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Целта на това изследване е да се се очертае и анализира културният образ на 

България, българина и българското на страниците на англоезичната периодика през 

последното десетилетие на социализма и първото десетилетие от демокрацията (1980-

2000 г.). Стремежът е да се идентифицират чрез метода на контент-анализа 

съвпаденията или разминаванията между обобщената българска представа за 

присъствието ни зад граница и регистрираните резултати от това присъствие в 

англоезичната преса; да се установят възможните стереотипи в погледа към нас, както 

и наличните „белите петна” на неотразяване; да се прецени кои са темите, във връзка с 

които България е най-често коментирана, с какви предварителни очаквания са 

натоварени те и как тези очаквания еволюират във времето. 

Фокусът на изследването пада върху отразяването на българската култура, 

разбирана не само в тесния смисъл на думата като елитарен или популярен творчески 

продукт, а и в по-широкия, антропологичен план, като система от знания, повече или 

по-малко споделяни от членовете на дадено общество (по Кийсинг) или според 

дефиницията на Херсковиц: „Онази част от околната среда, която е създадена от 

човека”. С други думи всичко, което са измислили, постигнали и планирали хора от 

определена, макар и въобразена (по Андерсън), група на собствения си език. С цел да се 

стесни допълнително територията на проучването, бяха подбирани материали, които 

съдържаха името на България и позоваване на думата „култура”, като понякога 

връзката се оказваше единствено наличието на новина за България на страницата за 

културни новини на дадено издание. 

Самото търсене на текстове за изследване по ключова дума е отчасти 

проблематично, тъй като по този начин би могъл да се пропусне интересен материал по 

темата единствено поради факта, че не съдържа предварително зададените параметри. 

Условието думата „култура” да присъства обаче дава две преимущества. Първото е, че 

внася разумни и най-важното безпристрастни ограничения в броя на изследваните 

текстове. А второто е, че в понятието „култура” само по себе си е освободено от 

предварително приписани значения (като висока, ниска, популярна, селскостопанска, 

биологична, градска, маргинална, поведенческа, езикова култура и т.н.). Това дава 

възможност да се реконструира една по-цялостна визия за българския облик от двете 

страни на Атлантическия океан: с каква култура най-вече ни свързват тамошните 

медии, кои са най-често цитираните имена и събития, свързани с България, в какви 

парадигми те биват тълкувани. Стремежът в случая е не да се постигне изчерпателна 
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картина на нашето културно присъствие във Великобритания, САЩ и Канада, което би 

било невъзможно, а достатъчно репрезентативна картина – такава, която да предлага 

достоверните очертания на изображението си. 

Коментарите за България в областта на политиката – взета под внимание като 

неизбежен фон и отчасти генератор на културата – също бяха проучени, за да се 

прецени до каква степен общият облик на страната ни в англоезичната периодика е 

неутрално отразен, т.е. на базата на факти, „произтичащи от нас”, и доколко той е 

форматиран съобразно международната обстановка, исторически отношения, 

геополитически мотиви, инерцията на вече изградени очаквания и др., т.е. продиктуван 

от причини, „произтичащи от тях”. 

Периодът на изследването (1980-2000 г.) е избран така, че да включва най-

мащабната трансформация, която българското общество е претърпяло от края на 

Втората световна война досега, а именно преходът от социализъм към демокрация през 

1989 г. Падането на Берлинската стена довежда до сериозни промени не само за 

държавите от Източна Европа, но и за западните им съседи. През следващите години 

доскорошни врагове стават съюзници, отпадат визови ограничения, култури и 

територии се отварят една към друга, нерядко за да се отхвърлят една-друга 

впоследствие. Подобни трансформации не могат да не се отразят върху отношението 

към „другия”; новите контакти носят ново разбиране, както и нови предразсъдъци. 

Редифинират се представите за географските граници на Европа, за това, какво 

означава понятието „европеец” и какви народности при какви обстоятелства включва 

то. Из пресата тематичните линии на ново сближаване възникват и протичат успоредно 

с нарастващ икономически скептицизъм. За да се проследи посоката на тази промяна 

или липсата на такава в някои области, времевата рамка на изследването приема 89-та 

година за ключова, като обхваща последното, почти пълно десетилетие от 

репрезентациите на България по време на Студената война и първите единадесет 

години от присъединяването ни към демократичния свят. 

Печатните медии бяха избрани като обект на изследването поради по-масовото 

им присъствие във всекидневния бит на хората, отколкото, примерно, научната 

литература, художествената проза или архивните документи. При вестникарите 

обратната връзка, „напипването” на вкуса на читателя, задължително присъстват, за 

разлика от ситуацията при учебниците, примерно, чиято широка разпространеност е не 

по-малко безспорна. От всички печатни носители на информация периодиката най-

непосредствено участва във формирането на общественото мнение, най-безкритично 
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ползва вече формираните отношения и поддържа пряка, макар и не винаги обявена 

връзка с политиката на страната. В този смисъл периодиката предлага особено 

подробна и непосредствена картина на популярните нагласи към даден обект, както и 

на техните изменения. От друга страна печатните издания са само една от медиите в 

предимно аудиовизуалната ни информационна среда. При това през последните 

десетилетия популярността им е в отстъпление. Кое би направило изводите от едно 

изследване, ограничено изцяло в тяхната територия, актуални и валидни? За разлика от 

телевизията и радиото, новинарските текстове, първонално отпечатани на хартия, а 

днес и в базите данни на интернет, притежават трайност, която с течение на времето 

натрупва нови и нови значения, без напълно да заличава предишните. В този смисъл 

прескомуникацията проявява устойчивост във времето, която заслужава сериозно 

внимание. 

Фокусът именно върху англоезичните издания също е от значение. Глобалният 

им обхват, междинародното доверие в тях и безспорното им влияние върху останалите 

световни медии нерядко надхвърлят информативната им функция и упражняват 

перформативен ефект върху събитията на планетата. 

Семантично интригуващ за това изследване е и фактът, че при повечето от 

културните и политически дихотомии, разделяли Европа, България и англосаксонските 

държави са стояли на срещуположни страни. Сред опозициите, в светлината на които 

историческите ни отношения биха могли да бъдат разглеждани, са Велики сили и 

малки държави, латиница и кирилица, Просвещение и Възраждане, Антантата и 

Централните сили, Съюзниците и Оста, капитализъм и социализъм, американска и 

съветска сфера на влияние, НАТО и Варшавския договор, и др. Към тях могат да се 

добавят по-абстрактните, но не по-малко влиятелни: център и периферия, 

индустриализация и икономическа изостаналост, Запад и Изток, в нашия случая с още 

едно подзначение, Балкани. Вижда се, че британските, американски и канадски медии 

не са имали причина да ни хвалят без нужда; истината е, че в много случаи не са имали 

причина дори да ни забелязват. Но публикации за България не липсват, а и нерядко се 

оказва – особено през 80-те, – че тамошните издания са значително по-информативни и 

по-обективни по въпроси, свързани със страната ни, отколкото тукашните. 

В теоретичен план този труд се движи до голяма степен в регистъра на Мария 

Тодорова и Весна Голдсуърди, и техните изследвания върху символните значения на 

Балканите. Приносът на Едуард Саид за оптиката на Запада спрямо Изтока, на Ървинг 

Гофман за стигмата, на Сандър Л. Гилмън за стереотипа, на Лари Улф за 
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„изобретяването” на Източна Европа, на Едуард Шилз за отношенията между център и 

периферия, на Асле Тойе за поведението на малките държави („малки сили”) и на Пол 

Кенеди за възхода на Великите сили, са също части от координатната система на 

написаното тук. Постколониализмът обаче не е предзададена оптика за анализиране на 

събраните материали. Работата върху тях нямаше за цел да бъде нито похвално слово 

към англоезичните медии, нито обвинителен акт. Фактите са цитирани със стремеж към 

максимална обективност, заедно с контекста, в който се появяват, без предварителни 

очаквания. Не е търсен „верният” ни национален облик, а само резултантният, защото 

както описваната ни отвън, така и изгражданата ни отвътре идентичност е в крайна 

сметка конструирана. 

