
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маргинализиране на отношенията между двата дяла на някога единния 
георафски регион. Силата на новите социално-икономически условия, 
породени от границата, е такава, че тяхната логика мъчно може да 
бъде преодоляна дори при наличието на политическа воля за това. 
Доказателство за последното е развитието на българо-румънските 
отношения в Добруджа след Втората световна война. Имено към 
този период и особено към времето на късния социализъм е насочено 
нашето основно внимание. Това е периодът, през който румънското 
правителство осъществява редица мащабни инфраструктурни 
проекти в северната част на Добруджа, които превръщат областта в 
един от най-добре развитите икономически и индустриално райони 
на страната. Същевременно, на юг от границата, българският дял от 
областта продължава да е предимно аграрен регион, въпреки шумните 
стратегии на българското правителство за неговата индустриализация. 
Тези разлики в икономическото развитие на Южна и Северна 
Добруджа, които са особено видими през 70-те и 80-те години на XX 
в. се превръщат в последния важен фактор за окончателното разпадане 
на вътрешните стопански и социални връзки в региона. В резултат 
на това трансграничните отношения между двете държави в областта 
трайно се маргинализират. Особено силно този проблем проличава 
след разпадането на социалистическия строй, когато още през 
първите години на прехода всеобхватната обществена и икономическа 
криза от двете страни на границата разрушава крехките и често 
казионни, локални междудържавни връзки от времето на Източния 
блок. Така през 90-те години на XX в. официалните трансгранични 
отношения в Добруджа са сведени до минимум не поради някакви 
политически причини, а поради липсата на реална икономическа и 
обществена необходимост от тях. Естествено, преходът, със своите 
специфики, налага и нов икономически модел, който създава условия 
за развитието на непознати преди това легални и нелегални стопански 
стратегии, свързани с границата. Тяхната обществена приложимост 
обаче също остава ограничена, което още веднъж свидетелства за 
маргинализацията на презграничните отношения в областта.  

Първата част на настоящия текст представлява кратък исторически 
обзор на някои от най-важните политически и икономически процеси, 
които протичат успоредно от двете страни на добруджанската граница 
през XX в., но често с твърде различен интензитет. Особено видими 

различията в развитието на Северна и Южна Добруджа стават през 
последните две десетилетия на социалистическия период, поради 
което върху него пада и основният акцент на изследването. Втората 
част на текста е своеобразна илюстрация към първата. В нея чрез 
различни примери, изследвани и анализирани по време на нашите 
теренни проучвания в Добруджа, проведени през периода август 
2009 – април 2011 г., най-общо се представя дългосрочният ефект 
за добруджанското гранично население от некоординираното и 
конкурентно развитие на икономиките на българската и румънската 
част на областта след Втората световна война. Тук е отделено място 
и на някои основни житейски и стопански стратегии, породени от 
границата по време на големите хаотични социално-икономически 
трансформации в първите години на прехода. Поради естеството 
на нашите теренни проучвания, по-голямата част от които бяха 
съсредоточени в Южна Добруджа, предимство във втората част на 
изследването е дадено на българската гледна точка. 

В нашата работа възприемаме един от предложените от Румен 
Аврамов исторически методи за изследване на комунизма2, който 
той, по подобие на френската École des Annales, нарича longue du-
rée. Именно този поглед към комунизма според Аврамов позволява 
да бъдат изследвани последиците, травмите и дълбоките течения 
от този период, които продължават да се чустват в сегашното ни 
битие.3 За целите на настоящата статия, избираме да разширим нашия 
дълъг период дори извън границите на социализма, със съзнанието 
за всички опасности от подобен експеримент. Причината за това е, 
че процесите на вътрешно-регионална дезинтеграция в Добруджа 
започват още през 1878 г. с поделянето на областта между младото 
Българско княжество и  Кралство Румъния. Точно в десетилетията 
между това събитие и Крайовската спогодба (1940 г.), която налага 
съвременното статукво в Добруджа, протичат най-драматичните 
събития в модерната история на областта, които радикално променят 

2  В този текст понятията социализъм и комунизъм се използват, без 
да се държи сметка за съдържащите се в тях нюанси, като имат значението на 
взаимозаменяеми термини, най-общо определящи периода на еднопартийното 
тоталитарно управление на комунистическите партии в България и Румъния 
от края на четиридесетте години на ХХ в. до 1989 г. 
3  Аврамов, Р. Пари и (де)стабилизация в България 1948–1989. С., 
Ciela, ИИБМ, 2008, с. 7.
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нейния демографски, стопански и социален облик. В голяма степен 
дълготрайният ефект на събитията от първата половина на XX в. става 
и причина за по-късното неуспешно трансгранично сътрудничество 
между България и Румъния в региона, въпреки всички добри 
икономически и политически предпоставки за това след включването 
на двете държави в своеобразния свят–система4 на Източния блок.

 
Предисторията – Добруджа до 1940 г.

Според едно твърдение граница с история има по-добри шансове 
да оцелее по-дълго, a нова граница не се създава лесно.5 Изглежда, 
подобно заключение с пълна сила важи за добруджанската сухопътна 
граница, която в периода от подялбата на областта между България 
и Румъния  през 1878 г. до 1940 г. четири пъти се изменя ту в полза 
на едната, ту в полза на другата страна.6 Очевидно една толкова 
нестабилна и нетрайна граница, от една страна, се превръща във 
важна предпоставка за цялостната маргинализация на региона, а от 
друга – води до трайно преосмисляне на локалната мрежа от центрове 
и периферии. Пример за последното е съдбата на град Силистра, 
чието значение на важен пристанищен център на добруджанския 
бряг на река Дунав значително намалява след 1878 г. Една от важните 

4  Повече за преоценката на модерната международна държавна 
система през призмата на теорията за Световете-държави вж. в: Hopkins T. K. 
and I. Wallerstein. Patterns of Development of the Modern World System, In World 
System Analysis: Theory and Methodology. California, Sage Publications 1982, pр. 
41–82.
5  Van Assche, K., P. Teampau, P. Devlieger, Ch. Suciu. Liquid Boundaries 
in Marginal Marshes – Reconstruction of Identity in the Romanian Danube Delta. 
- Studia Universitatis Babes-Bolyai, Sociologia, LIII, 1, 2008, p. 118.
6  Съгласно чл. 46 на Берлинския договор от 1878 г. земите на бившия 
Тулчански санджак на север от линията Силистра – Дуранкулак, заедно 
с цялата Дунавска делта, са предадени на Румъния като компенсация за 
анексираните от Русия части на Бесарабия. През  1913 г. Румъния, възползвайки 
се от затрудненото военно и международно положение на България в хода 
на Междусъюзническата война, окупира цяла Южна Добруджа. През 
Първата световна война (1916 г.) България си възвръща Южна Добруджа, а 
северната част на областта е поставена под управление на Германското етапно 
управление. След края на войната Румъния отново владее цялата област до 
1940 г.
Вж. История на Добруджа, Т. 4, Съст. Тодоров П. и Нягулов Б., В. Търново, 
Фабер, 2007, с.137–547. 

причини за това е новата граница, която отделя града от неговия 
традиционен хинтерланд.7 Друг подобен пример представлява 
историята на разположения в делтата на река Дунав, непосредствено 
при вливането и в Черно море, град Сулина. След края на Кримската 
война (1856 г.) значението на Сулина за корабоплаването по река 
Дунав дотолкова нараства за тогавашните Велики сили, че през 1870 
г. това малко, етническо пъстро пристанище е избрано за седалище 
на Международната дунавска комисия. Това превръща Сулина в нов 
политически, търговски и културен регионален център.8 Разцветът 
на града обаче не продължава дълго. Причина за това отново става 
прокараната през 1878 г. граница в Добруджа, по силата на която 
северната й част , заедно с Дунавската делта, преминава в пределите 
на Кралство Румъния. Правителството в Букурещ бързо оценява 
предимствата на прекия черноморски излаз, който му дава новата 
територия, и започва бурно и целенасочено развитие на морското 
пристанище Констанца. Особено силно това се забелязва в годините 
след Първата световна война, когато след националната катастрофа 
на България и анексирането на цяла Южна Добруджа от Румъния по 
всичко изглежда, че съперничеството в областта между двете държави 
занапред е приключило. Всички тези изменения в геополитическата и 
стопанската обстановка в региона водят до икономическото западане 
на Сулина и неговото обезлюдяване – това превръща града отново в 
периферно селище, към което днес дори не съществува сухоземен 
път.9 

Горните примери са добра илюстрация за възможностите една 
граница да бъде едновременно силен маргинализиращ фактор за 
някои райони и градове и предпоставка за бурно икономическо 
развитие на други, разположени в непосредствена близост до нея.10 

7  Пак там, с. 20.
8  Van Assche, K., P. Teampau, P. Devlieger, Ch. Suciu. Op. cit., p. 121.
9  В навечерието на Балканските войни (1912 г.) населението на 
Сулина е 7347 души, а през 1948 г. то е едва 3373.  През 2011 г. градът 
наброява около 4500 жители и е достъпен единствено по вода. Вж.: http://
ro.wikipedia.org/wiki/Sulina 
10  Ролята на границата може да е твърде различна и противоречива. 
От една страна, тя може да бъде истинска преграда между две пространства. 
От друга страна обаче, тя може да бъда и мост между тях. В социален аспект 
граничните зони могат да бъдат както зони на засилена модернизация, породена 
от непосредствения контакт между две полета, така и области на силна 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Sulina
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sulina
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Въобще в историята на модерните национални държави границите и 
граничността заемат особено място. Определяйки рамките, в които 
действа официалната държавна принуда, а оттам и пространството, 
върху което държавата оказва контрол над ресурсите и хората,11 
границите – реални или мечтани, се превръщат в основен елемент от 
националната доктрина на всеки народ. В случая с Добруджа, както 
при повечето спорни гранични територии в модерния свят, борбата 
за контрол между националните държави е изпълнена с драматични 
събития, които променят регионалната демографска и етническа 
структура. Много силна роля в тази насока играе целенасочената 
румънска асимилационна и колонизаторска политика, която за няколко 
десетилетия успява да осигури определена румънска етническа 
доминация  в управляваните от Букурещ територии на юг от Дунав. 
В този смисъл Добруджанският въпрос намира своето окончателно 
решение през 1940 г., с подписването на т.нар. Крайовски договор, 
който установява вечна и окончателна граница между България и 
Румъния.12 Имено Крайовската спогодба и последвалото я взаимно 
и задължително изселване на севернодобруджанските българи в 
България и на на румънските колонисти от Юга – в Румъния, е 
събитието, което окончателно разрушава традиционните връзки между 
двата дяла на областта. Етническото хомогенизиране на Северна и 
Южна Добруджа13 е най-важната предпоставка за разрушаването на 
старите регионални търговски и роднински мрежи, което е и първият 
фактор за дезинтеграцията на единната някога област. 

традиционност. Не на последно място граничните зони често могат да имат 
потенциал да генерират и квазиидентичности, които най-често се възприемат, 
като съпротива срещу пространствената и социалната маргинализация 
на граничното население. Вж.: Barth, Fr. Boundaries and Connections. - In: 
Signifying Identities. Anthropological Perspectives on Boundaries and Contested 
Values.Ed. by  A. P. Cohen, London, Routledge, 2000, рр. 17-36.
11  Parker, N. Op. cit., p. 5.
12  Вж.: Чл. II от Договора между България и Румъния относно 
възвръщането на Южна Добруджа на България, подписан в Крайова на 
7.IX.1940 г. В: История на Добруджа…, с. 622. 
13  Етническата хомогенизация засяга само най-важните от гледна 
точка на двете национални държави общности – българи и румънци. Така 
след 1940 г. и в двете части на Добруджа остава значителен брой население от 
други етноси (турци, татари, гърци, роми, гагаузи, немци, липовани, арменци 
и др.)

Добруджа в следвоенните години

След Втората световна война новите комунистически 
правителства и в България, и в Румъния, започват осъществяването 
на радикални модернизационни и социални експерименти. В това 
отношение Добруджа, като типичен аграрен регион, е особено 
подходяща. В много по-голяма степен горното твърдение се отнася 
за върнатата на България в началото на войната Южна Добруджа, 
където през 1940 г. над 86 % от активното население все още е заето 
в селското стопанство.14 Земеделието доминира и икономиката на 
Северна Добруджа, но все пак тук индустрията и особено търговията 
заемат далеч по-голям дял в сравнение с бившия „Кадрилатер“.15 
Така например още през далечната и предвоенна 1911 г. 25,4 % от 
общият внос и износ на Румъния вече преминава през Черноморска 
Добруджа16, като в междувоенните години този процент непрекъснато 
се увеличава. 

В първите петилетки след Втората световна война 
социалистическата модернизация и на румънска, и на българска 
Добруджа, върви по приблизително еднакъв път. Той е част от общата 
съветизация на икономиките на двете страни, която предвижда 
национализация на предприятията, колективизация на земята и 
усилена индустриализация. В Южна Добруджа национализацията 
се осъществява сравнително лесно поради изключително слабата 
индустрия в областта. В цялата Добричка околия (по-късно 
преименувана на Толбухинска) на национализиране подлежат едва 
190 предприятия, 55 от които са мелници, а 44 – маслобойни.17 По-
трудно протича колективизацията на земята, като към края на 1950 
г. ТКЗС-тата стопанисват едва 65 % от обработваемата земя.18 Що 

14   История на Добруджа…, с. 565.
15  Кадрилатер (Cadrilater) е предпочитаното от румънската 
администрация наименование на Южна Добруджа, вместо буквалния превод  
Dobrogea de sud.  
16  Мишайков, Д. Стопанско значение (на Северна Добруджа). – В: 
Научна експедиция в Добруджа 1917 г. С., Университетско издателство „Св. 
Климент Охридски“ II изд. 1994, с. 239.
17  Кратка история на Добруджа. Съст. Тонев В. и Зарчев Й., Варна, 
книгоиздателство „Георги Бакалов“, 1986, с. 272.
18  Пак там, с. 278.
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се отнася до последния, но не и по значение стълб на съветизацията 
на производството – индустриализацията, в българската част на 
Добруджа тя доста се забавя. Първите целенасочени стъпки за 
индустриализаирането на областта са направени едва след VII-я 
Конгрес на БКП (1958).19 За сравнение, официалните данни показват, 
че още през 1952 г. общото промишлено производство на страната 
надвишава цели четири пъти довоенното си равнище.20 

Действително дълго време земеделието е основният приоритет 
на българската правителствена политика в Добруджа. За това 
свидетелства и съдържанието на най-важното законодателно решение 
за модернизацията на областта от този период – Постановление No 
236 на Министерския съвет от 1951 г. за развитието на селското 
стопанство, водоснабдяването и електрификацията на Добруджа.21 
Преимущественото развитие на селското стопанство в Добруджа 
лесно може да се обясни с тежката продоволствена криза в България 
в следвоенните години, а областта предлага твърде благоприятни 
условия за развитие на интензивно зърнопроизводство. Съвсем друг 
въпрос обаче е как се отразяват нарядите, или т.нар. задължителни 
държавни доставки на местното селско население, които биват 
използвани като средство за натиск при колективизацията на земята. 
Тежкият ефект на тези принудителни мерки допълнително се подсилва 
от екологичните щети от  времето на румънското управление. В опита 
си да освободи повече земя за своите колонисти в междувоенния 
период, правителството в Букурещ изсича много гори и унищожава  
пасища, което довежда до нарушаване на традионните аграрни 

19  Пак 
там, с. 293. 
20  Вачков, Д. Икономиката на Комунистическа България (1944–1962). 
– В: История на НРБ. Съст. И. Знеполски, С., Ciela, ИИБМ, 2009, с. 280.
21  Известия на Президиума на НС, № 31, 17 април 1951, Министерски 
съвет. Централен комитет на Българската комунистическа партия. 
Постановление за развитието на селското стопанство, водоснабдяването и 
електрификацията на Добруджа, 1 - 74;
Това постановление, станало известно още и като „Червенковския план“ 
действително има решаващо значение за бъдещото развитие на мащабното, 
интензивно земеделие в Добруджа. В рамките на 7–8 години са засадени над 
14 000 ха полезащитни пояси. Създаден е Добруджанският селскостопански 
научноизследователски институт край бъдещия град Генерал Тошево. 
Положени са основите на водоснабдяването и електрификацията на десетки 
селища в областта.  