Обемът на настоящия труд е 346 страници. В библиографията са включени 292 

заклавия. Изследвани са на над 370 материала от 65 издания, в това число 45 списания 

и 25 вестника. Сред тях 41 източника са от САЩ (28 списания и 13 вестника), 14 от 

Великобритания (8 списания и 6 вестника) и 10 от Канада (4 списания и 6 вестника). За 

целите на изследването бяха събрани още над 400 публикации от 117 източника, които 

не се вписват пряко в зададения период, но отговарят на темата и спомагат за по-

прецизното й рамкиране. Регистърът на проучените материали варира от интелектуално 

профилирани до популярни и развлекателни издания, но всички заедно, със своите 

различни, а понякога и крайно сходни по дух публикации, изграждат една цялостна 

представа за образа на нация, с която малцина от читателите им са имали реален досег.  

Проучването на репрезентациите на българската култура на страниците на 

британската и американската периодика през последното десетилетие от социализма и 

първото десетиление от демокрацията би дало добра възможност да се види отправната 

точка, от която културата ни днес се опитва да изгради международния си облик. А 

също и да се прецени при едно евентуално повърхностно, скептично или нелюбопитно 

отношение към културното присъствие на дадена страна, какви са възможностите на 

гражданите й да участват в световното производство на културни ценности. 

 

В глава първа се дава кратка сводка за предисторията на репрезентациите на 

България. Примерите са с тесен исторически и географски обхват: представляват набор 

от публикации в британския всекидневник „Дейли мирър” от 1904 г. до навечението на 

Балканската война, 1912 г. Стремежът в случая е не да се проучва епохата, а да се 

представи мостра от публичното присъствие на България в пресата на една от трите 

разглеждани англоезични държави в миналото. Великобритания е особено подходяща 
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за целта, тъй като е политически водеща за периода. Какви наличия и липси 

установяваме? Регистрираме ли рецидиви на отношението, валидни и в края на ХХ в.? 

Става ясно, че България след Освобождението, макар получила новите си 

граници с помощта на Русия и по силата на Берлинския договор, присъства из 

англоезичната преса с достойнството на пълноправен международен играч. Статиите от 

периода се занимават с обективни случки, за които се счита, че биха могли да окажат 

някакво влияние на международното положение и да заинтригуват читателя без 

допълнителни подправки от прилагателни. Известни предубеждения – или по-скоро 

невисоки предварителни очаквания – има, но те не заместват стремежа към 

достоверност. Срещат се и шеги отвисоко, но остроумните акробатики с перодръжката 

не са правило, както става през 80-те. Във време, в което големите войни още не са 

разпределили съюзниците, мненията също се оказват неразпределени. 

Опозициите, в които културният образ на България се разглежда по това време, 

са от порядъка на „център – периферия”, „напредналост – изостаналост”. Балканските 

държави нерядко са третирани като едно пъстроцветно, етнографско, взаимодопълващо 

се цяло. След 1912 г. военните действия и съюзи изместват културните новини от 

страниците на вестниците. Но краткият исторически преглед ни дава възможността да 

обобщим, че около бъдещите развития на България има известни позитивни очаквания, 

че няма идеологически предубеждения, а преди всичко неласкави материални и 

културни констатации, без те да са непременно отхвърлящи. Насмешка има, 

преднамерени измислици – по-скоро не. 

 

В глава втора са набелязани разделителните линии, които по-късно 

секторизират Европа и стават причина за натрупването на стереотипи върху образа на 

българина и българското през 80-те години на ХХ в. България и Обединеното кралство 

се намират в двата срещуположни края на Европа и вън от чисто физическата, 

географска дистанция, намалена едва с последното разширяване на Европейския съюз и 

по-достъпните въздушни полети, може да се каже, че всяка културна граница, която е 

разполовявала континента до 2007 г., е оставяла двете държави от противоположните 

страни на бариерата. Същото до голяма степен важи и за връзките на България с 

останалите страни от Британската общност и САЩ, с тази разлика, че тяхната история 

е по-кратка, а разстоянията между нас и тях – по-големи. Интересно е да се отбележи на 

база на изследваните материали, че големите разстояния по-скоро помагат на добрите 

отношения. Американските и канадски източници като цяло са по-положителни в 
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предварителните си очаквания към България, българското и българите. По-близката 

дистанция очевидно събужда не толкова любознателност, колкото исторически 

подозрения. 

Сред коментираните опозиции са съюзническите групирания по време на 

Студената война и Втората световна война, насложени върху по-ранните „Изток - 

Запад” (дихотомия, особено актуална след спускането на Желязната завеса, но активна 

още от Просвещението насам), Балканите (като специфичен дял от Изтока), Велики 

сили и малки сили (асиметрия, която се оказва особено болезнена за нас по време на 

Третото българско царство), логично произтичащото от нея разделение на център и 

периферия и т.н. Демократичните трансформации през 1989 г. водят до ново 

международно прегрупиране, като девалидизират съществена част от опозициите. 

 

В глава трета се проучва образа на България в британския, американския и 

канадския периодичен печат през последното десетилетие на социализма (1980-1989 г.). 

Не можем да твърдим, че преди демокрацията България е представяна в англоезичния 

печат единствено в отрицателна светлина, а след идването й – единствено в 

положителна. Независимо от политическите различия на официалните власти „там” и 

„у нас”, независимо от известна всеобща склонност към обобщения на едро към някого, 

който е удобно непознат и достатъчно далеч, за да не се обиди, подобно изкушение не е 

надделяло. Ако статиите из британските и американските печатни медии бяха пряк 

отговор на нашите, на карикатурите на чичо Сам с цилиндъра и заплахите от ракетни 

нападения, които се тиражираха из пресата у нас, щяха със сигурност да са по-единни 

по тон. Но това е и друга особеност на информационните медии по време на Студената 

война: от всяка страна на Желязната завеса журналисти, интелектуалци и политици се 

четат най-вече помежду си и никой не отговаря на никого от отсрещния лагер. Не го 

пита. Не очаква да научи нещо важно, независимо че любопитството към другия 

съществува. То обаче не е социализиращо, комуникативно любопитство, а по-скоро 

изследователски интерес към чужди проблеми, които могат да подскажат на 

интересуващия се до каква степен се е справил със своите. 

Добре е да се помни и че у нас по времето на Студената война на практика всяка 

информация освен прогнозата за времето и преизпълнението на петгодишния план бива 

засекретена. Информацията през 80-те не циркулира свободно, и извън официалните 

бюлетини, предназначени за чужбина, всяка външна журналистическа дейност на 

територията на България се доближава до шпионаж в очите на властите. Въпреки това, 
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и благодарение на липсата на еднопартийна цензура, англоезичните статии от периода 

предлагат значителна фактология за страните от Източния блок; фактология, която е 

недостъпна за самите граждани на Източния блок. Както може да се очаква, по-

детайлните анализи са в области, които засягат британските и американските читатели: 

политика, икономика. И все пак, по време на Студената война дори най-

дистанцираните коментари не са крайно далеч от идеологическата опека. Различните 

степени на свобода са вероятно най-добре формулирани от думите на родения в 

Унгария британски публицист Артър Кьостлер: „Борехме се с една тотална лъжа в 

името на една полуистина”. 

 

Репрезентации на българската култура през 80-те. Основният брой 

материали в корпуса се оказаха посветени на българската музика и по-точно на 

българския фолклор. Янка Рупкина, „Мистерията на българските гласове”, Сестри 

Бисерови и др. са желани гости по международните фестивали и неизменно 

приветствани от задокеанската преса. И независимо че „Мистерията на българските 

гласове”, примерно, е вокален ансамбъл към идеологически контролирана институция, 

каквато е Българското радио през разглеждания период, а Студената война е в разгара 

си, в тази тема политиката не навлиза. Няма визи, няма граници, няма „стратегии на 

Източния блок”, няма и помен от наежената актуалност на периода. Народните ни 

изпълнители се появяват като представители на някакъв далечен топос, населен от 

люде, непокварени от цивилизацията и запазили древните си съзвучия. Етничното 

присъства, непомрачено от държавното. И при всяка фестивална проява българският 

фолклор се изтъква като ценен деликатес, осигурен за познавачите. 

Балетът е другото изкуство, което се оказва непромокаемо за пререканията над 

Желязната завеса. Това се случва не толкова поради високооценени заслуги на 

българските изпълнители, колкото поради редовното провеждане на Международния 

варненски балетен конкурс. Около него чувството е положително, но за съжаление, 

материалът е оскъден. 

Литературата (в това число включваме не само подразбиращите се поезия, проза 

и драма, но и академиката, мемоаристиката, есеистиката и документалистиката) се 

оказва съществен културен фактор на разединената световна сцена. Това е донякъде 

изненадващо, защото първо, тя не е крайно масово изкуство, и второ, разчита на езика, 

което я обвързва с всякакви национални ограничения. От друга страна, изненадата не е 

чак толкова голяма, защото и двата фронта на Студената война разчитат на писмена 
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подкрепа. През 80-те хуманитаристиката преживява разцвет и ползва финансова 

подкрепа от двете страни на Берлинската стена именно поради факта, че се занимава с 

идеи. 

Литературата носи в себе си и едно голямо неравенство, което се крие в 

градивния й материал. На света има големи езици и малки езици; езици, които се 

говорят от могъщи държави и езици, които не излизат от скромната територия, на която 

са разположени. По времето на Студената война това не си личи толкова, макар и да 

оказва влияние. Принадлежността към лагерите, а не националната специфика, е 

водеща. 

Елиас Канети, Цветан Тодоров и Георги Марков са трите основни фигури за 

периода. Тяхното присъствие в пресечната точка между темата за литературата и 

темата за България продължава и по-нататък през годините. Връзката им с България е 

различно интензивна; общото между тримата е, че никой от тях не е коментиран заради 

произведения, написани на български език. Във фокуса на изследването попадна само 

един български автор, чието произведение е коментирано без да е напуснало границите 

на страната ни, и това е Иван Радоев с драмата „Човекоядката”. 

Културната история на българските земи е представена в най-бляскавия си вид 

чрез световните обиколки на Тракийското съкровище. Останалите исторически 

позовавания са преди всичко свързани с периода около Втората световна война и 

Османското иго, и са свързани с политиката.  

  

За българското присъствие из „културните” страници на британската, 

американската и канадската преса през 80-те години на ХХ в. можем да обобщим, че: 

Присъствието ни е маргинално. От една страна ние самите не произвеждаме по 

това време много новини. От друга страна се вижда, че и това, което се е случило в 

България, не се е превърнало в новина, а както става ясно от проучваните материали, 

вероятно и не би могло да се превърне. Идентифицирането ни като „Източна Европа” е 

много по-силно, отколкото забелязването ни като автономна държава.  

Периодът е политически натоварен и културните явления, свързани с България, 

почти неизменно събуждат интерпретации спрямо отправната точка на Желязната 

завеса. „Правилото” има и три повтарящи се отклонения: фолклор, балет и археология. 

Общото между тях е, че те са еднакво отдалечени от обикновения живот на хората, от 

всекидневието, от гражданското „тук и сега”. Античното наследство, естетизираната 
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етнография и класично-безмълвния балет очертават перифериите, в които нашето 

медийно присъствие се припокрива с общочовешкото. 

Цели области от културата на България – тук се има предвид изкуството и 

културното производство, а не бита и традициите – липсват. Визуалните изкуства, 

поезията, която през 80-те представляваше съществен дял от високата култура, киното, 

анимацията, фотографията, архитектурата, приложните изкуства, а също и различните 

области на науката (с изключение на археологията и вирусите), не са оставили следа. 

Обратно на очакванията – защото Британската общност и Съединените щати по 

това време са „от другата страна” на Желязната завеса, а също така са и преден пост на 

Запада, капитализма, Великите сили, индустриално водещите държави и т.н. сфери на 

идентификация – не може да се каже, че сме неминуемо или преднамерено редуцирани 

до стереотипи. Имаме появи в излишно неблагоприятен контекст, но съществува и 

обратната страна – сериозни опити за анализ, спорадично проявяван интерес. Като 

цяло, в англоезичната периодика откриваме по-достоверни сведения за състоянието ни 

от информацията, която собствените ни вестници предлагат. 

Това, което ни липсва – и от което с право можем да твърдим, че сме лишени по 

отношение на западните печатни медии – е доверието, че нещо добро или съществено 

може да произтече от България, не само в областта на културата, а изобщо. 

Емигрантите, които работят за западни институции, получават възможността да 

опровергаят този стереотип. 

През 80-те години водещата опозиция в оптиката към нас е „Изток – Запад”, 

конкретизирана и като „социализъм – капитализъм”, без непременно да се опровергават 

вече съществуващите опозиции спрямо България отпреди Втората световна война, а 

именно „център – периферия” с подвариантите си „напредък – изостаналост”, 

„цивилизация – безкултурие”, „богатство – бедност”. 

 

Репрезентации на българската политика през 80-те. Основните теми, в които 

България фигурира в англоезичната преса през 80-те години на ХХ в., са недоказаното 

ни участие в атентата срещу Папа Йоан Павел ІІ, насилственото преименуване на 

българските турци, обявено от властите като „Възродителен процес”, и ехото от 

убийството на Георги Марков. Тези три събития предизвикват остро критични 

коментари и траен журналистически интерес. Спасяването на българските евреи от 

депортация е основният ни международен акредитив по същото време и тази „новина” 

се повтаря периодично из англоезичната преса, но всяка следваща дописка по същия 
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повод показва, че предишната не е оставила трайна следа. Събитията около Ялта и 

последвалото разделение на света се интерпретират отново и отново в по-

интелектуалната периодика с цел да се хвърли светлина върху настоящето, а понякога и 

да се намери оправдание за него. България е нерядко споменавана в тези анализи, но 

като част от по-широкия обзор. Основна черта от международния ни профил е 

членството ни в „Съветската сфера”. Името на България се споменава още в 

многобройните икономически анализи на социалистическите страни, а също и по повод 

на демократичните промени. Перестройката, обявена от Михаил Горбачов, става 

причина за възторжено преразглеждане на ценностите и в двата лагера, и поражда 

вълна от журналистически репортажи. 

 

За българското присъствие из политическите коментари на англоезичната 

преса през последното десетилетие на социализма можем да обобщим, че: 

Като цяло политическите статии за България в англоезичния печат през 80-те са 

повлияни от разделението Изток-Запад и това е предвидимо. Важно е да се отбележи 

обаче, че правилото не действа повсеместно и журналистическите подходи към 

страната ни покриват целия спектър на отношенията - от безобразния стереотип до 

сериозния анализ. 

Статиите, специално посветени на нас, са рядкост. В повечето случаи 

фигурираме в групови анализи. В този смисъл, отношението към България често пъти е 

отношение към групата, към която тя е причислена: социалистическия блок, Балканите, 

бившите членки на „Оста”, участниците в перестройката и т.н. 

Не всички държави в Източния блок обаче са третирани в англоезичната преса 

еднакво и това се дължи на различни фактори: 

 Най-често те са исторически (дали гражданите й са се вдигали на бунт 

срещу социализма и от коя страна на Втората световна война са 

участвали); 

 културно-географски (културата на Централна източна Европа се оказва 

по-приемлива, отколкото тази на Балканите); 

 позиционни (Югославия с излаза си на Средиземно море, примерно, е 

желан партньор за СССР и отчасти поради това е открито ухажвана и от 

западните сили, докато България се третира като безспорен дял от 

Съветската сфера); 
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 лични, повлияни от облика на държавните ръководители (Румъния 

показва резистентност към съветското влияние, но ексцентричната 

диктатура на Чаушеску й пречи да се извиси до медийно-героичен патос. 