условия и до чести локални засушавания и измръзване на посевите.22 
По подобен начин в първите следвоенни години протича 

трансформиране и на румънската икономика в Северна Добруджа. 
Разликата се състои в това, че тук колективизацията на земята върви с 
далеч по-бързи темпове. Скоростта им е такава, че по този показател 
Добруджа изпреварва всички останали региони на Румъния.23 Що се 
отнася до индустриализацията, Румъния, също както и България, я 
издига в лозунг, определяща черта на комунизма и ключов фактор, 
чрез който едновремено могат да бъдат постигнати социалната 
хомогенизация на обществото и хармоничното икономическо 
развитие на всички региони.24 Подобно хармонично индустриално 
развитие на всички региони обаче е непостижимо за следвоенна 
Румъния, поради което властта съсредоточава новите промишлени 
мощности в големите градски и регионални центрове. Така към 1965 
г. регионалното профилиране на икономиката на страната все още 
доста точно повтаря това отпреди войната25, а Добруджа, въпреки 
засиленото индустриализиране на Констанца и още няколко по-малки 
града в областта, значително изостава в своето промишлено развитие 
от райони като Букурещ, Брашов и Банат. 

Интензивните реформи на комунистическите правителства във 
всички сфери на живота, които Михаил Груев сполучливо нарича 
цялостно социално инженерство, своеобразна генна модификация 
на обществото26, действително водят до значителни промени в 
ежедневието. Не напразно авторите от социалистическия период са 
убедени, че най-дълбоките и най-мащабните промени в историята на 
Добруджа настъпват след Втората световна война, когато победата 

22  Занов, И. Частната собственост в Добруджа през десетилетието 
след 1944 година. Архивни данни за Силистренска, Тутраканска и Дуловска 
околии, 2004, http://www.history-alternatives.com/files/kraeznanie/The%20
Private%20Property%20In%20Dobrudzha%20During%20the%20Decade%20
Following%201944.pdf  
23  Dobrogea (album), prefaca Geo Dogza, Bucuresti, Meridiane, 1964, p. 5.
24  Ianoş, I., Tălăngă C., Braghină C., Gheorghe C. A., Characteristics 
of the industrialization Process around the Moment of Collapse of a Centralized 
Political System. Romania as a Case Study, Forum geografic. - Studii și cercetări 
de geografie și protecția mediului, Year 9, No. 9/ 2010, p. 163.
25  Op. cit., p. 165.
26  Груев, М. Колективизация и социална промяна в българското село 
(40-те – 60-те години на XX век). – В: История на Народна република…, с. 
338.

http://www.history-alternatives.com/files/kraeznanie/The Private Property In Dobrudzha During the Decade Following 1944.pdf
http://www.history-alternatives.com/files/kraeznanie/The Private Property In Dobrudzha During the Decade Following 1944.pdf
http://www.history-alternatives.com/files/kraeznanie/The Private Property In Dobrudzha During the Decade Following 1944.pdf
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на социалистическата революция открива пътищата за създаване на 
политическата система на народната демокрация, за изграждането 
и развитието на социалистическото общество, за процъфтяването 
на материалната и духовната култура...27 Днес подобно  твърдение 
звучи и странно, и архаично, тъй като едва ли може да има по-важно 
събитие в съвременната добруджанска история от Крайовската 
спогодба, която категорично и окончателно променя предмодерното 
етническо и демографско статукво в областта. Договорът от 1940 
г. е една от най-важните предпоставки за развитието на реалното 
междудържавно сътрудничество между България и Румъния след 
Втората световна война. Катализатор на това сътрудничество обаче 
става включването на двете страни в Социалистическия блок. Първата 
официална стъпка по този път е направена на 16 януари 1948 г., когато 
ръководителите на двете страни подписват първия двустранен Договор 
за приятелство, сътрудничество и взаимнопомощ.28 Значението, 
което се отдава на този договор, е такова, че по повод на него в София 
е свикан грандиозен митинг на българо-румънската дружба, (на 
който) вождът на българския народ Георги Димитров заявява, че на 
тази дата се открива нова светла страница във взаимоотношенията 
между двете страни.29

За добруджанската граничност и нейните предимства

Действително, в началото на Студената война границата с 
Румъния се оказва най-удобната граница за българската държава. 
След разрива между Тито и Сталин през 1948 г. и изострянето на от-
ношенията между България и Югославия, страната се оказва оградена 
от идеологически врагове. Изключение прави именно северният съсед 
– Румъния. Важността на българо-румънската граница се допълва и 
от факта, че чрез нея социалистическа България се свързва със своя 
най-важен икономичеки и политически международен съюзник, парт-
ньор и контрольор – СССР. В този контекст през 50-те годинин на 
XX в. перспективите за развитие на международното сътрудничество 

27  Кратка история на Добруджа…, с. 11.
28  Държавен вестник, бр. 32, 10 февруари 1948.
29  Добруджанска трибуна, бр. 14, 17 януари 1987. 

през добруджанската граница изглеждат повече от добри, тъй като тук 
минава най-прекият път между България и СССР. Сред предимствата 
на добруджанския участък от българо-румънската граница е фактът, 
че това е единствената сухоземна връзка между двете държави. Това 
предимство обаче изчезва с построяването на Моста на дружбата през 
1954 г., който свързва дунавските градове Русе и Гюргево.30 Въпреки 
това остава другото важно стратегическо преимущество на Добруджа 
– тя обединява морската, сухоземната и речната граница на България и 
Румъния, което е отлична предпоставка за засилване на двустранното 
търговско и икономическото сътрудничесво в региона.

Друго предимство на добруджанската граница е фактът, че тя е 
значително по-леко охранявана от границите на България с Гърция, 
Турция и Югославия. Теренните проучвания показаха, че през целия 
период на социализма тук не е познат строгият разрешителен ре-
жим за достъп до граничните територии, по-популярен като открит 
лист.31 Доказателство за слабата охрана на границата, както през 
комунистическия период, така и във времето на прехода, са много-
бройните случаи на заблудили се хора, преминали границата. Така на-

30  http://bg.wikipedia.org/wiki/Дунав_мост 
31  Въпросът за откритите листове в Добруджа се оказа доста 
интересна тема, тъй като респондентите даваха противоречиви отговори, 
които варираха от категоричното твърдение, че открити листове никога не 
е имало, до подмятания да, да! Я преди двайсет години върви в Крушари 
или нагоре без документ от управлението. То даже още стои табелата на 
входа на Крушари, вдясно до разклона за Александрията „Гранична зона“. 
Правдоподобно обяснение на въпроса с откритите листове даде възрастен 
респондент, жител на с. Кардам, който си припомни, че открити листове 
са въведени в средата на 80-те години  на XX в., по някакъв повод..., ...но 
беше за малко. Това ни навежда на мисълта, че в Добруджа не съществува 
класическият разрешителен режим за достъп до граничните територии, а по- 
скоро става дума за временно засилване на мерките за сигурност във връзка с 
провеждането на т.н. „възродителен процес“ на българските турци, който има 
силен отзвук в региона. В полза на такова заключение категорично говори 
и един Отчет за дейността от граничното село Росица от 1985 г., в който 
се казва: Проведохме срещи с активистите притежаващи турско-арабски 
имена, на които бе поставена задачата да разяснят от своя  страна кое 
налага възстановяването на имената. За предотвратяване на нарушенията 
на обществения ред и за нормалното протичане работата в кметството 
бе поставен в повишена готовсност ДОТ и се засили охраната на селото. 
Проблеми нямахме и нямаме – разяснителната работа продължава (ДА - 
Добрич, ф. 262, оп. 5, а е. 56, л. 5).

http://bg.wikipedia.org/wiki/�����_����
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пример един респондент от с. Кайнарджа, Силистренско, се сеща как 
като деца (вероятно в началото на 80-те) редовно играят в селските 
бостани покрай граничната бразда, като ту минавали в българско, ту 
в румънско32. Подобна е и историята за един софийски археолог, част 
от екипа, проучвал неолитното селище на острова в Дуранкулашкото 
езеро, който тръгнал да купи кафе от селото, но по черния път се 
озовал в Мангалия33. Не много по-различно представя нещата и ин-
форматор от с. Росица, Добричко, според когото най-редовно се случва 
някой да се напие и с колелото по черния път да се стигне в Румъния. 
После след един ден го връщат през Кардам.34

Действително, след Втората световна война са налице много до-
бри предпоставки както за развитието на трансграничните отноше-
ния в Добруджа, така и за оживяването на районите, непосредствено 
разположени от двете страни на нейната сухоземна граница. Нищо 
подобно обаче не се случва. Основната причината за това се крие в го-
лямата разлика в икономическото и индустриално развитие на румън-
ската и българската част на областта в късните години на социализма.  

Индустриално и икономическо развитие на Северна и Южна 
Добруджа в периода на късния социализъм

Както вече бе споменато, опитите за ускорено индустриализиране 
на българската част на Добруджа започват едва след 1958 г. Случайно 
или не, този процес съвпада с промяната на определени нагласи сред 
управляващите в СССР, които до този момент смятат, че България 
трябва приоритетно да развива своето селско стопанство и лека 
промишленост.35 Подобно решение допада на новия първи човек в 
социалистическа България – Тодор Живков, който има по-амбициозни 
планове за страната, от това тя да бъде продоволствен доставчик на 

32  М. А., жена на 36 години, месторождение – с. Кайнарджа, жител на 
гр. Добрич, педагог. 
33  Цитираното интервю.
34  Анонимен, мъж на около 65 години, жител на с. Росица, общ. 
Добричка, пенсионер.
35  Иванов, М. Икономика на комунистическа България (1963–1989). – 
В: История на Народна република…, с. 290.

страните от Източния блок. Според източниците от периода, в новата 
икономическа линия сериозно внимание се отделя на развитието на 
Добруджа, която до този момент изостава в своята индустриализация, 
поради което се налага  изгражденето на промишлени мощности 
с изпреварващи темпове до към края на 70-те години на XX в.36 
Икономическият „бум“ обаче засяга само по-важните градски 
центрове и част от добруджанското черноморско крайбрежие, където 
държавата прави важни стъпки за развитието на туризма. Така, 
въпреки всичко, Южна Добруджа остава силно аграрен регион, чийто 
най-важен и конвертируем продукт продължава да бъде земеделската 
продукция, което напълно отговаря на модела, описан от Джералд 
Криийд, според който дори когато комунистическата партия 
успява да премести икономическото ударение върху индустрията, 
местният интегриран вариант на социалистическата система 
продължава да дава привилегии на селското стопанство, независимо 
от макроикономическата му роля.37 

През същия период политическата и икономическата роля на 
Румъния в Източния блок претърпява сложна метаморфоза, като 
страната се превръща от верен сателит на Кремъл в негов своенравен 
партньор. Том Галахър търси причините за това в  съветския опит 
да централизира и диференцира икономиките на страните членки 
на СИВ. В това ново международно икономическо разделение 
Москва определя на Румъния, също както и на България, ролята на 
земеделска страна.38 Причините за промяната в румънско-съветските 
отношения обаче са далеч по-сложни.39 Факт е, че  Румъния не 
се поддава на външния опит за реформи в своето икономическо 
поведение и за разлика от България, решава да търси други начини 
за утвърждаването си като промишлено развита държава. Така още 

36  Кратка История на  Добруджа…, с. 295.
37  Крийд, Дж. Опитомяване на революцията. От социалистически 
реформи към противоречивия преход в едно българско село. С., Апострофи, 
2005, с. 18– 19. 
38  Gallagher, T. Outcast Europe: The Balkans, 1789-1989 (From the 
Ottomans to Milosevic). London, Routledge, 2001, p. 204.
39  Сред тях можем да отличим серията вътрешни противоречия между 
социалистическите страни през 60-те години на XX в., съветско-китайските 
спорове, неравнопоставено положение, в което СССР често поставя своите по-
малки партньори, и дори лошите лични взаимоотношения между румънския 
лидер Георги Георгиу-Деж и Никита Хрушчов.
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след 1964 г. Румъния поема сравнително независим път на развитие, 
който най-общо може да се определи като нео-сталинистки,40 
тъй като отново залага на индустриализация със засилени темпове. 
Неосталинистката икономическа политика на Румъния намира 
успешен продължител в лицето на новия лидер на страната Николае 
Чаушеску, който идва на власт през 1965 г. Нещо повече. След 1968 г. 
Чаушеску налага идеята, че Румъния трябва окончателно да прекъсне 
своята икономическа зависимост от СССР. Това негово решение 
съвременните изследователи свързват със събитията в Чехословакия 
от  същата година и със страха на румънския лидер от подобна бъдеща 
инвазия на войските на Варшавския договор и в неговата страна. 
Така румънският диктатор взема решение за приоритетно развитие 
на тежката индустрия, успоредно във всички региони на страната. 
Според тогавашните схващания подобна индустриална структура 
би позволила на страната продължителна съпротива при евентуално 
чуждо нашествие.41 

Икономическият модел на Румъния принуждава страната да 
търси и оригинално външнополитическо поведение, което, освен 
ограниченото участие на страната в Източния блок, предвижда 
още обвързването ѝ с определени държави от Запада и Третия 
свят.42 Тази политика изглежда успешна, поне на първо време, тъй 
като за периода 1965–1980 г. Румъния достига най-високия ръст на 
индустриално производство в света.43 Мегаломанските темпове на 
растеж на румънската индустрия обаче са затруднени в края на 70-
те и особено в началото на 80-те години, когато настъпват сериозни 
промени в световната политическа и стопанска конюнктура, което 
охлажда връзките на страната със Запада. Положението на Румъния 
в последното десетилетие на комунистическата власт е допълнително 

40  Gallagher, Т, Op. cit., p. 205.
41  Ianoş, I., C. Tălăngă, C. Braghină, C. A. Gheorghe. Op. cit., p. 165.
42  Най-силното доказателство за последното е статутът на „най-
облгодетелствана нация“, който САЩ дава на Румъния през 1975 г. Вж.: 
Gallagher, Т. Op. cit., p. 242.
43  Делът на румънското индустриално производство от общото 
световно промишлено производство от 0,98 % през 1965 г. нараства на 1,5 
% през 1980 г. Тези цифри са още по-впечатляващи, ако се вземе предвид, че 
през същия период  световното промишлено производство се увеличава с 5,1, 
а самото тежко индустриално прозиводство в световен мащаб нараства с над 
7 пъти. Вж.: Ianoş, I., C. Tălăngă, C. Braghină, C. A. Gheorghe,, Op. cit.,  p. 166.

затруднено от желанието на Чаушеску да изплати външния дълг на 
страната, което изправя пред огромно изпитание икономиката и 
ограничава възможностите за финансирането ѝ със свежи капитали. 
В тези условия румънският диктатор прибягва до нови промени в 
своята икономическа стратегия, която този път цели създаването 
на огромни стратегически инфраструктурни обекти, които трябва 
да демонстрират успехите на режима и да консолидират нацията в 
периода на тежките икономически изпитания.44 В тези нови планове 
на румънското правителство твърде съществена роля е отделена на 
Добруджанския регион, който е морската врата на страната.

Най-мащабният и важен проект в Северна Добруджа от този 
период е завършването на канала Дунав – Черно море. Този изкуствен 
речен път, който съкращава разстоянието между черноморското 
пристанище Констанца и дунавския гр. Черна вода с над 400 км, е 
замислен от австрийски инженери още през 30-те години на XIX в. и 
по-късно се превръща в мечта за поколения политици, индустриалци и 
търговци.45 Първият неуспешен опит на румънското комунистическо 
управление да осъществи този проект датира от периода 1949–1953 г. 
Основната трудова сила, която властта ползва тогава, са политически 
затворници и несъгласни с колективизацията на земята селяни, поради 
което един румънски лозунг от това време гласи: Каналът Дунав – 
Черно море – гроб на румънската буржоазия46. Изглежда, този 
призив няма само метафорично значение, тъй като според сведенията 
на американската журналистка Ан Епълбаум при строежа на канала 
между 1949 и 1953 г. загиват около 200 000 души.47 Замразеният 
през 50-те години строеж на водния път е възстановен през 1976 г., а 
неговият южен ръкав е тържествено открит на 26 май 1984 г. Напълно 
в духа на времето, успехът на това грандиозно съоръжение, наречено 

44   Op. cit., p. 167.
45  Danube – Black Sea Canal - http://en.wikipedia.org/wiki/Danube_–_
Black_Sea_Canal 
46  Applebaum, A. Gulag: A History. New York, Knopf Doubleday 
Publishing Group, 2003, p. 200.
47 Op. cit., р. 200.
Дори и тази цифра да е силно преувеличена, съществуването на подобен 
по мащаби концентрационен лагер в центъра на Северна Добруджа е добър 
повод да се замислим за реалните причини за бързата и лесна колективизация 
на земята в тази част на Румъния, с която се хвалят авторите от периода и за 
която стана дума по-горе.

http://en.wikipedia.org/wiki/Danube__Black_Sea_Canal
http://en.wikipedia.org/wiki/Danube__Black_Sea_Canal
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синята магистрала на Румъния (magistralei albastre) е приписан на 
цялата страна, но както все пак отбелязва констанцкият вестник 
Dobrogea noua, каналът носи подписа на генералния секретар на 
РКП и президент на Румъния – другаря Чаушеску, ктитор на това 
грандиозно начинание.48 

Каналът и обемът на пренасочените речни товари през него 
се оказват толкова важни за Северна Добруджа и нейната столица 
Констанца, че след поредната модернизация през 80-те, градът се 
превръща в най-големия порт в Черноморския басейн и четвърти по 
капацитет в цяла Европа.49 „Синята магистрала“ обаче има далеч 
по-широко влияние върху областта, тъй като във връзка с нейното 
функциониране са изградени големи инфраструктурни обекти по 
цялото ѝ протежение, както и по цялото южно румънско крайбрежие. 
Най-големите от тях са пристанището и корабостроителницата в 
Мангалия (1981 г.)50, новият железопътен мост над р. Дунав при гр. 
Черна вода (1987 г.)51, сателитни морски и речни портове.  Всичко 
това затвърждава ролята на Добруджа като най-важна врата за вноса 
и износа на Румъния. Нещо повече, тези големи транспортни проекти 
създават условия за промяна движението на транзитния трафик 
през Добруджа  и в крайна сметка поставят в коренно различна 
икономическа обстановка двете части на някога единния историко-
географски регион. 