Спрямо второто България не прави изключение). 

Ако трябва да резюмираме за периода с какво сме се прославили пред 

британските и американски читатели на вестници, налага се да признаем, че това са 

предимно международно укорими събития: убийството на Георги Марков, 

недоказаната българска връзка в атентата срещу папата, охотната намеса срещу 

Пражката пролет, преименуването на турците, контролът на тайните служби у нас и 

поръчковите им занимания на изпълнителско ниво в чужбина, шикалкавенето пред 

реформите. 

 

В глава четвърта се анализира образът на България в британските, 

американските и англоканадските печатни медии през първото десетилетие на 

демокрацията (1990-2000 г.). През 90-те години статиите, свързани с българската 

култура бележат по-силен ръст от статиите, свързани с българската политика, 

дотолкова, доколкото двете на места неотделими области могат да бъдат успешно 

разделени и сравнявани. Това културно разгръщане се забелязва както в броя на темите, 

така и в прецизността на вглеждането. Политиката е все така съществена, просто 

отпуска монопола си над водещите новини. 

Увеличеният брой споменавания на България през 90-те години обаче не работи 

непременно в полза на задълбочеността. В много случаи страната ни е просто цитирана 

като един от многото участници в международно събитие, родно място на емигрант или 

географски въвлечена в турбулентен район. Нарасналият брой обаче сам по себе си 

означава нещо, а то е присъствие. С нововъзвърнатата си политическа автономност 

България става по-чест, макар и не чак толкова „екзотичен” герой по страниците на 

англоезичния печат. 

По отношение на качеството, тоест, оценъчните, а не статистическите 

позовавания на България, Десети ноември донася видима промяна. В съдържанието на 

текстовете се усеща една по-широка, по-позитивна отвореност към слабо познатата 

досега страна. 

 

Репрезентации на българската култура през 90-те. Културните явления, 

свързани с България, печелят видимост. Цитираните имена на български творци и 
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изпълнители са рязка промяна спрямо полуанонимността, в която българската култура 

е представяна през предишното десетилетие. Задълбочените анализи за едно или друго 

постижение обаче продължават да са рядкост, освен ако не става дума за музика, а 

немалка част от споменатите личности са емигранти, тоест, не доказват забележимостта 

на „произведеното в България”. 

През първото десетилетие от демокрацията музиката не просто продължава да 

бъде водещото изкуство на България пред англоезичната публика – тя е без 

конкуренция. Регистърът на оценките варира от подразбиращо се ценителство до 

безрезервни възхвали. Във фокуса на изследването попаднаха статии за българския 

фолклор, джаз, опера, симфонична музика, хорови изпълнения и рок. Но докато за рока 

се споменава единствено по повод на емигрантските тревоги на наш музикант, статиите 

за фолклора са повече от сбора на всички останали музикални жанрове взети заедно. 

Колкото до българския джаз, той почти задължително стъпва върху българския 

фолклор. Понякога двете категории отвъд Океана се възприемат тъждествено. 

За литературата от периода, в която България присъства като тематичен фокус, 

има множество отзиви, но само незначителна част от тях визира родни, тоест живеещи 

в България и пишещи на български език автори. Материалите бяха анализирани в 

четири дяла: публикации за български автори и/или произведения; публикации за 

автори от български произход, пишещи на чужд език; публикации за чуждестранни 

автори, писали за България или нещо българско; публикации за пазара на книги. 

Вторият и третият дял съдържаха основният масив от текстове. Четвъртият, този за 

международния пазар на книги и предполагаемата му всеобща достъпност, регистрира 

победоносния поход на англоезичната литература и неудовлетвореността на 

литературни агенти от държави като Германия и Италия. На този фон нашата ситуация 

не изглежда по-оптимистична, но става по-лесно обяснима. Няма съмнение обаче, че 

самата идея за български литературни агенти на международния книжен пазар става 

възможна именно през 90-те. 

Прави впечатление нарасналият регистър на културните новини от България. 

Сред „новите” теми са визуалните изкуства, киното, науката. Те получават различни 

варианти на рецепция. Ако изключим Кристо (Христо Явашев), който е изцяло 

реализиран на Запад и вероятно въплъщава единственото реално съществуващо и 

свързано с България визуално явление пред „погледа” на англоезичните медии, ние – 

има се предвид случилото се у нас през периода – на практика нямаме друг 

международно забелязан художник. Киното получава тук-там почетни отбелязвания 
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във връзка с участия по международните фестивали и в повечето случаи снизходителни 

– макар и не конкретни, а обобщаващи – реплики. Докато българската науката (тук 

влиза всяко възможно научно поле, тъй като броят на материалите не даваше голяма 

възможност за вътрешни подразделения) присъства по скромен, но достоен начин. 

Трудно е да се каже, че отзивите за постиженията на българската културата извън 

музиката са такива, каквито бихме сметнали за успешни, но резултатите в известен 

смисъл са позитивни, защото са различни от нулата. 

Традиционната българска храна получава множество положителни отзиви – 

факт, който не би имал пречки да се реализира и по време на Студената война, но 

поради сложната му асоциираност с бита зад Желязната завеса, става възможен едва 

след 1989 г. 

 

За българското присъствие из „културните” страници на англоезичната преса 

през първото десетилетие от демокрацията можем да обобщим, че: 

Заедно със смяната на политическия режим в България настъпва и смяна на 

отношението към нас. Промените са позитивни. Откриваме ги в нарасналия брой 

статии свързани с България, българите или нещо българско, в тематичното 

разширяване на интереса, в увеличения брой цитирани имена. По отношение на 

съдържанието, тази промяна се усеща в непривични за 80-те години изрази на 

съчувствие, солидарност, интерес, симпатия, приемане в най-общия смисъл на думата. 

Поради нарастващите връзки и обмен между доскоро затворените един за друг 

Изток и Запад, журналистическите материали са много по-детайлни. Стереотипите 

отстъпват пред конкретиката. 

Там, където няма промяна, най-често не можем да говорим и за позитивност. 

Проблемните зони продължават да бъдат в слабите очаквания към нас, към това, което 

може да се постигне или направи в България, към достоверността на данните ни, към 

качествата на продуктите ни, към способностите на хората. Това недоверие към 

българските резултати изчезва, когато става дума за емигрант, утвърдил се в Западна 

Европа, и оттук можем да предположим, че недоверието не е отправено към етноса, а 

към институциите ни. През 90-те години ни се дава реална възможност за изява, но 

първият проблем е, че в много случаи ние самите не сме на ниво, а вторият – че 

„прослушването” е кратко, повърхностно и без специални надежди. 

Бедността, институционният хаос и деградиралият престиж на културата у нас 

не помагат на изявите ни извън страната. Това, което държавата ни не успява да 
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направи, а именно, да създаде реноме на българския продукт, го правят емиграцията и 

глобализацията. Различни български продукти – от сватбарската музика през системата 

на д-р Лозанов до бялото сирене – сами намират своите ниши и почитатели. 

 Различните изкуства, произтичащи от България, получават доста разностранни 

по дух отзиви на страниците на британската, американската и канадската преса: 

 Музиката е най-изявеното ни изкуство зад граница. Тя има запазено място 

сред познавачите преди всичко с фолклора. Българският джаз ползва 

същата ниша. Фолкорът и джазът се оказват най-безспорните културни 

продукти, които сме изнесли през 90-те. Тук няма голяма промяна спрямо 

предишното десетилетие. Операта и симфоничната музика се ползват с 

утвърдено реноме. Популярната съвременна българска музика на 

практика не съществува. 

 Литературното ни присъствие показва силна асиметрия: книгите за 

България многократно надвишават книгите от България на англоезичния 

пазар. Това означава, че има интерес към нас, но не и към нашите 

собствени интерпретации. Книгите, свързани с България, по-често са в 

областта на антропологията, журналистиката, историята и политиката, и 

много рядко от сферата на литературата. Тези общи особености не 

оказват въздействие върху творческия път на авторите от български 

произход, които издават книгите си в западноевропейски издателства. 

 Визуалните ни изкуства през 90-те съществуват преди всичко и почти 

изцяло чрез Кристо (Христо Явашев). Всяко отклонение от него води до 

непредвидими недоволства. 

 Киното ни общо взето се представя в чужбина на квотен принцип и не 

може да се каже, че си е завоювало престижна позиция. Във всеки случай 

никъде не е отхвърлено като възможно прекарване на времето, пишещите 

и интервюираните са отворени към него и впечатлението е, че то би 

могло да се пребори за добрите си оценки, ако представи съответния 

качествен продукт. През 90-те обаче основният маркер за наш филм е 

етносът, а не името на режисьора. 

 Българските научни постижения получават скромно, но уважително 

внимание на страниците на англоезичния печат. В някои случаи това е 

повече, отколкото получават на страниците на нашите медии. 
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 Българските напитки и храни, в своя тесен спектър от няколко 

традиционни продукти, преживяват ренесанс от интерес и 

добронамереност. Основният им проблем е, че трудно прескачат 

бариерата на брандирането. Отношението към тях е жанрово, а не по 

марки и фирми. 

След идването на демокрацията идеологическите пречки за контакт до голяма 

степен изчезват, така че основната част от отговорността за реализацията на 

българските културни продукти вече пада върху самите българи. Проблемите, които 

остават с нас през 90-те, са свързани с нашата периферност, бедност, непрестижна 

културна традиция и сложно политическо наследство. 

 

В глава четвърта е отделен и специфичен тематичен дял, пряко свързан с 

промяната след 1989 г. и наречен „Между културата и политиката”. Тук са 

разгледани теми, в които културата и политиката си въздействат взаимно и трудно биха 

могли да бъдат ефикасно разделени. Такава междинна част в прегледа на 80-те години 

не бе отделена, защото през последното десетилетие от социализма политиката е 

особено силна и влияе върху културните отношения, дори когато не присъства пряко в 

текста. По време на Студената война политиката до голяма степен диктува културните 

интерпретации. През 90-те години геополитическата дихотомия се разпада, без, разбира 

се, политиката да отпадне. Получава се обратният процес – културата навлиза в 

политиката и започва да създава политически мотивации. Същевременно политически 

отношения, изгубили предишната си официозност, започват да мимикрират като 

културен феномен. Тъй като в случая държим на фокус именно културата, нейните 

разливи в територията на политиката, или по-точно казано, в териториите, регулирани 

от политически решения, получават отделен статут. 

Тази част от проучването е условно разпределена между два раздела: „нова 

история” и „нова география”. 

За „новата история” в британските, американски и канадски журналистически 

публикации първо трябва да уточним, че не е нова. Тя бе наречена така, защото макар в 

нея става дума за отдавна случили се събития или съществуващи от античността 

градове, тя на практика съобщава новини на англоезичните читатели. Не е включена 

обаче към секция с референции към българската наука, тъй като в нея не става въпрос 

за български изследвания или постижения. 90-те донасят най-малкото три промени, 

които се отразяват и върху погледа към миналото. 
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Първо, Студената война приключва и това събужда нови въпроси, които при 

едни по-демократични условия се очаква да получат и по-справедливи отговори. Тези 

очаквания не остават непременно удовлетворени. 

Второ, войната в бивша Югославия отново превръща Балканите в „буре с барут” 

и това дава медиен повод да се търсят етнически, религиозни, културни и политически 

основания за проблема. 

Трето, демокрацията изтънява границите на европейските държави и 

„моменталните снимки” на чутото и видяното от България стават рязко по-подробни. 

Причината за последното детайлизиране обаче едва ли се крие в новите възможности за 

събиране на информация – чуждестранните журналисти и през социализма можеха да 

разгледат някой и друг град от България и да си напишат впечатленията, а също и да 

проверят в библиотеките какво още се е случило по нашите земи освен Втората 

световна война, социализма, траките и Османското владичество. Основната разлика с 

предишните времена е, че с идването на демокрацията към България се поражда по-

масов туристически интерес. Той не може да бъде сравнен с жадните за култура 

човешки потоци, които се стичат към центровете на европейската цивилизация, но 

ентусиазира ценители на различното, природата, археологията, православните реликви, 

възрожденската архитектура и Балканите, а също така привлича и хора, любопитни да 

видят от първа ръка какви следи е оставил социализмът, за който толкова много са чели 

по вестниците. Периодът изобилства от пътеписи, съпроводени с исторически 

обяснения. 

В кои области регистрираме промени в историческия обхват? Преразглежда се 

близкото минало, тоест социализмът. Някои медийни „дадености” като 

безпрекословната българосъветска дружба се поставят под съмнение. Някои забранени 

практики, като тайното слушане на радио „Свободна Европа”, вече се цитират сякаш 

през 80-те са били всеизвестна част от публичния ни образ. Появяват се – особено от 

средата на 90-те години нататък – и положителни референции към социализма, който е 

гарантирал известна сигурност на обикновените хора. Преразглежда се Втората 

световна война, с трескавата смяна на лоялности в края й. Преразглежда се късната 

античност и палимпсестът от културни наследства по нашите земи става забележим. 

Възраждането „влиза в кадър” чрез запазените от периода архитектурни острови. 

Въпросното „преразглеждане” не е масово и повсеместно. Можем единствено да 

твърдим, че сред текстовете се появява значимо количество исторически препратки, 
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които противоречат на досегашните наративи или формират нови. Историята се оказва 

от решаващо значение за погледа към настоящето, а тя не винаги е ясна. 

„Новата география” по страниците на англоезичната преса през 90-те години е 

явление, сродно на „новата” ни история. Пътеписите, тези предмостия на 

туристическите набези, се оказват и отлично ръководство за новоразкрилите се 

пейзажи след вдигането на Желязната завеса. Голяма част от дописките са 

приобщаващи по дух и искрено настроени да отличат хубавото, а там, където бъдещият 

пътешественик трябва да бъде предупреден, чувството за хумор идва на помощ. Тези 

текстове изобилстват от специфични похвали, които изразяват спонтанна симпатия и 

странят от скалата на западноевропейските постижения. Прилагателните подсказват по-

скоро смайване, отколкото естетическа наслада, но общият резултат е в повечето 

случаи изпълнен с приятелство и дружелюбност. 

Пътеписите често обхващат широки турове из бившите социалистически страни, 

където авторите се отдават на сравнения и ние рядко печелим от тях. Трудно е 

състезанието със съхранената мистичност на Прага или дворцовия дух на Будапеща. 

Между бившите съратници под икономическите знамена на СИВ наблюдателите 

отчитат разлики, които предвещават новото разделение – между участници в първата 

група държави, посрещнати в Европейския съюз през 2003 г.: Полша, Чехия и Унгария 

(наричани по-нататък Средна източна Европа, за да се откроят от общата категория 

„постсоц”), и втората група от Балканите, приета с известни резерви през 2007 г.: 

Румъния и България. Това разделение е до известна степен икономическо; в 

продължение на четири години, между приемането на първата и втората група, 

политическо; погледнато като традиция на заявеното дисидентство – историческо, но 

мотивацията му е силно културна. 

Не малко статии обаче са посветени и изцяло на нас. За разлика от някои теми, 

които нито се „подобряват”, нито се „влошават” във времето, в пътеписите се 

наблюдава позитивно развитие на отношението в рамките на 90-те., а и по-нататък. 