През 70-те години България също инвестира значителни средства 
в развитието на инфраструктурата по своето Северно Черноморие.  
През 1974 г. на вътрешния бряг на Белославското езеро е изградено 
пристанище „Варна-Запад“, а през следващите няколко години са 
завършени пристанището на ТЕЦ-Варна, дълбоководният канал, 
който свързва езерото с морето, и фериботният терминал.52 Пак 
тогава приключва и модернизацията на единственото българско 

48  Използваме пълната препечатка на статията на в. „Dоbrogea Noua“ 
по повод откриването на канала Дунав – Черно море във в. „Добруджанска 
трибуна“, бр. 88/ 26.VII.1984. 
49  Constanta Chamber of Commerce, Industry, Shippig, and Agriculture, 
Constanta County Documentary, 2005 http://www.docstoc.com/docs/41999380/
CONSTANTA-COUNTY-DOCUMENTARY 
50  Добруджанска трибуна, бр. 123, 19.X.1981.
51  Cernavodă Bridge - http://en.wikipedia.org/wiki/Cernavodă_Bridge 
52  http://www.port-varna.bg/aboutus.php?id=17 

добруджанско пристанище – Пристанище Балчик.53 През 1976 г. 
е разработен проект за изграждане на жп линия от толбухинското 
село Дончево, до Балчик, Каварна и Шабла, за която се смята, че 
би предизвикала ускорено урбанизиране на българското Северно 
Черноморие.54 Този проект обаче никога не е реализиран. Така идеята 
за по-тясно транспортно интегриране на българското добруджанско 
крайбрежие с вътрешността на страната пропада, като общият 
резултат от инвестициите на комунистическата власт от този период 
е засилването на зависимостта на Добруджа от най-големия градски и 
икономически център в Източна България – град Варна.55 

По-успешна роля Добруджа играе в едни други проекти на 
Българската комунистическа партия от последното десетилетие на 
нейното управление, които също както румънските промишлени 
мегапроекти целят консолидация на нацията и демонстрация на 
успехите на комунизма. Става дума за двата големи идеологическо-
пропагандни проекта на БКП, които по своите мащаби и грандомания 
не отстъпват на индустриалните проекти на Чаушеску, макар да са от 
твърде различно естество.  

Първият от тези противоречиви проекти е програмата за честванията 
по повод 1300-годишнината от основаването на българската държава. 

53  http://www.shipsbg.info/phpbb/viewtopic.php?t=45 
54  Деведжиев, М. География на транспорта. В. Търново, ФорКом, 
1996, с. 66.
55  Следва да се отбележи, че Приморска Добруджа има важно 
значение за развитието на туризма, както в България, така и в Румъния, но 
тук, за разлика от индустриализацията на областта, процесите по изграждане 
на курортни селища върви с успоредни темпове от двете страни на 
границата. Така например в една и съща година (1958) официално са открити 
и българският комплекс „Златни пясъци“, и румънският „Мамая“. През 
1968 и съответно 1969 г.  са изградени по-малките български добруджански 
курорти „Русалка“ и „Албена“. На следващата 1970 г. от румънската страна 
на границата е открит курортът „Юпитер“ – първото селище от курортната 
система Сатурн-Венера-Юпитер-Нептун-Олимп. Виж:
Златни пясъци - http://bg.wikipedia.org/wiki/Златни_пясъци 
Мамая - http://ru.wikipedia.org/wiki/Мамая 
Албена - http://bg.wikipedia.org/wiki/Албена
Русалка - http://bg.wikipedia.org/wiki/Русалка_(курорт)
Neptun - http://en.wikipedia.org/wiki/Neptun,_Romania
Jupiter - http://ro.wikipedia.org/wiki/Jupiter,_Constanța
Saturn - http://ro.wikipedia.org/wiki/Saturn,_Constanța
Olimp - http://ro.wikipedia.org/wiki/Olimp,_Constanța
Venus - http://ro.wikipedia.org/wiki/Venus,_Constanța 

http://www.docstoc.com/docs/41999380/CONSTANTA-COUNTY-DOCUMENTARY
http://www.docstoc.com/docs/41999380/CONSTANTA-COUNTY-DOCUMENTARY
http://en.wikipedia.org/wiki/Cernavod�_Bridge
http://www.port-varna.bg/aboutus.php?id=17
http://www.shipsbg.info/phpbb/viewtopic.php?t=45
http://bg.wikipedia.org/wiki/������_������
http://ru.wikipedia.org/wiki/�����
http://bg.wikipedia.org/wiki/������
http://bg.wikipedia.org/wiki/�������_(������)
http://en.wikipedia.org/wiki/Neptun,_Romania
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jupiter,_Constan?a
http://ro.wikipedia.org/wiki/Saturn,_Constan?a
http://ro.wikipedia.org/wiki/Olimp,_Constan?a
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По думите на културолога Иван Еленков, замисълът за този Голям 
празник е да постигне синтез на цялостната българска история с 
комунистическата митология и символика и създаде национален 
култ, артикулиран като отворен и включващ всички светини на 
хилядолетната българска културна традиция.56 В този триумф на 
държавния национализъм, на Добруджа, като люлка на българската 
държава, е отредено важно място. Не напразно сред най-мащабните 
юбилейни проекти е изграждането на мемориала „Хан Аспарух“ в 
Толбухин, както и цялостното преустройство на централната част 
на този най-голям български добруджански град. В значително по-
зловеща форма протича другият голям „социален“ проект, или по-
точно казано – етно-генетически експеримент на БКП от последните 
години на нейното управление. Става дума за финалната фаза на т.нар. 
„възродителен процес“, събитията около който силно засягат много 
добруджански селища с компактно мюсюлманско население. 

С оглед обективността трябва да кажем, че дискурсът към 
преоценка на древната история не е нито български, нито балкански 
феномен, но поради целите на изследването ще се ограничим до 
примерите от България и Румъния. В Румъния най-влиятелната 
личност в местната историческа наука през този период е докторът 
по история, генерал-лейтенант и заместник-министър на отбраната – 
Илие Чаушеску, брат на румънския диктатор. Имено с неговата дейност 
се свързва развитието на т.нар румънски  протохронизъм, по-известен 
като дакомания. Дакоманията има за цел да свърже съвременото 
управление на Чушеску с най-дълбоката древност57, а нейните 
инструменти не се различават съществено от тези на историческия 
неонационализъм в повечето социалистически държави от периода. 
Пример за това е  направената през 1977 г. в Северна Добруджа 
монументална възстановка на Траяновия трофей (Tropeaum Traiani) 
– паметник-олтар, издигнат през 109 г., за да засвидетелства победата 
на римския император Траян над даките през 102 г.58 

През последните десетилетия на социализма Добруджа има 
56  Еленков, И. Културната политика през времето на комунизма – 
партийно ръководство, идеология, институционални режими. – В: История 
на Народна република…, с. 553.
57  Deletant, D. Rewriting the past: Trends in contemporary Romanian 
historiography. - In: Ethnic and Racial Studies, Vol. 14, Issue 1, 1991, pp. 64–86.
58  Tropaeum Traiani -  http://en.wikipedia.org/wiki/Tropaeum_Traiani 

интересна стопанска и идеологическа роля за България и Румъния. 
В икономически план с най-важно значение за бъдещото развитие на 
областта се оказва паралелното развитие на подобни по своя характер 
и следователно – конкурентни инфраструктурни обекти в района 
на Констанца и Варна. Мащабите на проектите от двете страни на 
границата са различни, но ясно свидетелстват, че България и Румъния 
нямат идея или стратегически избягват съвместно планирано и 
интегрирано развитие на граничния добруджански регион. С  
оглед духа на периода това е обяснимо, но в дългосрочен план се 
превръща в траен маргинализиращ фактор, който и до днес доминира 
двустранните отношения в областта.  

За един неосъществен път – българската гледна точка

След  връщането на Южна Добруджа на България през 1940 г. 
на новата стара 139-километрова сухоземна граница са отворени 
три пропускателни пункта: при гр. Силистра на р. Дунав; при с. 
Дуранкулак на Черно море и между село Кардам и гр. Негру вода, 
40 километра западно от морския бряг. Гъстотата на местата, през 
които може да бъде прекосена границата, е съпоставима с тази на 
северозападната граница на България. За разлика обаче от предимно 
планинската и строго охранявана граница между България и 
Югославия, добруджанската граница разделя един равнинен район, 
прорязан от малки и недълбоки суходолия и е сравнително слабо 
пазена. Това  обяснява честите случайни или не толкова случайни 
преминавания  на браздата от граждани на двете страни. Вероятно 
тези три контролно-пропускателни пункта са достатъчни за 
обслужването на международния трафик през областта, който, както 
вече стана дума, не е твърде интензивен. От друга страна, подобно 
разположение на граничните пунктове поставя в изолация голям 
брой сравнително многолюдни села във вътрешността на областта, 
създавайки допълнителни условия за маргинализирането и съответно 
обезлюдяването им.59 Вероятно това е и една от причините в края 
на 70-те годинин на XX в. да се зароди идеята за отварянето на нов 

59  Пример за това са общинските центрове Крушари и Кайнарджа, 
както и някои крайни села на общ. Г. Тошево, като Красен и Росица. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tropaeum_Traiani
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контролно-пропускателен пункт в центъра на добруджанската граница. 
Според сведения на наши респонденти инициатор на преговорите за 
нов пункт е българската страна. Подобно твърдение обаче е трудно 
да бъде доказано, още повече че всички наши дирения на документи, 
които биха потвърдили или отхвърлили подобно мнение, се оказаха 
напразни. Един поглед към международната обстановка от този 
период обаче показва, че идеята за откриването на нов пропускателен 
пункт между България и Румъния съвпада с времето на изостряне 
на отношенията между румънският диктатор Чаушеску и западните 
държави. Вследствие на това Румъния отново засилва икономическите 
си връзки с държавите от Социалистическия блок.60 Така дори идеята 
за създаването на новото международно трасе да е изцяло българска, в 
началото на 80-те години междудържавните политически отношения 
са достатъчно благоприятни за подкрепата ѝ от румънска страна. 

Според наши респонденти планираният международен път 
трябвало да пресече целия тогавашен окръг Толбухин (днес област 
Добрич) в посока изток – северозапад, като свърже морския град 
Каварна с град Генерал Тошево и северно от с. Росица да пресече 
българо-румънската граница. Какво обаче би било значението за 
региона и страната от един подобен път? Интересен отговор на този 
въпрос дава друг информатор, кмет на едно от граничните български 
села в района. Според него през 80-те години бай Тошо искаше да 
направи Каварна голямо пристанище и да го свърже с Букурещ и той, 
пътят, щеше да бъде най-краткото разстояние между Букурещ и 
българското море. Те тогава го и направиха пътя (...)не помня коя 
година беше, но не беше отдавна61. Днес може би изглежда малко 
трудно да си представим как точно Каварна би могла да се превърне 
в голям морски порт, още повече че особеностите на Каварненския 
залив не са от най-благоприятните за това.62 От друга страна обаче, 
комунистическото управление неведнъж е доказвало, че неговите 

60  Според  Галахър в началото на 80-те години търговският обмен 
на Румъния със страните от социалистическия блок рязко се покачва, като 
достига 60 % от общия търговски оборот на страната. За сравнение  – през 
1965 г. обменът на Румъния с тези страни е едва 33, 8 %.  - Gallagher, Т. Op. 
cit., p. 204.
61  Анонимен, мъж на около 45 г., жител на гр. Генерал Тошево, кмет 
на село в същата община. 
62  Деведжиев, М. Цит. съч., с. 156.

решения не винаги са подчинени на финансовия и икономическия 
прагматизъм, така че подобна идея не изглежда толкова невероятна. 
Свидетелство за някакъв пристанищен проект в Каварна днес са 
силозите под нос Чиракман, предназначени за зърнен терминал. 
Нещо повече. Несъществуващото пристанище Каварна е включено 
в създадения през 1976 г. „Пристанищен комплекс Варна“63, чието 
възникване е резултат от приетата от септемврийския пленум на 
БКП през 1969 г. линия на окрупняване на стопанските мощности в 
гигантски единици.64

Документи, запазени в териториалния архив на гр. Добрич, показват, 
че изграждането на планирания международен път в отсечката от гр. 
Генерал Тошево през с. Росица до границата е завършено през 1985 г.65 
Малко по-рано изцяло е рехабилитирана другата половина на трасето, 
която свързва гр. Генерал Тошево с гр. Каварна.66 Отново обаче не 
намерихме данни защо отварянето на новия граничен пункт пропада. 
Любопитно обяснение на този въпрос получихме при направеното 
теренно наблюдение в края на „международния“ път, който днес глухо 
свършва от българската страна на граничната бразда между селата 
Росица (България) и Четатя (Румъния). Според сведенията на местни 
респонденти проектът се проваля защото Тодор Живков и Чаушеску 
не можаха да се разберат къде точно да минава пътят. Нашите 
настояваха да мине оттука (през с. Росица), а румънците искаха да 
мине нататък, по-навътре. Те и те там, както и при нас, всичко бяха 
направили, площадка за митница, път, ама...67

Под по-навътре нашият информатор разбира намиращото се на 
около 12 километра в западна посока с. Северняк, където днес все 
още съществува добре запазен стар калдаръмен път, който някога 
е свързвал това село със съседното румънско село  Добромиру дин 
Деал. За този проект повече сведения ни дава жител на с. Северняк, 
който споделя: Искаха да правят път, тук, нагоре през Северняк. То 
стар път минава там. Минавал е през Румънско и после е затворен. 

63  Официална интернет страница на пристанище „Варна“ http://www.
port-varna.bg/aboutus.php?id=17
64  Иванов, М., Цит. съч., 310–312.
65 ДА – Добрич, ф. 262, оп. 5, а. е. 22, л. 6.
66 ДА Добрич, ф. 262, оп. 5, а. е. 38, л. 9.
67  Анонимен, жена на около 55 години, жител на с. Росица, общ. 
Генерал Тошево, служител.

http://www.port-varna.bg/aboutus.php?id=17
http://www.port-varna.bg/aboutus.php?id=17
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И искаха да правят път там, ама засега се отказаха. То може да се 
минава. Иначе ако имаш нещо официална работа, трябва да минеш 
чак през Кардам68 и после пак на обратно.69 Според списъка на 
републиканските пътища в Република България и тук асфалтовият 
път, също както и при село Росица, свършва глухо в граничната бразда. 
Нещо повече, този глух граничен път е дори от по-висока категория – 
трета, за разлика от четвъртокласния път през с. Росица.70 

Каква е причината да пропаднат българо-румънските планове за 
отваряне на нов граничен пункт в центъра на добруджанската граница? 
Според нашите информатори провалът на новия международен път 
се дължи на административните разногласия между двете страни и 
на нерешения спор за мястото, където този път трябва да пресече 
границата. Дори това да е така, все пак трябва да съществува 
причина за подобна административна „опърничавост“. Според една 
„екзотична“ хипотеза можем да приемем, че българската страна е тази, 
която саботира проекта, поради твърдото си желание пътят да пресече 
границата при с. Росица. Повод за тази българска непреклонност 
биха могли да бъдат събитията около „възродителния процес“ след 
средата на 80-те години на XX в., които имат силен отзвук в много 
добруджански села с преобладаващо мюсюлманско население. 
Такъв район е и зоната около селата Северняк, Поручик Кърджиево 
и Коритен, където, според сведенията на нашите информатори, 
румънската страна настоява да минава новият международен път. 
Идентична е демографската картина и на север от границата, където 
над 50 % от населението на румънската община Добромир се състои 
от мюсюлмани.71 Възможно е заради очакваните вълнения и протести 
на българските турци по повод насилствената промяна на техните 
имената, местните власти да имат притеснения от отварянето на 
граничен пункт в район с толкова компактно мюсюлманско население, 
което би улеснило контакта между общностите от двете страни на 

68  Най-прекият асфалтиран път между с. Северняк и КПП Йовково, 
при с. Кардам е 67 км или общо 134 км,  отиване и връщане, до най-близката 
точка, където официално може да бъде премината границата.  
69  Анонимен, мъж на възраст 48 години, жител на с. Северняк, общ. 
Крушари, служител в горско стопанство, http://www.prehodbg.com/node/782. 
70  Списък на републиканските пътища в Република България, http://
im.cablebg.net/clients/srepp-04.htm 
71  Dobromir -  http://en.wikipedia.org/wiki/Dobromir 

границата. Това би могло да бъде и причината, поради която те да 
настояват новият път да минава не тук, а в района на с. Росица, където 
такива общности липсват. Подобна хипотеза на този етап остава 
само едно екзотично предположение, което по-скоро отваря вратите 
към множество въпроси, свързани с един малко изследван проблем в 
българската наука, а имено –   проблема за съдбата на добруджанското 
мюсюлманско население и връзките между тези общности след 
Крайовската спогодба, което обаче е тема на друго проучване.  

По-реално според нас е предположението, че планираният 
международен път става жертва на няколко едновременни фактора, 
които оказват силно въздействие върху икономическата конюнктура 
в областта. От една страна, идеята за оживяване на трансграничните 
връзки в центъра на Добруджа съвпада с тежката финална финансова 
криза на комунизма. От друга страна, средата на 80-те години е времето, 
в което завършва изграждането на канала „Дунав – Черно море“, 
който, както вече отбелязахме, предизвиква значителни промени в 
посоките на движение на големите международни транзитни товари 
през Добруджа. Поради това, от румънска гледна точка, създаването 
на ново икономическо трасе през България, алтернатива на вече 
успешния коридор Констанца – Черна вода – Букурещ, изглежда 
най-малкото безсмислено. Това прави ненужно и изграждането на 
голямо българско пристанище в Добруджа (било край Каварна, било 
край Шабла), което би могло да претендира за част от товарите на 
румънските портове Констанца и Мангалия. 

За това, доколко инвестициите в морска инфраструктура 
маргинализират  ролята на добруджанската сухоземна граница в 
международната търговия през късния социализъм, говори развитието 
на един друг добруджански път. Става дума за трасето Констанца –  
Негру вода –  Генерал Тошево –  Толбухин (Добрич) – Варна, което е 
най-важният икономически път, пресичащ областта в посока север – 
юг. По този път, който е с по-ниска категория (втора) от първокласния 
международен път, който свързва Констанца и Варна по протежение 
на черноморския бряг, преминава почти целия международен 
товарен трафик през областта. От една страна, той е по-кратък, 
но далеч по-важната причина за неговата по-голяма оживеност са 
административните пречки за движение на транзитно преминаващи 

http://www.prehodbg.com/node/782
http://im.cablebg.net/clients/srepp-04.htm
http://im.cablebg.net/clients/srepp-04.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Dobromir
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тежки превозни средства по крайморския път през летния сезон.  
Освен това успоредно на автомобилното шосе Толбухин – Генерал 
Тошево – Кардам върви единствената ж. п. линия, която пресича 
добруджанската граница.

През 80-те години на XX в. всички документи показват, че 
значението на това главно трасе силно намалява. Причината за 
това е пренасочването на голяма част от товарите директно към 
модернизираните румънски и български пристанища. В един анализ 
на транспорта в община Генерал Тошево от 1980 г. се споменава, 
че значението на гарата в града, както и на граничната гара Кардам 
за изпълнението на плана за внос-износа силно намалява след 
построяването на  фериботния комплекс във Варна и пускането на 
линията „Варна – Иличовск“.72 От друг доклад, този път на началника 
на гара Кардам от 1984 г., може да се заключи, че през този период 
едно от най-важните значения на тази входна врата на страната 
със СР Румъния вече не е толкова траспортирането на международни 
товари, а превозът на туристи от СССР за българското Черноморие.73

 
Преходът

С краха на социализма България и Румъния, също както всички 
страни от бившия Източен блок, попадат в спиралата на тежка 
и всеобхватна криза. Поради разпада на политическата система 
започналият преход от свръхцентрализирана държавно-планова 
икономическа система към пазарна икономика протича без никакъв 
или почти никакъв обществен контрол. Ефектът от това за икономиката 
е катастрофален: разрушаването на мрежите от връзки между 
предприятията, децентрализацията и автономията при вземане 
на решения в индустриалните единици в условията на липса на 
частна собственост стават причина за непрекъснатото спадане на 
производството и на неговото качество, както и до липса на контрол 
в процеса на размяна.74 Аналогични са процесите, които протичат и 
в икономически отношения на силно интегрираната международна 

72 ДА –Добрич,  ф. 262, оп. 5, а..е. 4, л. 9.
73 ДА –Добрич, ф. 262, оп. 5, а. е. 51, л. 16.
74 Ianoş, I., C. Tălăngă, C. Braghină, C. A. Gheorghe. Op. cit., p. 169.

стопанска система на бившите социалистически държави, а това внася 
нови, драстични промени в международния трафик на стоки. Българо-
румънските двустранни търговски отношения са типичен пример за 
това: ако през 1990 г. износът на български стоки за Румъния все още 
съставлява 3,9 % от общия износ на страната, то през следващата 1991 
г. неговият дял спада до 1,8 %. Още по-драстичен е спадът на  вноса на 
румънски стоки в България, който от 1,3 % от общия внос на страната 
през 1990 г, става едва 0,4 % през 1991 г.75

Естествено, това става нов силен фактор за западане на българо-
румънските отношения в Добруджа, където са все по-малобройни  
инициативите на междунационална солидарност, като тази от  24 
декември 1989 г. когато гражданите на Толбухин изпращат за 
Констанца три камиона с хуманитарна помощ за братския съседен 
народ, изпаднал в беда по време на декемврийската революция за 
свалянето на режима на Чаушеску.76 Дори нещо повече. С развитието 
на прехода и задълбочаването на кризата, за пореден път в историята, 
социалното недоволство от тежките икономически и политически 
проблемите намира отдушник в засилването на националистическите 
настроения. В българската част на Добруджа този път, за разлика от 
80-те години, на прицел са не местните турци и мюсюлмани, а съседна 
Румъния. 

В желанието си да запази Южна Добруджа, от северните 
фалшификатори на историята, да отвори очите на младите, да 
възпитаме любов у децата към Добруджа, тази древна българска 
земя, люлка на 13-вековната ни държава, потръпнала първа под 
копитата на буйните конници на хан Аспаруха добричкият вестник 
„Добруджанска трибуна“ създава специална рубрика „Роден край“, 
в която приканва всички родолюбци да изпращат до редакцията 
материали, спомени, документи, снимки, карти и всичко свързано 
с историята на областта.77 Пак по същото време, според сведения 
на респонденти, е изградена (или възстановена) телената мрежа от 
българската страна на граничната бразда в района на град Силистра, 
където тя буквално минава на метри от последните жилищни блокове 

75 Статистически годишник на Република България, 1991 година, с. 
308; Статистически годишник на Република България, 1992 година, с. 228.
76 Добруджанска трибуна, бр. 54, 26 декември 1989.
77 Добруджанска трибуна, бр. 157, 28 ноември, 1991.
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на града.78 
Погрешно е обаче да се смята, че националистическата 

пропаганда по отношение на Добруджа през 90-те години е 
единствено българска. Напротив. Добруджанската тематика активно 
присъства и в шовинистичната реторика на създадената през 1990 г. 
организация Vatra Româneasca (Румънско огнище),79 която успешно 
пренася националистическите идеи на Чаушеску в периода на 
прехода.80 Нейната дейност успешно се допълва от другата голяма 
националистическа организация România Mare (Велика Румъния).81 
Вероятно в резултат от действията на тези две организации неведнъж 
обществени и административни сгради в главните градове на Южна 
Добруджа осъмват с националистически надписи на румънски език.82 

Западането на двустранните държавни българо-румънски 
отношения в региона на Добруджа не може да бъде компенсирано 
от активността на новосъздадените обединения на бизнесмените 
от двете страни на границата, каквито са Добричката търговско-
промишлена палата и Констанцката Камара за търговия, индустрия 
и навигация. Негативно отражение върху икономиката на областта 
и съответно – за активността през границата оказва и намаляването 
на стокообмена на България със Съветския съюз, а след разпадането 
му – с Молдова, Украйна и Русия, които осигуряват голяма част 
от транзитния трафик тук. Преходът обаче създава нови условия 
за развитие на международните отношения с доскорошните 
„идеологически“ противници в Балканския регион като Турция и 

78  Ж. Б., мъж на възраст 39 години, родом от с. Средище, общ. 
Кайнарджа, жител на гр. Добрич, служител в частна фирма.
79  http://hu.wikipedia.org/wiki/Vatra_Românească 
80  Gallaher, Т. Vatra Româneasca and resurgent nationalism in Romania. - 
Ethnic and Racial Studies, Volume 15, Issue 4, 1992, pр. 570–598. 
81  http://en.wikipedia.org/wiki/Greater_Romania_Party 
82  Това не е феномен, присъщ единствено на 90-те години на XX в. 
През 2005 г. обществени сгради на главния булевард в гр. Добрич осъмват 
с надписи: СТИГА БЪЛГАРСКА ОКУПАЦИЯ и ROMANIA MARE (Велика 
Румъния) – вж.: http://www.ndt1.com/article.php/20050810101848807 
Въпросът с румънската националистическа пропаганда в района отново е 
поставен по време на преброяването на населението на Република България 
в началото на 2011 г., когато в областта, както и в редица други градове на 
Северна България, са разпространени листовки, призоваващи населението 
да се самоопредели като румънско. Вж.: http://www.dobrichonline.
com/?com=news&cid=1986 

Гърция. Активизирането на отношенията между България и Турция 
оказва ефект и върху Добруджа. През 1991 г. е открита първата директна 
автобусна линия от Добрич до Истанбул и Бурса.83 Успехът на тази 
линия е такъв, че през следващите години са пуснати още няколко 
линии по тази дестинация, които обслужват селищата с компактно 
турско население от вътрешността на Добруджа и градовете Силистра 
и Добрич. Изключително много се засилва и товарният транзитен 
трафик от Турция, като по данни на търговско-промишлената палата 
на гр. Добрич през 1992 г. 60 на сто от товаропотока през Кардам 
е турски.84

Може би заради това на въпросите ни за активността на трафика 
през границата един от нашите респонденти категорично заключи: 
Граница ли е – няма заспала (...) ти забравяш нещо много важно. 
Тук минава трафикът за Украйна и Русия.85 Действително, въпреки 
че двустранните отношения през границата не успяват да се развият, 
поради редицата предпоставки, които вече разгледахме, значението 
на Добруджа като транзитна област по най-прекия път между 
Североизточна Европа и Близкия изток остава. Целият транспортен 
сухоземен трафик обаче е съсредоточен единствено през контролно-
пропускателния пункт „Кардам – Негру вода“. 

Стратегическото свързване на морска, сухоземна и речна 
граница превръща Добруджа в интересна кръстопътна зона, която 
в турболентността на прехода има всички предпоставки да развие 
типичните за всяка гранична област сфери на сенчестата икономика, 
като контрабанда, митнически злоупотреби и нелегален трафик. Това 
е и условие за създаването на големи „сиви“ финансови потоци, които 
имат потенциала да влияят върху обществените и политическите 
процеси в района. За разлика обаче от възможностите за бизнес, 
които създават западната и южната граница на България през 
първото десетилетие на прехода, тук естеството на икономическата 
обстановка от двете страни на границата е такова, че не позволява 
превръщането на бизнеса през границата в масова житейска стратегия 
на населението в областта. Единственото изключение от това са т.нар. 

83  Добруджанска трибуна, бр. 66, 2 април 1991.
84  Добруджанска трибуна, бр. 213, 18 ноември 1992.
85  И.Х., мъж на възраст около 40 години, жител на гр. Добрич, 
застрахователен агент.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Vatra_Rom�neasc<0107>
http://en.wikipedia.org/wiki/Greater_Romania_Party
http://www.ndt1.com/article.php/20050810101848807
http://www.dobrichonline.com/?com=news&cid=1986
http://www.dobrichonline.com/?com=news&cid=1986
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куфарни търговци от Румъния, които през първите 2–3 години могат 
да бъдат видени по пазарите и новообразувалите се битаци в градовете 
на Българска Добруджа. Тези румънски търговци през 1990–1992 г. 
обаче се срещат в почти всички градове на Северна България и дори 
във вътрешността на страната. Както научаваме от една публикация 
във вестник „Добруджанска трибуна“, в края на 1993 г. броят на 
тези търговци вече е близо 10 пъти по-малък от предходната година. 
Така ако през 1992 г. по данни на ГКПП Силистра, близо 2000–3000 
румънци посещават Силистра всеки ден,  в края на 1993 техният брой 
е не повече от 300–400.86 Основната причина за този спад е опитът на 
румънската държава да събере средства за своя пенсионен фонд чрез 
въвеждането на такса от 5000 леи ($4) за ежедневно пътуващите до 
България свои сънародници. Нейният размер и възприемането й като 
причина за края на румънската куфарна търговия показва, че към 1993 
г. този „бизнес“ по-скоро запада от само себе си. 

Наистина, в Добруджа не съществуват предпоставки за 
масовизиране на граничните житейски стратегии, каквито например 
създава югоембаргото по българо-сръбската и българо-македонската 
граница, където контрабандата с гориво се масовизира до степен 
на превръщане в основен поминък за голяма част от граничното 
население. Все пак и тук контрабандата не е непозната, но както 
сподели наш респондент, тя се извършва  културно (...) не може да 
се хване през митницата.87 Каквото и да се крие зад тези загадъчни 
думи, факт е, че границата в Добруджа няма толкова важно значение за 
голямата част от населението в региона. Като изключим подозренията 
и слуховете за митнически измами със зърно, контрабанда на 
цигари и алкохол, както и легендите за трафика на хора, породени от 
многото случаи на безследно изчезнали добричлии през 90-те години, 
границата не присъства твърде активно в живота на добруджанци. В 
много по-голяма степен общественият интерес през прехода е свързан 
с важните и символични теми на деня, каквито са връщането на 
старото име на гр. Добрич, вълненията, свързани с деколективизацията 
на земята, непреставащият отзвук от „възродителния процес“, този 
път преразказан чрез драматичните истории на изселените, фалитът 

86  Добруджанска трибуна, бр. 256, 3 ноември 1993.
87  И.Х., мъж н авъзраст около 40 години, жител на гр. Добрич, 
застрахователен агент.

на предприятия, съдбата на черноморските курорти, стачките и 
безработицата. Изхождайки от публикациите в пресата, спомените на 
добруджанци и тяхното настояще, дори бихме могли да предположим, 
че населението в Българска Добруджа  няма усещане за граничност. 
Ритъмът на неговия живот не е свързан с границата. Дори една 
такава дейност, която днес се смята за емблематична икономическа 
специфика, породена от добруджанската граница, каквато са 
регистрациите на автомобили на румънски граждани в България с 
оглед на избягването на високите екологични налози в Румъния, е 
явление, което има значение за сравнително ограничен кръг лица. 

Единствено по по-различен начин границата се възприема в 
ония крайни гранични райони, които през първата половина на 80-
те години почти се докосват до възможността да имат свое КПП. 
Не напразно нашите респонденти от тези села правеха сравнение 
с живота в с. Кардам, през което минава целият товарен трафик на 
областта. Дори един информатор почти със завист заявява, че то 
половината Кардам – все мафиоти, след което разяснява, че няма 
предвид жителите на самото село, но варналии, ама бизнесът им е 
в Кардам.88 Това изказване всъщност е много важно в една друга 
посока. То е ясна индикация за чувството за маргиналност, в което 
по не съвсем изяснен начин се преплита значението на границата 
с ролята на някакви легендарни икономически елити във Варна – 
градът, който макар и географски извън областта, най-непосредствено 
се явява неин център. Подобно заключение напълно съвпада с едно 
от определенията за маргиналност, според което тя  се конструира 
във взаимодействието на център, периферия и граница, като 
социалната и пространствената маргиналност могат взаимно да се 
подсилват.89 

Причините за пространствената маргинализация са очевидни. 
Добруджа е най-отдалечният от столицата на България граничен 
регион, който обаче поради силната централизация на държавното 
управление след 1944 г. е в много силна пряка зависимост от нея. 
По подобен начин въздейства на областта свръхконцентрацията 
на капитали и породените от тях легални и нелегални властови 

88  В.К., мъж на възраст около 70 години, жител на с. Крушари, 
пенсионер.
89  Van Assche, K., etc., Op. cit., p. 118.