Дори апокалиптичните статии, които се появяват из британската преса по адрес на 

българи и румънци десетилетие по-късно във връзка с отпадането на Шенген, не 

опровергават тази тенденция, тъй като те са свързани по-скоро със страха от 

емигрантски наплив на Острова, отколкото с опасения от това, което ще заварят 

туристите у нас. Пътуващите из България, тези, които държат лично да пребродят 

географската карта, остават с по-благоприятни впечатления. 
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Животът на българите след промените също е обект на нов интерес, пътеписите 

му отделят доста място и тук наблюдателността на авторите е впечатляваща. Истината 

е, че западният свят е до известна степен заинтригуван (промяната от социализъм към 

демокрация е безпрецедентна в историята) и до голяма степен морално ангажиран (все 

пак неговата политическа победа беше интерпретирана и от двете страни като победа 

на доброто над злото). След първоначалната еуфория по площадите обаче, животът 

започва да показва и другите си страни. Критичният прелом между първоначалните 

надежди и тревожния реализъм настава около средата на 90-те. Бедността не може да се 

скрие, а преходът се оказва някак непълен. Зъбчатите му колела – както става ясно от 

статиите – са спрели малко преди да се постигне пълна трансформация. 

 

За българското присъствие из коментарите в граничната зона между култура 

и политика по страниците на англоезичната преса през 90-те можем да обобщим, че: 

Преходът към демокрация след Десети ноември оказва влияние върху 

отразяването ни в области със съществено културно съдържание: историята, 

географията, начинът на живот на хората с утвърдените им традиции, нрави и 

отношения. Това става не чрез прякото политизиране на тези медийни теми, а чрез 

новите възможности, които свободата отваря. Задават се нови въпроси, търсят се нови 

отговори, „откриват” се неопознати досега земи и народи. Динамичните 

трансформации в начина на живот вследствие на политическата промяна сами по себе 

си представляват обект на интерес. 

По отношение на Източна Европа се развива цял медиен жанр, който преди 

падането на социализма е крайно труден за осъществяване: пътеписът. Той е пряк 

резултат от все по-лесните контакти между Запада и Изтока и предоставя множество 

сведения от първа ръка, които обезценяват досегашните клишета. „Другият”, тоест ние, 

макар и да не е приет за напълно „свой”, става все по-малко „друг”. 

Новата свобода не премахва политическите интерпретации в текстовете за 

културни явления. Но регистърът на тълкуване от бинарната опозиция на Студената 

война преминава към по-стеснената територия на нациите и национализмите. Покрай 

туризма все повече се открояват разликите между бившите социалистически страни, 

които през предишното десетилетие по-лесно биват обобщавани в цялостен блок. 

Три области са основно преразгледани в резултат от политическите промени и 

това са историята, географията и животът на хората. 
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 Историята се променя по три направления. Първото е, че след края на 

Студената война се отварят възможности да се търсят нови данни, с които 

да се обяснят вече известни явления. Второто е, че с избухването на 

войната в бивша Югославия проблемът за обясняване на локалните 

вражди излиза на преден план и журналистите започват усилено да 

търсят етнически, религиозни, културни и политически основания за 

конфликта. Третото е, че авторите на пътеписи, репортажи и актуални 

коментари вече се стремят да открият „истински истории” около 

видяното, за да задоволят нововъзникналия интерес на публиката. 

 Географията се раздипля редом с туризма и отварянето на границите. 

Пътеписите предоставят описания на градове, пейзажи, културни 

паметници, архитектура, хора и поминъци. Тези материали са предимно 

положителни, доброжелателни, приобщаващи и избягват преките 

позоваване на политиката. Политиката обаче опосредствено присъства в 

тях – от една страна поради новите възможности на пътешествениците да 

обикалят свободно, а от друга, поради новото, ведро, приятелско – и 

нехарактерно за 80-те – отношение на пишещите към видяното. 

 Животът на хората се променя заедно с политическата динамика и става 

причина за написването на множество репортажи. Първоначалният 

безусловен възторг от идването на демокрацията отстъпва място на 

отрезвяващия реализъм приблизително около средата на разглежданото 

десетилетие. До края на 90-те стават ясни поредица от проблеми, които се 

оказват системни за българския тип демокрация. Разглежда се 

положението на жените, циганите, бедните. Отбелязва се как старите 

политически връзки от социализма се трансформират в икономически. 

Една особеност от Студената война се повтаря: през 90-те британската, 

американската и канадската преса отново имат да съобщят повече на българския 

гражданин, отколкото собствените му медии. 

 

 Репрезентации на българската политика през 90-те. За политиката на 90-те 

по страниците на англоезичните преса може да се каже, че ако през предишното 

десетилетие тя е свързана най-вече с идеологията, през 90-те тя е преди всичко 

свързана с икономиката. 
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Няма спор, че след преломната 1989 г. политическото присъствие на България в 

британската, американската и канадската периодика се променя. Това се изразява най-

вече в тона (който в популярните издания по-рядко вече си позволява 

пренебрежителност, а в сериозните – категорично не); в детайлността на анализа 

(наличните данни са много повече, а интересът към тях – видимо завишен); в 

хуманистичния и социален фокус на авторите (въпросът как живеят хората и как им се 

отразяват промените почти задължително присъства). Обидните подмятания, като „зле 

възпитаните българи” или „селяните на комунистическия свят”, които приличат на 

реплики, подхвърлени към враг зад оградата, който при това няма и да ги чуе, отпадат 

заедно с Берлинската стена. Това обаче не бива да означава, че скромните очаквания 

към нас, изградени до 1989 г., претърпяват положителен ренесанс. Разликата е, че след 

промяната ни виждат в по-утвърдителен план, съмненията са поставени в скоби, 

сериозните проблеми пред нас се отчитат внимателно и със загриженост, но във всичко 

това има една наблюдателност, която следи какво ще покажем ние: как ще се 

представим „на новия терен”, колко влагаме, какво сме способни да постигнем. По 

време на социализма международната политика потиска индивидуалната изява и 

регулира отношенията; след идването на демокрацията индивидуалната изява повежда 

пред политиката и започва да определя отношенията. Получаваме отговорност, с която 

не успяваме да се справим докрай. 

От друга страна някои неща не се променят. Например както през 80-те, така и 

през 90-те години българското политическо присъствие на страниците на 

англоезичните медии не притежава особена самостоятелност. Отзивите за нас са най-

често групирани с информация за „положението” в други пост-социалистически или 

балкански държави, или и двете, когато става дума за България и Румъния 

едновремено. Желязната завеса вече не съществува, но бившите членки на СИВ 

продължават да се движат в общ блок, този път почти без Русия и изцяло без 

„взаимопомощта”. Всъщност очите на всички новодемократизирани страни са 

успоредно отправени по посока на Запада за помощ, приемане, напътствие и подкрепа. 

Какво продължава да ни обединява в специфична група? Общата историческа съдба 

след Втората световна война, общите навици от времето на социализма, общата 

икономическа разруха, общото желание за догонването на развития свят. Но също и 

начинът, по който общо ни възприемат отвън. През 90-те прилагателното „пост-

комунистически” продължава да говори много повече за една държава, отколкото всяко 

друго индивидуализирано определение, при силната конкуренция на „източен”, 
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„славянски” и „балкански”. Клишетата спестяват много обяснения и това гарантира 

дългия им живот. 

Друга характерна особеност за нашето присъствие в политическите анализи на 

90-те е, че почти без изключения сме описвани „отвън”, по-скоро обекти, отколкото 

субекти на случващото се. Не ние генерираме събитията, а събитията се отразяват 

върху нас. Не ние определяме посоката, а посоката предизвиква коментарите ни – там, 

където ги има. Съдейки по статиите, в които се споменава за нас, не може да се каже и 

че не проявяваме активност. Напротив, България видимо се старае да посреща 

предизвикателствата на промяната на върха на усилията си. Само дето тези усилия 

изглеждат някак разнопосочни, тъпчещи на едно място, неефективни срещу злото 

(корупция, мафия, връзкарство, пропаст между имащите и нямащите), несигурни в 

полза на доброто (върховенство на закона, демократични ценности, доверие в 

институциите). В известен смисъл може да се каже, че през 80-те се прославяме с по-

отчетлива международна инициативност, била тя реална или фалшива (ехото от 

убийството на Георги Марков, атентата срещу папата, преименуването на турците), но 

спрямо тези сюжети външнополитическата ни пасивност през 90-те представлява 

видим напредък. 