Преходът в България - памети и рефлексии

229

Граници, граничност и трансграничност – българският случай

228

ресурси в съседния на областта град Варна. Така по своеобразен 
начин Добруджа става зависима от две столици. В съзнанието на 
местните хора това често оставя усещане не само за зависимост, но и 
за „хищническо“ използване на ресурсите на областта от елитите на 
тези два големи градски центъра. Донякъде то съвпада с това, което 
социологът Иван Чалъков нарича сталинистка свръхексплоатация 
на прехода.90 Що се отнася до социалната маргинализация, тя не е 
феномен нито само на крайните гранични райони, нито само на 
Добруджа, а е едно от най-тежките общи проявления на прехода 
и неговата криза. Поради това не е чудно, че населението на всеки 
отделен район на страната търси свои стратегии за преодоляването на 
негативните последици от кризата, породена от прехода, подчинени 
на културната екология и географската специфика на региона или 
пък на определени конюнктурни икономически тенденции. Така след 
новата концентрация на земеделието в Добруджа, този път в ръцете 
на немногобройните „земеделци – арендатори“, която става особено 
видима след края на 90-те години на XX в., не е чудно, че днес хората 
край границата отново отдават голямо значение на размразяването 
на проектите за отваряне на нов контролно-пропускателен пункт в 
центъра на областта. Що се отнася до реалната икономическа полза 
от такъв нов пункт, едва ли би могло да се очаква той да има някакво 
стратегическо значение. Такъв пункт едва ли би оживил много и 
трансграничните държавни контакти в региона, още повече че дори 
и при добрата политическа воля за това, стопанските дадености, 
наследени от комунизма, действат твърде силно в обратна посока. 
Може би заради това първите индикации за подновяването на 
българо-румънски преговори за отварянето на нов пункт, този път при 
село Северняк, са едва от 2008 г.91 Това, от една страна, прави твърде 
скептично все по-намаляващото население на граничните села, макар 
че все пак позволява на хората, живеещи тук, да се надяват на своя 
път. Или поне на Шенген.92

90  http://www.on-parliament.com/media/2011/04/22/иван-чалъков-
някъде-1-млрд-лева-отиват/ 
91  http://news.ibox.bg/news/id_1472156476
92  Статията е завършена през юли 2011 г. През септември 2012 г. 
външните министри на България и Румъния съгласуват предложение за 
откриването на два нови гранично-пропускателни пункта между двете 
държави. Предвидено е те да свържат селата Северняк (България) с 
Добромир (Румъния) и Кайнарджа (България) с Липница (Румъния). 

Православие и преход
(по публикации във вестник „Труд“ през периода 1989–1997 г.)

Бурян Иванов

В годините преди демократичните промени вестник „Труд“ 
е печатен орган на Централния съвет на Българските професио-
нални съюзи, което определя и неговата крайна отдалеченост от 
религиозната проблематика. След 1989 г. изданието сменя соб-
ствеността си, а за главен редактор е назначен журналистът Тошо 
Тошев. Под негово ръководство вестникът се превръща във водещ 
национален всекидневник, без това да промени отношението му 
към религиозната тематика. В редакционната структура на меди-
ята липсва отдел „Религия“, а верските и църковните новини се 
отразяват инцидентно от журналисти, отговарящи за други ресори.

Тематичното дистанциране от религиозните въпроси налага 
определена специфика при изследването на материалите. От една 
страна, публикациите обхващат най-общи събития от религиозния 
живот и рядко навлизат в дълбочината на процесите. Преобладават 
коледно-великденски статии, лични позиции на общественици, но 
практически не се разглеждат традиционните за Православието яв-
ления като пренасяне на чудодейни икони, поклонения, литийни 
шествия и др. Това налага ограничения при интерпретацията и води 
до съвсем повърхностно маркиране на процесите. От друга страна,  
липсата на конкретни интереси в религиозната сфера предполага 
и липса на смущаващи фактори – поръчкови материали, медийни 
манипулации в ресора и т.н., което е предпоставка за значителна 
обективност при отразяването на новините. Представените мате-
риали в голяма степен потвърждават това.

С решение на пленума на ЦК на БКП от 10 ноември 1989 г. 
Тодор Живков е освободен от поста Генерален секретар на ЦК на 
БКП и обществото поема по тежкия път на демократичните про-
мени. Гражданските изяви не закъсняват и само осем дни по-късно 
е организиран грандиозен митинг на независимите сдружения. По 

http://www.dobrichonline.com/?com=news&cid=12987 

http://www.on-parliament.com/media/2011/04/22/����-�������-������-1-����-����-������/
http://www.on-parliament.com/media/2011/04/22/����-�������-������-1-����-����-������/
http://news.ibox.bg/news/id_1472156476
http://www.dobrichonline.com/?com=news&cid=12987
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всичко изглежда, че свободата на словото тържествува.
В религиозния живот събитията се развиват с по-бавни тем-

пове. Православната лексика си проправя път във вестник „Труд“ 
почти месец по-късно – за пръв път от 45 години коледните празни-
ци са наречени „Рождество Христово“1. Контекстът обаче е чисто 
политически и засяга демократичните промени в Чехословакия. 
Това се превръща в характерна черта за публикациите до април 
1990 година – църковните събития се отразяват единствено като 
фон на бурните политически дискусии и процеси. Най-силен 
пример в тази посока е тържественият водосвет на 25 декември 
1989 г. пред храма „Св. Александър Невски“, където Христофор 
Събев и Константин Тренчев излагат позициите си по актуалните 
политически въпроси2. Ред други статии засилват това впечат-
ление – например Великденските пости са само повод за диску-
сии по продоволствената криза3. Срещат се и изключения – още 
в края на 89-та година доц. Иван Желев разяснява от страниците 
на „Труд“ битовия и богословския аспект на Рождество Христово, 
поставяйки и въпроса за официализирането му като празник4. 
Заслужава внимание и публикацията на Тончо Жечев от 28 фев-
руари – „Страстите български“, в която се обръща внимание на 
дълбоката връзка между гражданското общество и силната хрис-
тиянска традиция, но същевременно се критикува и верската маска 
на политическите борби5.

С настъпването на Великден 1990 г. официалното обръщение 
на Българската православна църква за пръв път намира място на 
страниците на вестник „Труд“. Нейното Пасхално послание, под 
формата на чисто благовестие, разглежда задълбочено библейска-
та същност на Пасха и разяснява евангелските текстове6. С това 
се поставя началото на поредица от публикации, отразяваща стро-
го християнска тематика и стояща напълно встрани от светските 
политически страсти. Тази линия, която може да се проследи до 

1  Новата Коледа на словаците, Труд, бр. 242 / 06.12.1989
2  Нека мирът и свободата ни съпътстват, Труд, бр. 257 / 25.12.1989
3  Велики пости, Труд, бр. 55 / 20.03.1990
4  Камбаните ще бият, Труд, бр. 256 / 23.12.1989.
5  Страстите български, Труд, бр. 41 / 28.02.1990.
6  Патриаршеско и синодално пасхално послание, Труд, бр. 73 / 
13.04.1990.

края на разглеждания период, създава усещане за стабилно при-
съствие на БПЦ в медийното пространство. Примерите за такива 
статии през годините са многобройни – прослави за св. Кирил7, 
за св. Стефан8, за св. Иван Рилски9, ежегодни послания по слу-
чай църковните празници10, обнародване на църковния кален-
дар11 и др. Същевременно не липсват публикации с философско 
съдържание, разясняващи морала, семейните ценности и даващи 
нравствени напътствия от православна гледна точка12. Особено 
място в това отношение заема аксиологическият анализ на Кирил 
Василев, представен в три части на страниците на „Труд“ през ап-
рил 1992 г.13 В него са разгледани човеколюбието и саможертвата 
на Христос, моралният катарзис при спасението от греховността и 
трагедията на живота – все нови и неизследвани теми в тогаваш-
ния печат. По-рядко се срещат тълкувания на семейните и религи-
озните ценности от атеистични позиции, като пример в това отно-
шение е статията на Андрей Пантев „Вярващи и атеисти от цялата 
планета празнуват Коледа“14. Друг позитивен дял от публикациите 
на църковна тематика са съобщенията за строеж на нови храмове. 
Голяма част от тях се издигат под ръководството и с инвестицията 
на БПЦ15, но не липсват и инициативи на други обществени орга-
низации16.

С развитието на демократичните промени в България посте-
пенно се натрупват много противоречия и се стига до остри диску-
сии. Православната общност у нас не прави изключение – появя-
ват се редица сериозни църковни проблеми, намерили отражение в 

7  Прослава за св. Кирил, Труд, бр. 102 / 25.05.1990.
8  Православната църква прослави името на първия си мъченик, 
Труд, бр. 304 / 28.12.1992.
9  Образец на утешение бе твоят живот, Труд, бр. 243 / 15.10.92.
10  Спаси и благослови, Труд, бр. 250 / 25.12.1990; Разпънатия заради 
нас елате всички да възпеем, Труд, бр. 95 / 24.04.1992; Спасителят връща 
райското блаженство на човешкия род, Труд, бр. 303 / 24.12.1992; Свещен 
огън пази от зло християнските домове, Труд, бр. 96 / 30.04.1994.
11  Православен календар 1993, Труд, бр. 302 / 23.12.1992.
12  Мадоната и Младенеца, Труд, бр. 249 / 24.12.1990.
13  Исус Назарянина и цивилизацията, Труд, бр. 95 / 24.04.1992.
14  Вярващи и атеисти от цялата планета празнуват Коледа, Труд, бр. 
249, 24.12.1991.
15  Камбанен звън за вечерня, Труд, бр. 161 / 16.08.1990.
16  Синдикат ще строи църковен храм, Труд, бр. 131 / 14.06.1994.
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броевете на вестник „Труд“ след сравнително безоблачния за църк-
вата период на 1989–1991 г.

На първо място следва да се отбележи медийната изява на ста-
ростилния култ. Още в началото на 1992 г. се появяват публикации, 
осъждащи календарната реформа от 1968 г. Отправят се обвинения 
в папизъм, в подмолно римокатолическо влияние и дори в стремеж 
за сключване на уния с Католическата църква17. Не липсват и на-
меци за материални злоупотреби от страна на духовенството.

Същевременно на преден план излиза и по-сериозният проблем 
с разкола в Българската православна църква. Шест от тринадесе-
тте митрополити на БПЦ не признават избора на патриарх Максим 
през 1971 г. и учредяват временен синод с помощта на Дирекция 
по вероизповеданията. БПЦ търси различни изходи от кризата, 
включително и на международно ниво. В пресата излизат статии с 
мнението на чуждестранни делегации, даващи своята подкрепа за 
канонично избрания български патриарх18. Постепенно Светият 
синод получава необходимата поддръжка, но напрежението про-
дължава да расте и кулминира с щурма на Синодалната палата 
през май 1994 г. Част от разколниците са отлъчени от църквата, 
друга част представят покайни писма и са опростени. Заслуга за 
помирителните преговори между враждуващите страни имат но-
вият директор на Дирекция по вероизповеданията Христо Матанов 
и посланикът на Руската федерация у нас Александър Авдеев19. 
Паралелно с това обаче поддръжниците на разкола намират нов 
съюзник в лицето на главния прокурор Иван Татарчев, по чиято за-
повед полиция и прокуратура принудително подменят лоялните на 
Максимовия синод свещеници и настоятелства на православните 
храмове на много места в страната20. Това отново изостря пробле-
ма и въпреки многократните опити за диалог от страна на Светия 
Синод21, ефективно решение не е намерено до днес.

17  Римокатолическата мафия подготвя установяване на уния, Труд, 
бр. 31 / 07.02.1992.
18  Православието събра български и сръбски владици, Труд, бр. 45 / 
24.02.1993.
19  Максим щурмува Синода, Калиник бе разжалван, Труд, бр. 107 / 
14.05.1994.
20  Иван Татарчев изпрати полиция, Труд, бр. 116 / 27.05.1994.
21  Св. Синод кани разколниците на среща за помирение, Труд, бр. 154 

Не по-малко болезнен е въпросът около пророчицата Ванга 
и каноничността на нейния храм „Св. Петка Българска“. Темата 
предизвиква многобройни публикации и е доминираща през по-
следните години на разглеждания период. Основният камък на 
църквата е положен през 1992 г. и е осветен от митрополит Пимен 
– водач на разкола в БПЦ. С изографисването се нагърбва ху-
дожникът Светлин Русев, изпълнявайки стенописите в светски 
стил и необичайни размери. Наред със стенописите на св. Йоан 
Кръстител и Дева Мария, художникът включва в композицията 
и лика на Ванга, изобразена като св. Петка. Острите протести на 
митрополит Натанаил при освещаването на храма са посрещнати 
със заплахата, че пророчицата отново ще се обърне към разколни-
ците. Това води до „по-широко виждане на канона“ от страна на 
БПЦ, ритуалът е извършен и службата се поема от свещеници на 
Светия Синод22. Година по-късно конфликтът отново се разгаря, 
митрополит Натанаил оттегля подкрепата си за храма и в него се 
настаняват служители на Пимен. В публичното пространство оста-
ват съмнения за накърнени материални интереси23.

Обобщавайки материалите на православна тематика във вест-
ник „Труд“, можем да проследим три периода в развитието на 
църковните проблеми с ясно изразен континуитет помежду им. В 
началото на прехода политическата реч доминира всички остана-
ли аспекти на битието и религията служи единствено като фон за 
нейната изява. Постепенно църквата осъзнава своята роля и ня-
колко месеца по-късно налага нов модел в медийните си изяви – 
позитивни, нравствено извисени послания към всички миряни. 
Църковните и политическите теми на практика не се преплитат. 
Това състояние издържа непълни две години, след което страници-
те на печата се изпълват с тежки вътрешноцърковни конфронтации 
от най-различно естество. В центъра на вниманието застава цър-
ковният разкол. Възникват спорове и проблеми, повечето нереше-
ни и до наши дни.

/ 11.06.1994.
22  Църквата на баба Ванга е построена върху вулкан, Труд, бр. 235 / 
13.10.1994.
23  Хората на Пимен служат в църквата на Ванга, Труд, бр. 56 / 
08.03.1995.
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Българската църква от страниците на в. „24 часа“ 
в периода 1991–1997 г.

Полина Димитрова

         Вестниците са ценен и важен извор за историята на съвремен-
ното българско общество. В рамките на научния проект „Преходът: 
Гласове, образи, памет“ приех задачата да се запозная с броевете на 
в. „24 часа“, публикувани в периода 1991–1997 г., като анализирам 
съдържащите се в тях сведения за Българската православна църква. 
Засиленият интерес към християнската църква и към вярата след по-
литическите промени от 1989 г. бе важна страна от социалния живот 
на прехода, провокирал работата ми по проекта.

Един от най-популярните вестници в България по време на дъл-
боките промени е „24 часа“. Неговият първи брой излиза на 18 април 
1991 г. По думите на Венелина Гочева, главен редактор на всекидне-
вника в продължение на 10 години, тогава е започнала голямата рево-
люция в българския печат1. Множество журналисти от други медии 
определят вестника като безспорен опонент на политическата власт 
в страната ни, поел отговорността да запознава читателите си с кол-
кото е възможно повече недостатъци на управляващите. В трудните 
години на преход, трудни във всякакъв план заради кризите в стопан-
ския и политическия живот, върху темите за религията и духовност-
та във вестника се пише твърде оскъдно. Разбира се, това не бива да 
се свързва непременно с някаква подчертана незаинтересованост от 
страна на медията, но акцентите в нея и до ден днешен са извън тази 
сфера. Поради силната обществена маргинализация на Църквата при 
социализма, естествено, тя не се превръща в двигател на обществени 
промени, тъкмо които си поставя за цел да отразява вестникът. Ето 
защо липсва обособена редакция в административната структура на 
„24 часа“, която да отделя специално внимание на религиозния живот 
в страната. Прави впечатление, че в периода от 1991 до1997 г. бро-
ят на материалите, посветени на проблеми от религиозно естество, е 
особено малък. Ограничен е и тематичният обхват. От друга страна, 
1  Двадесет и четири часа: Вестникът. Съст.  Г. Лозанов, О. Спасов, Р. 
Янков. С., 2001,  с. 8.

броят на авторите, които са писали статии по темата, надхвърля 50 
души. Прави впечатление, че журналисти с различни интереси и по-
знания, без да са специалисти по религиозните въпроси, се спират на 
тази проблематика. Въпреки това сред тях се открояват няколко име-
на, които са основни автори във вестника, работили по този проблем. 
Това са Иван Здравков, Антоанета Маскръчка, Венцислав Венков. 
Някои от тях днес заемат ръководни постове във вестника, други вече 
не са част от екипа.

Проблемите от религиозно естество, върху които се спират жур-
налистите от в. „24 часа“, не могат да се поставят в определени кате-
гории. Обикновено това, което се отразява, е нещо любопитно, дори 
крещящо. Търси се скандалът и изобличението. Като цяло поместени-
те материали създават усещане за липса на респект към църковната 
институция и това личи още от заглавието на съответния материал. 
Ето няколко примера: „Привърженици на съюза „Спасение“ нападна-
ха мерцедеса на патриарх Максим“2; „От български старинни черкви 
се предават мисли на разстояние“3; „Пазач на реда ритнал плевенска 
богомолка“4; „Попове готови да къртят стенописа на Царевец“5; 
„Клюки гонят калугерка и йеромонах от манастир“6 и др. 

Наблюденията върху коментарите и сведенията от вестника ми 
дават основание да обобщя, че спрямо завръщането на хората към 
религиозността в годините на прехода, вестникът има по-скоро от-
рицателно отношение. Темата религия не е единствената, при която 
журналистите от вестника отразяват колкото е възможно по-шокира-
щи събития. Този маниер обаче способства да се изгради у читателите 
усещането, че това, което се случва в църковния ни живот, е иден-
тично с общата ситуация в страната – корупция, кражби, обвинения, 
обиди, злепоставяне, разединение. Разбира се, има изключения, но те 
не могат да променят общото впечатление, което човек си изгражда, 
докато проследява материалите. 

Статиите, посветени на тълкуването на даден религиозен проблем 
или на значението и особеностите на някои от големите православ-

2  Заглавие в „24 часа“, 13 май 1991, с. 4.
3  Заглавие в „24 часа“, 19 юли 1991, с. 8.
4  Заглавие в „24 часа“, 13 март 1992, с. 16.
5  Заглавие в „24 часа“, 5 август 1993, с. 5.
6  Заглавие в „24 часа“,  20 август 1993, с. 3.
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ни празници, са съвсем малко. Но и в тях личи стремежът да бъдат 
поднесени любопитно или леко скандално. Примерите са показател-
ни: „Студент извади кръста от ледената вода в София“7, „Как ни 
обърка добруджанският  монах Дионисий през VI век: Историята на 
Рождество Христово и датата 25 декември“8; „Христос воскресе!”9. 
Трудно е да се определи дали това кореспондира с липсата на интерес 
в самото българското общество, но дори и да не е така, остава налице 
фактът, че в един от всекидневниците с най-голям тираж у нас въпро-
сите на вярата, съзнателно или не, са до голяма степен игнорирани, 
особено в първите години от създаването на вестника.

Темите, които преобладават, са свързани с проблемите за църков-
ните имоти, сектите у нас, отношенията църква – държава, разкола 
в църквата, смъртта на баба Ванга, различни служби на патриарх 
Максим, за скандални кражби или унищожение на църковни старини. 
Някои от тях се разглеждат продължително време и присъстват често 
по страниците на  в. „24 часа“. Въпреки че както може да се очаква, 
църковно-религиозният живот у нас не излиза съвсем на преден план, 
след промените през 1989 г., появата на сектите например предизвик-
ва интереса на обществото. Отношението към тях от страна на преса-
та е като цяло негативно, а в някои случаи и иронично: това личи още 
от заглавията: „Религиозни секти преследват електорат из залите на 
ВУЗ“10; „Дъновисти чакат шестата раса“11; „Още една жена умря от 
глад в секта“12; „Секта обсебва тригодишни деца“13 и др. Отразена е 
обезпокояващата обществото тенденция все повече млади хора през 
първата половина на 90-те години да се ориентират към различни 
евангелистки църкви. В статиите отговорността за ограничаването на 
сектите се търси от дръжавата, а не от православната църква. В броя 
от 16 април 1993 г. е поместена статия, която информира за трудно-
стите при поемането на отговорността за ограничаване дейността на 
сектите в България: Само Министерският съвет да регистрира орга-
низации с религиозен или верски характер, предлага синият депутат 

7  Заглавие в „24 часа“, 7 януари 1995, с. 3, с. 11.
8  Заглавие в „24 часа“,  20 декември 1996.
9  Заглавие в „24 часа“, 1 май 1997, с. 7.
10   Заглавие в „24 часа “, 2 януари 1992, с. 8.
11 Заглавие в „24 часа“, 25 март 1992, с. 13.
12  Заглавие в „24 часа“, 28 януари 1995, с. 2.
13  Заглавие в „24 часа“, 5 август 1996, с. 2.

протойерей Стефан, в изменение на Закона за лицата и семейство-
то. (...) Много организации не декларират, че ще се занимават с рели-
гиозна дейност, обясни отец Стефан. С изменението, узаконяването 
на различните изповедания, ще е еднакво и ще се засили контролът 
върху дейността им. Правителството се задължава според проекта 
да преразгледа и евентуално да отмени регистрацията на секти и 
църкви по искане на граждани или организации 14.

  Представен е процесът на разпространение на сектите у нас. 
От материалите проличава, че към 1994 г. се пристъпва към взема-
не на мерки за намаляване на влиянието им от страна на Дирекцията 
по вероизповеданията към МС. Наред с това вестникът информира 
за множество инциденти около сектите – смъртни случаи на чле-
нуващи в тях, спорове за имоти и др. Тонът на материалите по този 
въпрос формира представата за едно опасно и вредно явление у нас. 
Същевременно обаче не се откроява някакво насърчаване на хората да 
се обърнат към православната църква. Напротив, успоредно с пробле-
мите, свързани със сектите, се представят множеството разногласия в 
тази църква. Това допринася да се изгради обликът й на институция, в 
която непрекъснато възникват конфликти и разцепление, както и да се 
утвърди представата за неефективната намеса на държавата в усилие-
то трудностите със сектите да се преодолеят.

Представена в тази светлина, Българска православна църква при-
добива облика на институция, чиято основна функция е изместена 
значително от това да съхранява духовността у българите. Статиите 
проследяват например стълкновенията между отделните й служите-
ли под заглавията: „С Максим не сме скарани, Христофор си остава 
неясна личност“15; „Пимен заплашен с отлъчване“16 ; „Изборите за 
митрополити вещаят кръв“17. В този смисъл засиленият интерес към 
вярата у нас по време на прехода до голяма степен е възпрепятстван 
по вина на самата църковна институция и нейните вътрешни проти-
воречия. 

Рядко се срещат статии, посветени на историята на нашата църква 

14  Заглавие в „24 часа“: „Закони ще бранят православието от сектите: 
Комисията на Христофор влачи година проекта за вероизповеданията“.
15  Заглавие в „24 часа“, 25 март 1993, с. 10.
16  Заглавие в „24 часа“, 31 март 1993, с. 3.
17  Заглавие в „24 часа“, 13 април 1994, с. 11.
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преди 1944 г. или на любопитни факти, свързани с християнската вяра 
и други религиозни учения. Някои от заглавията прехвърлят упори-
то мост към настоящето: „Патриарх Евтимий съветвал по половите 
въпроси: Средновековните свещеници вършели работата на днешни-
те психоаналитици“18; „Стамболов и Фердинанд бутнали в затвора 
владиката Климент“19; „Държава и църква – 120 години война“20; 
„Екзарх Йосиф I е водил дневник половин век“21; „След 9 века църк-
вата ни удари дъното. Роенето на патриарси и анатемосването им няма 
прецедент“22. Журналистите дават информация за лошото състояние 
на даден храм у нас или за състоянието на забравения Зографски ма-
настир23 в Атон24. Коментират се и проблемите около строежа на но-
вите църкви в България. Паралелно с това се проследява дейността 
на отец Боян Саръев в Родопите: „Отец Боян връща в християнството 
българи, приели исляма“25; „Още 60 покръстени в Родопите“26; „Боян 
Саръев: Линч заплашва родопчани, приели Христа: Президентството 
загърби националните интереси в част от държавата, твърди обяве-
ният за месия отец“27. Неприятна светлина върху църковния живот 
хвърлят честите статии за различни криминални деяния като кражби 
на икони, за физическа разправа28 между духовни лица и за техните 
незаконни или неморални прояви. В същото време на големи праз-
ници почти винаги е отразена службата на патриарх Максим или е 
посветена страница, даваща информация за самия празник. 

В процеса на проследяване развитието на вестника се откроява 
наблюдението, че статиите, посветени на църковния живот, се умно-
жават с течение на времето. В първите години от създаването на вест-
ника – между 1991 и 1993 г. материалите по въпроса са съвсем малко. 
Това е свързано както със скромния по това време обем на вестник 

18  Заглавие в „24 часа“, 17 май 1997, с. 25.
19  Заглавие в „24 часа“ , 14 юни 1997, с. 13.
20  Заглавие в „24 часа“, 1 юли 1997, с. 11.
21  Заглавие в „24 часа“, 6 февруари 1993, с. 28.
22  Заглавие в „24 часа“, 26 юли 1996, с. 13.
23  Заглавие в „24 часа“, 12 април 1996, с. 10.
24  Заглавие в „24 часа“ – „Атон затворен за наши владици“, 6 май 
1994, с. 1.
25  Заглавие в „24 часа“, 30 април 1993, с. 10.
26  Заглавие в „24 часа“, 25 май 1994, с. 1.
27  Заглавие в „24 часа“, 25 февруари 1995, с. 14.
28  Заглавие в „24 часа“, 11 октомври 1997, с. 25.

„24 часа“, така и с целенасоченото фокусиране на журналистическото 
внимание към динамиката на промените в обществото и във властта. 
Около 1994 г. вече има чувствително повече публикувана информа-
ция. Към 1996–1997 г. може да се твърди, че темата „Религия“ във 
вестника е трайно застъпена и често дори заема неговата първа стра-
ница. Въпреки осезателното увеличение на обема от статии, забеле-
жима разлика в тематичния обхват не се наблюдава. Изключение са 
събитията около смъртта на баба Ванга през август 1996 г. и посеще-
нието на цар Симеон II в България: „Цар и патриарх се срещнаха за 
първи път след 6 века“29.

Още през май 1996 г.30 започва да се пише за влошеното здраво-
словно състояние на баба Ванга, а за целия август това е може би най-
обсъжданата тема по страниците на вестника. Интересът от страна на 
обществото е изключително голям и в. „24 часа“ представя детайлно 
не само подробностите около смъртта й31. Вестникът помества не-
малко страници с информация за живота й и за нейната пророческа 
дарба: „Светицата, Богът и църквата“32 ; „Хала я ослепява като дете, 
конник й предсказва бъдещето“33. Изключителната почит и преклоне-
ние от страна на много българи към пророчицата личи от материали-
те, поместени във вестника: „Да се обичате, защото всички сте мои 
деца.“ Това завеща великата българска ясновидка, преди да склопи 
очи. Тя знаеше кога ще си иде от този свят. Живи и мъртви бдели 
над леглото й.34 Смъртта на Ванга е съпътствана от неприятния спор 
за наследството й35, като и до днес тя остава обект на противоречиви 
мнения в българското общество. 

В. „24 часа“, не отделя специално внимание върху Църквата и 
религиозния живот, а по-скоро търси показност чрез гръмки и чес-
то пъти груби заглавия. Дори при най-популярните събития винаги 
присъства елементът на сензация. В първите години от създаването 

29  Заглавие в „24 часа“, 29 юни 1996, с. 1.
30  Заглавие в „24 часа“ – „Ванга: Боли ме кръстът. Екипи преливат 
денонощно гликоза на врачката“, 6 май 1996, с. 4.
31  Заглавие в „24 часа“ – „Ванга погребана със скандал“, 14 август 
1996, с. 1, с. 6.
32  Заглавие в „24 часа“, 12 август 1996, с. 10.
33  Пак там, с. 11.
34  Пак там, с. 9.
35  Заглавие в „24 часа“ – „Родата на Ванга без наследство“, 21 август 
1996,  с. 1.
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на вестника вероятно не е имало възможност да се засяга в детайли 
явлението завръщане към вярата. Постепенно обаче то започва да при-
съства регулярно в „24 часа“. Макар че не представлява приоритет 
за редакторите, темата за Църквата в първите години на прехода по-
степенно си прокарва път и се утвърждава. Вестникът очертава БПЦ, 
като една от българските институции, чиито противоречия, трудности 
и скандали засенчват основната й роля за обществото.

Променящата се религиозност през и след социализма 
– примерът на с. ябланово

Кристина Бобева

Темата за религиозността и нейните прояви е сред големите 
въпроси, които са част от изследванията на етнолозите в 
съвременността. Тази проблематика е особено богата и разностранна 
най-вече поради факта, че няма, а и не би могло да има единно понятие 
за религиозност. Най-общо религиозността може да се определи през 
два аспекта – външни прояви и вътрешно светоусещане. Във външните 
прояви се включват всички признаци, които правят индивида от 
една религиозна група разпознаваем от „своите“, но и от „другите“. 
В това число се включват използването на конкретен набор от думи 
и/или понятия, облекло, подсъзнателни елементи на поведението 
като осанка, жестове и др.1 Колкото до вътрешното светоусещане, 
проблемът за религиозността става изключително дълбок и до голяма 
степен индивидуален. Въпреки редицата определения, които има 
за понятието, нито едно не може в пълна степен да обхване всички 
аспекти и прояви на религиозността, особено що се отнася до 
интимната сфера на лично възприятие на света. Може да се обобщи, 
че религиозността събира в себе си представите на индивида за света, 
които се формират чрез религиозно и светско възпитание, пречупени 
през познанията за обграждащата го среда, които получава у дома си. 
Така в понятието „религиозност“ се събират официалните за религията 
постановки, обогатени от предрелигиозни или битови представи за 
конкретни явления, и възможността на индивида да влияе върху тях. 
В съвременността към така представената картина се добавя ролята на 
светското образование, в което науката се очертава като „новия бог“.  
Поради всички тези фактори считам, че трудно би могло да се даде 
едно-единствено понятие за религиозност, което да обхване всички 
проявления, които тя би могла да има у отделните индивиди или група 
1  Граматикова, Н. Превратностите на времето и проблемът с 
идентичността на алианите в България. - В: Съдбата на мюсюлманските 
общности на Балканите.  Т. 8. Етнология на суфитските ордени – теория и 
практика,  съст. Антонина Желязкова и Йорген Нилсен С., МЦПМКВ, 2001 с. 
276.
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от индивиди. 
Въпреки описаната сложна ситуация, със самото понятие 

„религиозност“ при теренно изследване сравнително лесно могат 
да се отчетат външните прояви на религиозност, а при достатъчно 
задълбочени интервюта – да се разберат и личните нагласи на 
индивида. В този смисъл за мен беше особено интересно да работя 
върху темата за религиозността в с. Ябланово, тъй като жителите 
му са представители на хетеродоксните мюсюлмани в българските 
земи. Принадлежността им към секта, различна от официалния за 
Османската империя сунизъм, определя тяхното до голяма степен 
затворено развитие, което е предпоставка за формиране на типични за 
общността религиозни практики и начини за тяхната проява. 

Настоящият доклад се основава върху материали от две посещения 
в с. Ябланово през октомври 2010 г. и май 2011 г. по проект, свързан 
с изучаването на последиците от „възродителния процес“ и годините 
на прехода. Селото се намира в Североизточна България, в близост 
до град Върбица. Административно принадлежи към община Котел. 
Населението е около 4000 души, което прави селото едно от най-
големите в България. Заедно със съседните две села – Могилец и 
Малко село, то съставя един своеобразен алиански анклав в област 
Герлово. Всички жители на селото са алиани, с изключение на 
селския лекар, който не живее постоянно тук, и една неомъжена жена 
на средна възраст. Тя е българка и е последната останала от 10-те 
семейства българи, които се заселват в Ябланово в началото на XX век 
от Кюстендилско. Другите българи напускат  селото по икономически 
причини. 

Избрах темата за религиозността в селото, тъй като при събирането 
на теренен материал за „възродителния процес“ различните забрани, 
които българската държава налага на турското население, също 
бяха част от получената информация. Поради възможността да 
наблюдаваме няколко различни обичая по време на нашия престой, 
част от анализите са направени на база лични наблюдения, а други 
– вследствие на неформално общуване, тъй като не винаги беше 
възможно да се запише разговорът.