Участието ни в задгранични ситуации до голяма степен се изчерпва с близостта 

ни до войната в бивша Югославия и тук „пасивността ни” е категоричен бонус. 

Останалите ни международни вписвания са деликатни движения в предначертаната 

посока, а именно, влизането на България в НАТО и Европейския съюз. 

През 90-те като цяло дипломацията успява да заеме мястото на идеологията, а 

институциите – на държавните „вождове”, и спонтанните, неочаквани и 

некоординирани символични актове намаляват. След края на противопоставянето 

между двата враждуващи лагера светът сякаш започва да изглежда по-голям, а малките 

държави – още по-малки. Ние сме сред тях. 

Статиите, в които се коментира преходът на 90-те регистрират една специфична 

крива на отношението – а именно, от ентусиазъм към скептичен реализъм. Но още в 

началото на 90-те, със самата еуфория от промяната, започват и съмненията до каква 

степен социалистическите страни, в това число и България, са в състояние да се справят 

с препятствията по пътя си. Основното безспокойство е, че е много трудно да се 

изгради в една страна нещо, за което никой няма представа как трябва да изглежда. 

Постепенно рационалният анализ заема мястото на екстаза. 
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Междувременно се изправяме пред нов проблем, който е съществувал и преди 

1989 г., но тогава не е бил считан за проблем – а именно екологията. Извън СИВ се 

оказваме сред нови икономически стандарти и раздутата ни, тромава индустрия се 

превръща в изпитание дори когато работи. Екологичната ни драма е видяна през 

фокуса на индустриалната ни немощ, но кръгът се затваря, защото именно поради 

индустриалната ни немощ ни се налага да преексполатираме наличните действащи 

мощности. Природната чистота се завръща само там, където се закриват заводи и 

настава безработица. Оцеляването по парадоксален начин поставя замърсяващата 

икономика пред здравословната околна среда. От публикациите става ясно, че 

външните корпоративни интереси вече намират отзивчив партньор в лицето на 

новосформиралата се българска бизнес класа, която действа в единство с 

политическата върхушка и с мълчаливото съучастие на собствените ни медии. 

Политическите настроения на народите от бившия Източен блок правят 

специфичен завой още преди средата на 90-те. Бившите комунисти отново са на власт, 

този път избрани със състезателни избори, по волята на хората. Първоначалният 

ентусиазъм за промяна е задушен от трудностите. Феноменът не е само български, а се 

споделя от целият бивш „Източен блок”. 

Междувременно се отчита нарастване на емиграцията от тези страни, но ако 

преди тя е била по-скоро политическа, сега е по-скоро икономическа. След 

първоначалния ентусиазъм и на Запад от безусловната победа на демокрацията в 

Европа, реалността на едно все по-голямо сближаване с Изтока внася разколебаване. 

Едновременно с това мнението на хората от Изтока за конкретния вид 

демокрация, който заменя социализма, също охладнява. Проблемът, става ясно от 

цитираните им думи, не е в идеята, а в реализацията й. От една страна хората, 

наплашени от социализма, че за най-малката дреболия могат да загубят свободата си, 

сега се страхуват, че за същата дреболия могат да загубят работата си – и гражданското 

общество отново не сработва. От друга страна се оказава, че това, което мнозинството 

от хората са очаквали да получат, се разминава с онова, което реформите са им 

донесли. 

Ако през 80-те години политиката доминира над културата, то през следващото 

десетилетие ситуацията се обръща. 

Компромисното развитие на нашето гражданско общество очевидно прави 

впечатление на „демократичните централи на Запад” и причините за това се търсят в 

социалната пасивност на хората, точно както и през социализма. Това, което не намира 
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добро обяснение обаче, е защо от високата гражданска активност в началото на 90-те се 

стига до пораженческите настроения в края им. Защо след кратката еуфория на хората, 

че „нещата” зависят от тях, те се връщат отново до убеждението, че нищо не зависи от 

тях? Всъщност отговорът до голяма степен се вижда в социалния пейзаж, описан в 

публикациите: мафия, корупция, разграбване по непрозрачен начин на обществените 

активи, депримирането на отделния гражданин, превръщането на институциите в 

бастиони на властта, запазването на управленските позиции на старата номенклатура, 

сплашване на журналисти и инакомислещи, все по-непреодолима разлика между 

имащи и нямащи, което рефлектира обратно върху политиката и само по себе си 

произвежда безправие. 

Колкото до помощта на фондациите – които, разбира се, са много различни по 

дейност и обществен ефект – оказва се, че дори в НАТО и ООН са наясно за 

склонността им да стаяват дейността си сред тесен клиентелистки кръг. Бюрократи 

дават пари на бюрократи и кръгът се самозатваря. 

Етническите въпроси, коментирани във връзка с България, също бележат 

промяна. Преобразованията на 90-те донасят на Запада нови, рядко регистрирани до 

момента тревоги в сферата на етническия мир. Те не засягат пряко България, а цяла 

Източна Европа, макар че и за нас има какво да се припомни. Неотдавнашното 

преименуване на българските турци не е забравено и служи за лесен пример. Този път 

обаче то не е изтъквано толкова като посегателство над гражданските свободи – болен 

въпрос през социализма – колкото като етническа граница на потенциален конфликт. 

Ъгълът, под който се разглежда наличието на турско малцинство в България, се сменя. 

Колкото до често споменаваната еврейска диаспора в България, тя продължава 

да присъства с позитивния си тон на страниците на англоезичния печат и през 90-те 

години, но без специални припламвания – добавят се нови детайли и свидетелства към 

историята за спасяването на българските евреи или пък се внасят доуточнения в текущи 

дискусии. 

 След изтеглянето на Съветската армия от базите й в Източна Европа местните 

етнически и териториални противоречия, с които бившите социалистически държави 

влизат във Втората световна война, получават специално внимание в англоезичната 

преса. Издирват се ранните симптоми на злокачествен национализъм, който би се 

разразил в междудържавен конфликт. Тук, за наше щастие, не сме основна новина, 

макар че традиционно си присъстваме в групата. Търсят се по-мащабни картини, по-

далекосрочни прогнози. Махалото на официозния социалистически 
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интернационализъм очевидно се е обърнало и доскоро потисканите малцинства търсят 

справедливост и политическа платформа. Прозира и известен страх от промените. 

Докъде ще доведат те? И ако водят нанякъде, посоката напред ли е или назад? Втората 

световна война и ХІХ в. се превръщат в чести исторически референции. 

Както повечето тревоги във връзка с новия статут на бившите социалистически 

страни и произтичащата от него потенциална международна заплаха от промени, 

основните страхове от мащабен етнически конфликт започват и се изчерпват в 

началото на 90-те. 

Две етнически теми във връзка с България обаче продължават да къкрят в 

англоезичната преса. И докато през 80-те на дневен ред са нашите сънародници от 

еврейски и турски произход, през 90-те това са македонците и ромите. 

Постъпателният и мъчителен разпад на Югославия през последното десетилетие 

на ХХ в. актуализира темата за балканските вражди. Етническите, религиозните и 

териториалните конфликти се преразглеждат под лупа. Търсят се исторически 

аргументи, езикови прилики, митологични основания за правотата на една или друга 

страна пред останалите. Въпреки цялото изобилие от данни и анализи обаче, трудно 

може да се извлече от статиите в британските, американските и канадските издания 

единна картина – както на конфликта, така и на корените му. По този повод често се 

коментира съществуващата – или на липсваща – българска връзка с Македония. В този 

план България е ту мълчалив претендент за нови територии, ту близък езиков 

родственик, а дадени исторически личности или събития в различните текстове се 

намират ту от едната, ту от другата страна на границата. 