Това, което най-вече породи интереса ми, беше фактът, че конкретни 
забрани за изява на религиозни практики до 1984 г. не фигурираха 

в разказите на нашите респонденти. Въпреки това възрастните хора 
(над 65 години) често споменаваха, че религиозната общност е силно 
отслабена и авторитетът на видните нейни членове става все по-нисък. 
Този факт породи у мен интерес за причините, които са довели до тези 
драстични промени, при положение че ограничения за изпълняване 
на религиозни практики през почти целия период на социализма не е 
имало. 

По проблема за неортодоксалните мюсюлмани в българските 
земи работят редица видни български етнографи и етнолози. Първият, 
който ги включва с своите научни трудове, е Димитър Маринов 
– в „Народна вяра и религиозни народни обичаи“. Той защитава 
теорията, че алианите са ислямизирани богомили2. Други автори, 
които разглеждат проблема за алианите, са Любомир Милетич3 и 
Стефан Бобчев4. Те споделят теорията, че алианите в българските 
земи са специфична общност, формирала се в резултат от смесени 
бракове между хетеродоксни войни от османската армия и местни 
българки християнки. Тази теза подкрепя и първият автор, който 
дава етнографско описание за с. Ябланово – Васил Маринов, в 
„Герлово. Областно географско изучаване“5.  Изследователите от 
първата половина на ХХ век обясняват специфичните особености във 
вярванията и облеклото на българските алиани или с българския им 
произход, или със смесването им с българи след заселването им на 
Балканите. Обща черта на всички автори от периода преди Втората 
световна война е, че считат българските алиани за по-близки до 
българите християни, отколкото до турците сунити.

В по-ново време по проблема за алианите работят редица 
учени. Сред тях е Иваничка Георгиева, под чиято научна редакция 
излиза сборникът „Българските алиани“6.  Друг автор е Невена 
Граматикова, която, като представител на общността, също има 
голям принос в нейното изучаване от научна гледна точка7. 

2  Маринов, Д. Народна вяра и народни религиозни обичаи. С. 1981.
3  Милетич, Л. Старото българско население. С. 1902.
4  Бобчев,  С. С. За делиорманските турци и казълбашите. Сб. БАН 
24/14/1931 с. 1–16. 
5  Маринов, В. Герлово. Областно геограско изучаване. С. 1936.
6  Георгиева, Ив. Българските алиани. С. Унив. изд. „Св. Климент 
Охридски“ 1991.
7  Граматикова, Н. „Ислямски неортодоксални течения в българските 
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Сред основните интереси на Невена Граматикова са въпросите за 
произхода, развитието и съвременното състояние на хетеродоксните 
мюсюлмани на Балканите и по-конкретно в българските земи. По 
темата работят също Маргарита Карамихова8, Любомир Миков9, 
Божидар Алексиев10 и др. Маргарита Карамихова основно изследва 
проблемите на съвременното развитие на общността. Любомир 
Миков се занимава предимно с култовата архитектура и изкуство от 
заселването на тези групи по българските земи до ХХ век. Божидар 
Алексиев работи върху проблемите на фолклорните профили на 
значимите за общността личности.

Както вече беше посочено, населението на с. Ябланово принадлежи 
към хетеродоксна мюсюлманска секта.  Те са етноконфесионална 
общност, разклонение на шиитската секта али-илахи. Носят още 
наименованията казълбаши, алевити, алевии. Почитат братовчеда и 
зет на Мохамед Али ибн Абу Талиб, като култът към него достига 
до обожествяване. Като представители на хетеродоксния ислям 
българските алиани се различават в религиозно-доктриналните 
разбирания и всекидневните битови практики от мюсюлманите 
сунити11.

Заселването им в българските земи е част от многобройните  
преселения през ХVІ в. Тези колонизации са резултат от острия 
конфликт със Сефевидската шиитска държава. Голяма част от 
тюркските племена, които са привърженици на хетеродоксни течения, 
обвързани с шиизма, подкрепят сефевидите и иранците в борбата им 

земи“ - В: Съдбата на мюсюлманските общности на Балканите т. 7 История 
на мюсюлманската култура по българските земи, съст. Росица Градева. 
С., МЦПМКВ 2001, с. 192–281; Превратностите на времето и проблемът 
с идентичността на алианите в България. - В: Съдбата на мюсюлманските 
общности на Балканите.  Т. 8. Етнология на суфитските ордени – теория 
и практика,  съст. Антонина Желязкова и Йорген Нилсен С., МЦПМКВ, 
2001 с. 254–318;  Неортодоксалният ислям в българските земи: Минало и 
съвременност С. Гутенберг 2011.
8  Карамихова, Маргарита.  Приказка за Осман баба. С. Акад. изд. 
„Проф. Марин Дринов“ 2002.
9  Миков, Л. Култова архитектура и изкуство на хетеродоксните 
мюсюлмани в България  (XVI–XX век). С. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“ 
2007.
10  Алексиев, Б. Фолклорни профили на мюсюлмански светци в 
България. С. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“ 2005.
11  Георгиева, Ив.  Цит. съч. с. 5–7.

срещу османците. Мащабна кампания за прочистване на Анадола 
от казълбашите „еретици“ предприема султан Селим І (1512–1520). 
Сунитското богословие им приписва всички възможни грехове, за 
да легитимира избиването на около 40 хиляди алиани. В този период 
„еретик“ и „казълбаш“ до голяма степен се припокриват. Политика на 
изселване е започната от  Селим І и е продължена от сина му Сюлейман 
І (1520–1566). Османските регистри от този период свидетелстват за 
масова тюркска колонизация особено в североизточните  български 
земи. Там има редица документи, които показват  поява на заселници 
от други части на империята през 30-те – 40-те години на ХVІ в. 
При преселението заточениците се прикрепят към местната рая и 
тимариотска система, което води до неотменно усядане. Тази политика 
е успешна и готовите да се вдигнат на бунт в подкрепа на сефевидите 
шиити се превръщат в мирно население в Румелия12. От този период 
е първото сведение за основаването на с. Ябланово. Със своето старо 
име Алванлар то е регистрирано в османски документ от 1573 г.13 

Това име селото носи до 1934 г., а от 1936 г. е първото му 
етнографско описание, направено от Васил Маринов. В него той дава 
детайлна картина на селището и най-вече на неговите жители: 

Името си носят от своя пророк Али, когото почитат вместо 
Мохамеда. Сектантството им се изразява в това, че джамии нямат 
и не посещават такива; в замяна на това се събират на тайни 
събрания, които техният старейшина „деде“ ги председателства. 
Тайните си обреди обаче на никого не съобщават. „Дедето“ 
кръщава и дава името на децата. С турците не се женят. Обичат 
да дружат с българите. Пият вино, особено ракия. Отличават 
се от мохамеданите турци по своята голяма любознателност 
и пъргавост – работливост. Жените спазват много ревностно 
точно религиозните празници. Интересното е, че техните празници 
съвпадат с българските, християнските.14

С това описание и днес могат да се характеризират жителите на 
с. Ябланово. На пръв поглед изглежда, че жителите на селото почти 
не са променили своето светоусещане, а оттам и религиозност през 
последните 70 години. Всъщност обаче периодът на социализма 
12  Граматикова, Н.  Цит. съч., с. 198–202.
13  Миков, Л. Цит. съч., с. 372.
14  Маринов, В. Цит. съч., с. 30.
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променя живота в селото радикално. Може би най-значимото от тях е 
отношението към религиозната община. При алианите тя носи името 
джем и се ръководи от деде или баба. В с. Ябланово се употребява 
терминът деде. …Дедето – това е най-големият наш религиозен 
представител – се нарича деде. При нас дедето се предава по рода 
от баща на син, от баща на син, а има места, където се избира. 
Който най-много знае с изпит. В Турция с изпит ставало. А при 
нас нашият деде е от рода, който е от старо време още. Дедите 
им са били все деде в нашето село. Затова и той е такъв. Баща му 
си му предава.15 Родът, от който произлизат религиозните водачи в 
селото, е Молла, а генеалогията му се проследява до Кочлу боба, син 
на Али Коч боба, чието теке е в Никопол. Личността на сина на Али 
Коч е митологизирана в селото.  Кочлу боба като пръв ръководител 
на религиозната общност е част от една от легендите, които свързват 
алианите от с. Ябланово с личността на Хаджи Бекташ Вели. Според 
тази легенда Али Коч боба е внук на Хаджи Бекташ Вели. Тъй като 
Кочлу боба е син на Али Коч боба, родът на религиозния водач в с. 
Ябланово може да се проследи до Хаджи Бекташ Вели – едно от най-
важните лица в хетеродоскния ислям. Друга легенда пък свързва Али 
Коч боба и следователно сина му Кочлу боба с „най-хубавия джинс“, 
т.е. с рода на Али ибн Абу Талиб.16

Регламентирани сбирки на джема са няколко. Те  се определят от 
петте курбана, които има в религиозния календар на алианите. Двата 
са общите за всички мюсюлмани Рамазан и Курбан байрам. Другите 
са за Ашуре, когато се почита паметта на жертвите при Кербала. Има 
още два курбана, които са свързани и със събирането на джем – на 
Невруз (21 срещу 22 март) – когато е Нова година според алианите, 
и след края на вършитбата, който не е регламентиран с точна дата. 
Моментите от годишния цикъл, в които се правят последните два 
курбана, показват, че обредният календар на алианите е обвързан със 
стопанската дейност. 

При свикването на джем се спазват традиционните практики. 
15  Вели Федалов Кехайов,  р.1938 г. в с. Ябланово. Завършил Турско 
педагогическо училище в София. Работил като начален учител в селото до 
пенсионирането си. Вдовец. Пенсионер. http://prehodbg.com/node/1075 - 
интервю с Вели Кехайов – последно посетен на 22.02.2013 г. 

16  Миков, Л.  Цит. съч., с.374.

Тяхното обяснение се помни, но жителите на селото са с ясното 
съзнание, че вече няма кой да ги притеснява или преследва заради 
религиозните им практики. Споменът кога е отслабнал натискът 
не е ясен,  условно може да се предположи, че е с Освобождението 
на България от османска власт. Джемът се събира,  когато реши 
религиозният съвет, дедето има свои помощници. Един от тях е викач, 
има един, който свири – заакиф. Той свири на саз – инструментът, с 
който се изпълняват религиозните песни – нефесите. Има един, който 
държи свещника. В джема се пали свещ и той го държи. Той е чирак. 
Той отговаря за запалването на свещта и да не угасне по време на 
ритуала. Има един, който е пазач, нарича се гьосчу, който съблюдава 
да не би някой неканен гост да притеснява джема. От дълги години 
алевиите са били потискани или притеснявани от сунитите и понеже 
е по-малко броят на алевиите, пък  е по-голям на сунитите, тогава 
нашите джемове са се правели скришом. Предимно през нощта се 
правят. Сега няма кой да те притеснява. Ние нямаме различни хора. 
Всички, които живеят в селото, се почитат и са еднакви. Скрит код 
няма, те си съобщават поединично и се събират и се знаят.17

За сбирките на джема се използват по-големи къщи в селото. 
Преди е имало специална сграда, построена от общността през 
1937–1938 г., където е живял дедето със своята съпруга. След тяхната 
смърт обаче сградата вече не се поддържа. През първата половина 
на ХХ век натискът върху проявите на религиозност над алианите 
отслабва, доказателство за което е построяването на сграда за 
провеждане на джемове. Въпреки това религиозната общност запазва 
своята способност да функционира тайно при външен натиск. Така с 
налагането на социалистическа власт в страната джемът отново става 
прикрита дейност, която се преследва от официалната власт. Тогава 
станахме атеисти – казвахме, че няма бог, Аллах няма (смее се). 
Тайно беше джемът. Когато преименуваха, тогава не ни разрешаваха 
да се събираме много-много на едно място – на курбани, на джемове. 
… Аз не съм ходил на джем (през социалистическия период). Бях 
учител. На учителите забраняваха. По време на социализма изобщо 
учителите не можеха да посещават такива места – на джамия, на 
намаз ако идеш, ако някой донесе, веднага „ела, че ми трябваш“.18

17  Вели Федалов Кехайов. 
18  Вели Федалов Кехайов. 

http://prehodbg.com/node/1075
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Всъщност провеждането на джем през социалистическия период 
не е изцяло забранено, но се забелязва стремежът на властта да 
ограничи посещението на религиозни сбирки именно на учителите 
като активни участници във възпитателния процес. Някъде към ’50-та, 
48-ма – 49-та година забраниха изучаването на Коран, в училищата 
се изучаваше. В семействата продължаваше да се учи. … Децата 
се посвещават на религия още от мънички. Аз арабския, да чета 
Корана го учих в І, ІІ, ІІІ клас, после беше забранено в училищата. 
Нашите деца затова се отдалечиха от религията.19 Освен това 
се среща мнението, че политиката спрямо турското население е 
насочена не само срещу тяхната религиозност, но и срещу тяхното 
етническо съзнание. „Възродителният процес“ отразява промяната 
в малцинствената политика на БКП. Същественото изменение 
е, че проблемът с българските турци вече не се отнася само до 
изповядването на исляма, но и до националната им идентичност.  Сега, 
тези дати, 17-ти, 18-ти, 19-ти (януари 1985 г.), под ръководството 
на Трета сливенска армия, беше последният етап на запланувания 
геноцид, ако... силно изразено. Дотогава... как да изразя... хитро, 
така уж, партийно, за благото на турското население в България, 
са проведени доста мероприятия. Под тия мероприятия се криеше 
бъдещето на тия събития... Та, това се криеше... идеално се виждаше 
в областта на науката, образованието, социалния живот. … Това 
се очакваше, един вид, понеже... сега не мога да си спомня... точна 
дата не мога да ви кажа, вероятно беше към 1972 г. или някъде 
там. От тогавашни представители на МВР и на образованието... 
дойдоха хора, които проведоха събрание тука. В събранието казаха, 
че турският език пречи на развитието на турчетата в България, 
понеже неовладяването достатъчно на българския език е причина за 
тяхното (недобро) бъдеще.20

И двамата информатори са начални учители и имат близки 
19  Вели Федалов Кехайов. 
20  Али Осман Орманлъ, роден 1940 г. в с. Ябланово. Завършил Турско 
педагогическо училище в София. Работил като начален учител в с. Ябланово 
до 1976 г. Бивш политически затворник. Вдовец. Пенсионер. От 1989 г. 
живее в Турция в гр. Чорлу.
http://prehodbg.com/node/1050 - интервю с Али Орманлъ - последно посетен 
на 22.02.2013 г. 

наблюдения върху образователния процес точно при подрастващите. 
И ако единият от информаторите обвързва забраната за изучаване на 
турски език предимно като стъпка към унищожаването на етническата 
идентичност на турците в България, то другият респондент вижда в 
невъзможността на младите да пишат и най-вече да четат на турски 
препятствие към тяхното религиозно образование. Големият проблем 
обаче идва не толкова от забраните и мерките на комунистическия 
режим, колкото от дълбоките промени, които изживява селото в 
периода на социализма. Дълбоките промени в материално отношение 
се отразяват на структурата, в която функционира традиционната 
култура.  Както вече беше споменато, образованието е сред основните 
ценности за жителите на селото. Училището обаче е основно, което 
принуждава родителите да изпращат децата си в близките градове, 
за да получат средно образование, и в по-далечните големи градове, 
ако искат децата им да имат и висше. При това ранно отделяне на 
подрастващите от родителите се стига до допълнително скъсване с 
традиционната култура на селото. Този факт се обуславя от няколко 
фактора. От една страна, социалистическата държава води официална 
атеистична политика. От друга, самата алианска религиозна доктрина 
има затворен характер и основните начини за нейното предаване са 
събранията на джема и общоселските курбани.  Излязъл извън кръга 
на родното село, където всички са алиани и тези практики са част от 
ежегодния цикъл, индивидът губи връзка с тях. Още от периода на 
социализма не са редки случаите, в които младите остават в града 
след като завършат средното или висшето си образование. В този 
случай, дори да изберат за партньор член на общността, младата 
двойка няма къде да посещава събрания на джем и да получи своето 
религиозно посвещаване в общността. Може да се предположи, че 
това са предпоставките, които показват кога се получава големият 
разрив между традиционната култура и съвременния живот в селото. 
Това е периодът от началото на 70-те години на ХХ век до края на 
социалистическия период, а най-правилно казано – до ден днешен. 
Значително променено е отношението на хората на средна възраст, 
които са родени и възпитани след началото на 60-те години.  Именно 
в тяхното възпитание и образование режимът е положил най-много 
усилия да наложи т.нар. атеизъм. Тази държавна политика е неуспешна 
в частта си, в която се стреми да убеди алианите, че религията е нещо 

http://prehodbg.com/node/1050
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ненужно за социалистическото общество. В този период авторитетът 
на по-възрастните и религиозно по-запознатите членове на джема все 
пак се запазва. Позицията на дедето като основно лице, чието мнение 
се зачита и по религиозни и обществено значими светски въпроси, 
се запазва. Доказателство за това е фактът, че дедето и неговият син 
(т.е. следващото деде според традицията) играят важна роля при 
организирането на съпротивата срещу преименуването през януари 
1985 г. Тази информация не беше потвърдена от респондентите,  но 
в самите разкази се усещаше голямото влияние, което е имала речта 
на сина на дедето пред събралото се пред кметството множество. В 
същото време неговият баща заминава за съседните села Могилец и 
Малко село, съставляващи също част от неговата „енория“. Твърде 
вероятно е да се предположи, че след като са разбрали за започнала 
кампания по преименуване и още повече след като архивът от 
кметството е иззет, религиозният водач и неговите най-близки 
помощници  са свикали извънредно събрание на джема.21 Това 
предположение не може да бъде доказано с данни от информатори, 
но в случая липсата на потвърждение по-скоро доказва способността 
на алианската религиозна общност да се консолидира бързо и тайно, 
когато е под натиск. 

Промени в отношението към джема се забелязват в наши дни. 
От една страна, част от членовете на общността са недоволни от 
сегашното деде, тъй като според тях той е твърде възрастен, за да 
изпълнява всичките си задължения. Някои не са съгласни със сегашния 
деде.  Той е вече старичък. Краката го болят. Не може да стои 
седнал. На стол трябва да сяда, а на джем дедето трябва да сяда 
на овча кожа, на пост. Има проблем със здравето, обаче не предава. 
Има син, но синът му нещо не е посветен в религията.22 Фактът, 
че в общността има открито недоволство срещу религиозния водач, 
показва доколко е спаднал неговият авторитет през последните години 
(по мои наблюдения след 1989 г.). Особено показателно е, че дедето 
се е оказал неспособен да възпита своя син и приемник и достатъчно 
да го посвети религиозно. Друг симптом за тежките проблеми, които 
има в религиозната общност, е, че в съседните села Малко село и 

21  http://prehodbg.com/node/234 - последно посетен на 22.02.2013 г. 
22  Вели Федалов Кехайов 

Могилец вече има отделни джемове. Техните дедета са избрани със 
своеобразен „конкурсен изпит“ след обучение в Турция. 

Като цяло влиянието на Турция върху религиозния и светския 
живот в селото нараства видимо след т.нар. „голяма екскурзия“ 
от лятото на 1989 г. и след падането на комунистическия режим в 
България. Голяма част от изселниците се връщат редовно в селото, 
дори само за летния сезон или за събора, за който ще стане дума по-
долу. Контактите стават особено интензивни. Има редица семейства, 
една част от чиито членове живеят в България, а друга – в Турция. 
Повечето изселници от с. Ябланово отиват в град Чорлу, в Източна 
Тракия.  Тези постоянни връзки с единоверците от южната ни съседка 
водят до обновяване на религиозната  литература. Считаните преди 
за апокрифни биографии на Хаджи Бекташ Вели днес са част от 
библиотеката на почти всяко семейство. Изпращат се и годишни 
религиозни календарчета, които освен че показват кой празник кога 
се пада, съдържат и обяснения защо се празнува определен ден и/
или евлия от алианите. Наличието на богословска книжнина променя 
самия характер на религиозността. Има осмисляне и обясняване на 
празничната система чрез официалната религиозна литература.  

Тази тенденция към обясняването на религиозната доктрина чрез 
писмени източници обаче не е ново явление за общността. Както вече 
беше посочено, уважението на жителите на селото към образованието 
е голямо. Големите промени, които претърпява животът в селото 
през социализма, свързани с подобряване на материалното състояние 
на жителите му, също имат своето отражение върху религиозните 
представи. Самите хора, особено тези, които са родени и израснали 
в  социалистическия период, се затрудняват да определят дали 
са религиозни или не. Не мога да кажа, че съм набожен или пък 
невярващ. Всъщност майка ми, Корана, дето е арабският, майка ми е 
учила арабски, има Коран, може да е от 200 години, тя си чете вечер. 
Ако ме боли главата, отивам при нея и викам: „Майка, главата.“ И 
тя чете и минава. И някои работи докторите не могат да оправят. 
Има скрити тайни. Коранът не е измислено от хората.23 

23  Хюсеин Халил Яман,   роден 1955 г. в с. Ябланово. Средно 
образование. Женен, с три деца, но жена му и децата му живеят в Турция. 
Ранен по време на съпротивата срещу „възродителния процес“  в с. 
Ябланово. Безработен. http://prehodbg.com/node/1074 - интервю с Халил 
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Подобни коментари разкриват съхранените архаични пластове на 
религиозните вярвания.  Въпросът е дали тази вяра е предадена на 
младото поколение, което е родено в края на социалистическия период 
или в началото на годините на прехода. Според същия информатор 
при днешното младо поколение ситуацията е различна. Хората вече 
озверяха – компютри, едно друго. … Ся колко да е, Коранът, Библията, 
ти дават... Ся Божиите заповеди, както при вас – не кради, не убивай, 
не лъжесвидетелствай. Както ги има в българската Библия, има ги и 
в турския Коран. Само че при вас е писано на български, а при нас – на 
арабски. Младите тия работи трябва да ги знаят. Не може само на 
компютъра…24

Големият разрив в традиционните практики на религиозните 
празници се потвърди при второто ни посещение в селото, което 
съвпадна с Хъдъреллез (Хадърлез) и селския годишен събор. Първият 
празник традиционно се отбелязва на 6 май. Макар Хъдърлез да 
се почита всяка година и да се помни значението на празника в 
календарната обредност и легендата за двамата братя Хъдър и 
Иляз, които се срещат само в нощта на 5-ти  срещу 6-ти май, самото 
празнуване е изгубило типичните характеристики на общоселски 
календарен празник. Общата обредната трапеза с агне като основна 
храна отдавна е заменена със скара с кюфтета и кебапчета, които 
се продават на поляната, където се чества Хъдърллез. Курбан тази 
година не се заколи. За наша изненада се оказа, че курбан на поляната 
за празника се коли само ако ДПС го финансира. Сред самите жители 
на селото не се прави организация, не се събират пари, животни или 
друга храна. 

 Днешната форма на празника прилича повече на селски събор, 
отколкото на религиозен празник. Това се видя ясно, тъй като два 
дни след празника Хъдърллез беше годишният селски събор. И двата 
празника имаха сцена с предварително определена програма, сергии 
с търговци и продавачи на скара. Единствената разлика между тях са 
носиите, които много жени носеха на Хъдърллез.

Освен Хъдърллез и годишния събор, при второто ни посещение 
през май тази година имахме възможност да присъстваме на два 

Яман – последно посетен на 22.02.2013 г. 
24  Хюсеин Халил Яман. 

обичая, свързани със семейната обредност – къна и сватба.   Ритуалът, 
свързан с регламентирането на брачните отношения между двама 
млади, е специфичен. Първо младите се женят – тогава момичето 
започва да живее при момчето. В деня след женитбата се прави 
сладка ракия. След нея започва да се подготвя сватбата. В този период 
момичето подготвя чеиза си. Ден преди сватбата се прави къна. Тя се 
прави в дома на момчето, където момичето вече живее.  Първо като 
се женят, правят сладката ракия, с курбан, с веселби, с посещения 
на близки и роднини. След това се прави сватба. … При нас точно на 
сватбата се прави и религиозен брак. Ходжата извиква свидетели 
от страна на момчето и от страна на момичето. Задава въпроси 
на момчето, което се жени, и на момичето, което става булка. Има 
си такава молитва за религиозния брак. Дава съвети на момчето и 
момичето. Пита ги дали са съгласни един с друг. Пита и свидетелите 
– двама от страна на момчето, двама от страна на момичето, дали 
наистина те с обич са се взели и се искат един друг. Това е един 
религиозен обред.25

Ритуалът къна, на който имахме възможност да присъстваме, беше 
особено интересен за нас. Когато разбрахме, че можем да посетим 
обреда, бяхме много учудени, тъй като според нашите представи този 
обред се извършва в тесен семеен и приятелски кръг от жени, близки 
на булката. Всъщност ритуалът представляваше крайно различно от 
нашите очаквания събитие. Около 8 часа вечерта близо до къщата на 
момчето се събраха доста хора, като имаше осигурена музика. Докато 
музиката свиреше, който желае, влизаше да разгледа чеиза на момичето, 
изложен в къщата на момчето. Музиката и танците продължиха около 
четири часа. След това отведоха момичето в задния двор на къщата, 
където се извърши самото къносване. Отново, за наша изненада, 
бяхме допуснати и там. На ритуала по къносването присъстваха и 
жени, и мъже, а дори и оркестърът, който свиреше през цялото време. 
Върху главата на момичето слагат една червена, а върху нея – една 
бяла кърпа. След като я покрият с кърпите, мятат бонбони върху 
главата ѝ, за да е сладък животът на младите. Момичето сяда върху 
една възглавница. Свекървата три пъти я дърпа в опит да я вдигне. Тя 
става чак на третия път. Става след като ѝ дадат пари – с този ритуал тя 

25  Вели Федалов Кехайов. 
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се „откупва“ от свекървата. Майката на момчето я прегръща и целува 
три пъти. След това връзват две червени кърпи на момичето  – едната 
малко над, а другата малко под лакътя. После я мажат с къна по ръцете 
и краката. Няма определена форма на къносване. Докато я мажат, се 
пее песен, в която се пожелава щастлив живот на младото семейство. 
След като я намажат, връзват върху къносаното червени парцалчета. 
Момчето я вдига и я отнася в къщата. С това ритуалът приключва. Това 
е обичайният за селото ритуал по къносване на булка. В неформални 
разговори получихме редица потвърждения от възрастни жени (над 70 
години), чийто обред се е състоял по същия начин. 

Сватбата е на следващия ден след къната. Първо младата двойка 
отива при кумовете на гости. За разлика от турците сунити при 
алианите кумовете се почитат. След това започва сватбеният ритуал. 
Тази обредност търпи слаби промени през периода на социализма. 
До 60-те години булките са взимани с кола с впряг, след това се 
налагат леките автомобили. Задължителен става гражданският брак, 
за който се отделя един час в кметството. Като цяло обаче обредът 
запазва до голяма степен своите най-важни елементи. Разказът на 
една наша респондентка за нейната сватба съвпадна почти напълно 
с хода на описаната къна и сватба. Разликата основно е  в чисто 
материалния аспект – големина на гощавката, автомобил, с който се 
взима момичето, рокля. Тъй като нашата информаторка се е женила 
в периода на социализма, тя е носила „социалистическа“ рокля, а не 
традиционната сватбена носия.  В случая под „социалистическа“ се 
разбира наложената през този период бяла сватбена рокля.

Що се отнася до въпроса с носенето на традиционно облекло, в 
с. Ябланово няма травматичен спомен за репресии и забрани, както е 
в редица други турски и българо-мюсюлмански села. По едно време 
забраниха носиите, но пак на Хъдърллез  като се отива, се носеха. 
Правеха (проблем) по едно време. Нашите хора, предимно жените, 
носеха фередже и фута на кръста. Забраниха ги. Тайно си ги носеха, 
но явно – не. Те предимно възрастните носят фереджета. Понеже 
майка ми се помина през 47-ма година. Баба ми се помина 10–15 
година след майка, баба ходеше с фередже. Абе те са стари. На 
старите много-много не забраняваха. На младите правеха проблем. 

Трябваше да ходят както по социалистически.26 Ограничението на 
традиционното облекло не създава сериозни сътресения в живота в 
селото. Официалната власт не забранява носенето им на Хъдърллез, 
защото носиите на алианите от с. Ябланово нямат шалвари (а по-
къси и тесни донове), имат престилка и риза и приличат повече на 
българско, отколкото на турско традиционно облекло. 

Едва с началото на „възродителния процес“ се налагат ограничения 
и за други ритуални практики от религиозния живот на алианите. 
През 1985 г. започва преследване на извършващите сюннет. Даже 
има два процеса срещу родители, които са позволили детето им да 
бъде обрязано. Не даваха изобщо. Отиваха някъде. И пак изпратиха 
няколко човек в затвора за туй нещо. След „Възродителния процес“ ги 
забраниха. 4–5години скрито водиха тука някъде. Сега пак открито. 
С лазери даже правят. Даже миналата седмица дойде от Турция 
един човек. Има лекари сега – специалисти много. Преди имаше 
стари хора. Двама мъже имаше като бях малка. С нож режеха. Сега 
с лазери ги чистят, изобщо не чуваш.27

Проблем в годините на „възродителния процес“ тук има и при 
погребенията. Въпреки че не се налага ползването на ковчег, както е 
в редица други мюсюлмански селища, надгробните плочи е трябвало 
да са по образец и с български имена върху тях. Това се приема 
особено болезнено от населението, тъй като вярването, че в отвъдния 
свят Аллах ще те познае по името, което ти е дадено при раждането, 
е силно. По този начин, като се лишава човекът от родното му име, 
алианите вярват, че душата му бива обречена да скита изгубена в 
отвъдния свят. 

Комунистическата власт експонира погребалните обреди при 
алианите като едно от „доказателствата“, че те са ислямизирани 
българи. В пропагандата в тази връзка се акцентира върху почитането 
на третия    и деветия ден след смъртта, върху двадесетия  на който става 
раздаването на дрехите на починалия, както и върху четиридесетия, 
когато се прави курбан. Още при смъртта се преценява дали има 
опасност починалият да „вампиряса“ и специална жена чете молитва, 
която да предпази  покойника. И при алианите в с. Ябланово, както и 

26  Вели Федалов Кехайов. 
27  Ф.А., с. Ябланово.
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при повечето мюсюлмани, най-важен е петдесет и втория  ден след 
смъртта. През целия ден се четат молитви за душата на починалия, 
тъй като се вярва, че на този ден костите се разпадат и душата 
изпитва болки, които могат да се облекчат от молитвите на близките. 
В усилията си да убедят местното население, че корените му са 
български, комунистическата власт използва още една религиозна 
практика, която по своята символика се свързва с християнството – 
боядисването на яйца за Великден. Ние не успяхме да датираме със 
сигурност откога се боядисват яйца. Част от респондентите свързват 
този обичай с преселването на български семейства в началото на ХХ 
век. Според други практиката съществува отпреди това. Яйца винаги 
са се боядисвали. Точно на Великден. Понеже в нашето село от 1925-
та някъде са дошли няколко семейства българи. И може би отпреди 
още да са боядисвали дедите ни. Щото ние на Великден казваме 
Кюфюр. Палят се огньове и се прескача и т.н., имаме този обичай от 
дедите още. Не знам дали знаеха, че боядисваме… Аз не знам да са ни 
забранявали да боядисваме28. 

Както стана ясно от последните няколко примера в края на 
социалистическия период официалната власт експонира традиционни 
религиозни практики, за да „докаже“ българския произход на алианите 
от с. Ябланово. По този начин се стига до странното противоречие, 
че чрез официално заклеймяваната религиозност, управляващите се 
опитват да докажат най-напред на себе си, а след това и на обществото 
тезата за „единната социалистическа нация“. 

Въпреки неуспешния опит да „припомнят“ на алианите от с. 
Ябланово за „българските им корени“ по време на „възродителния 
процес“, промените, които протичат в живота на селището през 
социализма, а и след това, са огромни. Интервютата и наблюденията, 
които събрах при двете ми посещения в селото за изминалата една 
година, показаха, че измененията в религиозния живот наистина 
са големи. Най-ярък признак за това е спадането на авторитета на 
видните лица в религиозната общност. Традиционно голямата роля 
на джема в алианската общност е намаляла видимо през последните 
двайсетина   години, което показва срив на религиозното възпитание 
именно в годините на социализма. Не трябва да се пренебрегва обаче 

28  Ф. А. 

фактът, че при условия на външен натиск алианската религиозна 
общност има способността бързо да се консолидира. 

Макар и само маркирана, представената ситуация показва 
промените, които претърпява религиозният живот в с. Ябланово 
през социализма и в периода на прехода. Въпреки че част от 
информаторите отдават незапознатостта и незаинтересоваността 
на младото поколение на липсата на религиозно образование в 
училищата, от гледна точка на изследователя е по-приемливо като 
причина за промените в религиозността да се считат измененията  в 
живота на общността. Модернизацията, започнала активно в края на 
50-те години на ХХ век, все по-честите и трайни миграции, новите 
поминъци водят до сериозни изменения в традиционната култура 
и променят същностно изпълнението на религиозните обичаи. 
Големите промени в материално отношения разкъсват стройната 
система на традиционната религиозна общност, която до голяма 
степен контролира повечето от аспектите на живота в общността. 
Така описаната ситуация е характерна не само за с. Ябланово, но и за 
повечето български села след втората половина на ХХ век. 
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