По отношение на ромите може да се каже, че 90-те донасят истински ренесанс на 

интереса към културата им. Този интерес е антропологичен, академичен, културен 

(лингвистичен, музикален) и не на последно място социален. Публикациите за роми са 

географски очертани по специфичен начин – откриваме ги предимно в американски и 

канадски издания, но в тях се описват главно личности, събития, проучвания или 

проблеми от територията на Европа. Изключение правят статиите за гостуващите на 

американския континент музиканти. Текстовете по темата споделят и общ тон: като 

цяло са загрижени, заинтригувани, поощряващи, щедри откъм оценки и съчувствие. 

Британската периодика по същото време не дава признаци на интерес към темата. Там 

тя се актуализира по-скоро напоследък, след 2010 г., по повод влизането на България и 

Румъния в Шенген, страха от източване на помощите за безработни, нарастналия 

процент на затворниците от ромски произход на Острова, проблемите, които 
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неграмотните хора създават на тамошното обществото и други сродни тревоги от 

социално-икономически характер. 

Но 90-те са до голяма степен период на отвореност и алтруистично търсене на 

добри решения, повечето от тях до този момент неизпробвани. 

Най-често поводът за написването на текст за ромите е силната им музикална 

традиция, но покрай нея виждаме и по-широки пейзажи от българската урбанистична 

среда. Трудният момент е свързан с интеграцията. Проблемът е не само културен, но и 

финансов. Някои автори припомнят, че българското общество е изградило традиции на 

етническа толерантност, но си дават сметка, че скромният икономически ресурс не дава 

голям простор на алтруистичните жестове. Други автори, които поставят акцент върху 

разнообразието на културите и тяхното опазване, са склонни да тълкуват проблема по 

по-различен начин и виждат укорителна липса на толерантност у българите към другия. 

Критиките им най-често обхващат източноевропейските държави като цяло и там, 

където някакви опити за интеграция на ромското малцинство са били проведени, те 

биват изтъквани като опити за асимилация. От същите текстове се разбира, че Западна 

Европа също не може да послужи като исторически пример на добро отношение към 

ромите. Оказва се, че сме изправени пред актуален критерий за толерантност, който 

Изтокът не изпълнява, а Западът постулира, без някога да го е имал на дневен ред. 

 

За българското присъствие из политическите новини в англоезичните медии 

през първото десетилетие от демокрацията може да се обобщи, че: 

За разлика от 80-те години на ХХ в., когато политиката е най-вече свързана с 

идеологията, през 90-те тя е преди всичко свързана с икономиката. 

Утвърждават се новите разграничения между бившите социалистически страни 

посредством географските им названия, които имплицитно отразяват различната им 

призната историческа, икономическа и културна близост до Запада. На политическо 

ниво това разграничение намира своя израз в разделянето на присъединяващите се към 

ЕС страни на групи. Източна Европа се разграфява на „Централна източна Европа” или 

„Централна Европа” и „Балканите”. 

Стремежът е политическият облик на „новите” европейски държави да се 

разглежда индивидуално и това се доказва от множеството икономически, социални и 

демографски изследвания, но самото наименование „Източна Европа” продължава да 

произвежда занижени очаквания. В някои случаи те са оправдани от социалните, 

икономически и идеологически травми, които съпътстват политическата 
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трансформация в тези страни. В други случаи въпросното наименование работи като 

удобно клише за изразяване на дистанция, недоверие и надменност. При всяко 

положение то е скрит заместител на израза „бившите комунистически държави”. 

Новият подход към наскоро демократизираните държави е налице, но той не отменя 

стария, а е по-скоро прибавен към него. 

България продължава да бъде преди всичко част от обзорните анализи на 

положението в Източна Европа или на Балканите. Често пъти е разглеждана като 

пример, но рядко е самостоятелен повод за изследване. 

Новите теми, във връзка с които България се коментира, са: 

 Успешността на прехода. От началото на 90-те докъм края им авторите 

извървяват емоционалния път от политическата екзалтация до социалната 

загриженост. Големи групи от населението в Източна Европа са пряко 

ощетени, а други не успяват да се преборят за правата си. 

 Състоянието на екологията. Коментаторите скоро след политическите 

промени забелязват, че се сключва порочен кръг. Морално остарялата 

техника не щади природата, но именно ниската производствена 

ефективност отлага модернизацията и същевременно налага по-ускорен 

цикъл на работа. Задава се и „екологичен колониализъм” не без помощта 

на местните елити. 

 Политическите настроения. Промяната им се проследява у нас, но тя 

протича и на Запад. Част от прехода не успява да се трансформира в нов 

законов ред и в този вакуум намират място мафията, контрабандата, 

търговията с хора, корупцията, диспропорционално нарастващата сила на 

партийните и икономическите елити. Процесът се улеснява и от 

глобализацията. Политическите настроения в Източна Европа преминават 

от енергична подкрепа на реформата до гражданско разколебаване. 

Политическите настроения в Западна Европа изписват кривата от 

безусловната солидарност до опасенията за собственото бъдеще. 

 Етническите проблеми, които се коментират във връзка с България през 

90-те години, са повлияни от две промени: войната в бивша Югославия и 

демократичната трансформация. Първата голяма тема е за македонците и 

разнообразно тълкуваната им връзка с България, а втората – за ромите и 

изпадането им от социалната мрежа. Отправните точки към двете теми са 
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различни: първата е тълкувата от дистанция и с перформативна 

увереност, докато втората е изпълнена със сериозна алтруистична или 

неалтруистична загриженост. 

До края на периода старата терминология – „Студена война”, „Берлинска стена” 

и т.н. – се връща на въоръжение, този път метафорично. Реалната Студена война е 

залязла като тема на актуалния журналистически интерес. (Изключение правят 

историческите студии.) 

Докато през предишното десетилетие политиката въздейства върху културата, то 

през 90-те се наблюдава обръщане на процеса. Културата в антропологичния смисъл на 

думата се превръща в обяснение на политиката и сериозен неин мотивационен фактор. 

 

Приблизително така изглеждат в културен и политически план последното 

десетилетие от социализма и първото десетилетие от демокрацията в България на 

страниците на британската, американската и англоканадската преса според резултатите 

от настоящото изследване. 
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Приноси на изследването: 

 

1. Изследването е първо по своя характер в българската хуманитаристика и 

социални науки. България присъства отдавна, макар и периферно, в англоезичните 

медии, като в резултат на това се е конструирал определен неин образ. Този образ има 

свои специфики в различните сектори на политиката и културата и в никакъв случай не 

е статичен – което обаче не означава, че е аморфен. Проявява и трайни черти, които 

именно си е поставило за цел да проучи настоящето изследване. 

2. Изследването има и компаративен, съпоставителен аспект: то проучва образа 

на България преди и след политическите промени през 1989 г. Фактически образът на 

България е проучен в историческото си движение по протежение на две важни 

десетилетия, политически контрастни едно спрямо друго. До голяма степен става дума 

за конструирането на образа на две Българии. 

3. Изследването се основава върху корпус от неанализиран досега в тези и други 

параметри материал. 

4. Установени са опозиционни линии на стереотипизиране на националния 

образ: „изток – запад”, „център – периферия”, „богатство – бедност”, „капитализъм – 

социализъм”, „цивилизация – природа”. 

5. Важен резултат от изследването е, че стереотипите, макар и съществуващи, не 

са базисната оптика за репрезентирането на националната ни култура. Истинският 

проблем пред международното ни присъствие е маргиналното ни фигуриране в 

територията на глобалните значения. Положителното в случая е, че ситуацията 

подлежи на промяна и тя, както става ясно от това проучване, може да бъде в наша 

полза. 
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