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Предисловие 

Три въпроса са в основата на настоящия дисертационен труд със заглавие 

„Конструкции на прехода и техните медии. Археология на 

българските лутания 1989-1990“. Първият от тях гласи: Защо цяла 

седмица беше необходима на българите след 10 ноември 1989 година, за 

да проведат своя опозиционен митинг? На стълбите на Катедралния храм 

„Св. Александър Невски“ се изправиха оратори чак на 18 ноември с.г. 

Западните медии дори се подиграват на тази българска мудност, защото 

първият митинг се състоя едва след като от трибуната на Народно 

събрание генерал Славчо Трънски разтръби морална инвектива срещу 

досегашния Генерален секретар на Българската комунистическа партия и 

Председател на Държавния съвет, другаря Тодор Живков. Оказва се, че в 

действителност българската промяна, колкото и да се определя като 

„революция“, както прави например Димитър Луджев в своята мемоарна 

книга за събитията от онова време, изобщо няма характер на революция, 

а е по-скоро кротко и тихо очакване накъде ще се развият нещата. Тя е 

предимно методична справка с медиите – четене на вестници, гледане на 

телевизия, слушане на радио, за да се усети в коя посока ще задуха 

вятърът. Тъкмо това обстоятелство акцентира медиите като изключително 

важен феномен на българската промяна: едновременно поле и деятел, 

огледало и двигател, участник и съучастник – точно през тях се стигна до 

убеждението, че няма връщане назад. Особено трябва да се подчертае в 

тази посока въздействието върху масовото съзнание, предизвикано от 

директното излъчване на събитията в Румъния през декември 1989 г. – 

след като един комунистически диктатор бива изправен пред съд, осъден 

и разстрелян, значи наистина промяната е действителна, е реална. 

Това е индикативно явление: промените в България се случваха повече 

под давление и в светлината на медиите. Един своеобразен катализатор и 

подбудител на промените, не напразно различни български политици 

спорадично ги обвиняват, че тъкмо медиите са тези, които нагнетяват 



напрежението и усложняват ситуацията в страната. Разбира се, подобни 

нападки не са друго, освен инсинуации и оправдания за политическа 

некомпетентност, но че медиите имат роля за извършване на промените – 

в това не би трябвало да има никакво съмнение. Защото тъкмо те, след 

цяла седмица предпазливо мълчание през ноември 1989-а, предизвикаха 

българите да повярват в реалността на политическите поврати. Вестници, 

радио, телевизия – всички излъчваха разтърсващите събития в края на 

80-те, протичащи в Източна Европа. Тъкмо в този смисъл, ако искаме да 

разберем спецификата на българския преход, задължително трябва да се 

обърнем към българските медии такива, каквито бяха и каквито станаха. 

Защото той се случи през тях, в тях и благодарение на тях. 

Вторият въпрос, който се опитва да осветли настоящата работа, е: Как за 

има-няма 20 години преход българският народ успя от тежкото отричане 

на ерата на Тодор Живков да премине напълно към нейното възхваляване 

и въздигане като едва ли не Златен век на българската държава? На 

бившия Първи държавен и партиен ръководител се въздигат паметници (в 

Правец, но и другаде), в медиите непрекъснато се чуват гласове колко 

добре се е живеело по време на неговото управление, колко спокойно, 

уредено и сигурно било битието ни; същото всеки ден може да се чуе на 

софийските (и не само) улици, да не споменавам множеството посветени 

на някогашния Първи статии във вестници, че дори и научни трудове, 

конференции и специализирани биографии. В известна степен Тодор 

Живков се превърна в персоната-символ на едно време, в което сякаш 

сме преживели истински земен рай. 20-те и повече години на преход 

извикват у българина усещане за провал, за живот, който става все по-

лош и труден, за съществуване без перспектива. Пропуснати и изхабени 

години, тежка меланхолия, които в планетарните класации резултират 

във факта, че ние, българите, сме регистрирани като най-нещастната 

световна нация. Това е една и съща монета с две страни – носталгията по 

времето на Тодор Живков е следствие от тежката неудовлетвореност от 

сегашното състояние. Именно тази неудовлетвореност стои в основата на 

третия въпрос: Защо сме толкова недоволни? Защо е тази придирчивост? 

Какво се случи, за да се приема отричането на прехода и недоволството 



от него като bonne tonne, като добър вкус? Защото в масовото съзнание 

онова, което във всекидневната реч сме приели да назоваваме „преход“ 

се е провалило тотално: в нищо случило се през тези над 20 години не се 

открива положителност, всичко случило се е лошо. В някаква степен 

според мнението на българското население преход и провал се явяват 

думи синоними: преходът е провал, провалите ни са заради прехода и 

нищо не може да ни убеди в обратното. Има едно попарване на „големите 

надежди“, безпощадно отрезвяване на изгражданите проекти, „жестока 

нормализация“ по израза на Пламен Дойнов; изгаряне на въжделените 

мечти, на съкровените блянове и планове. Ако решим да определим само 

с една дума изминалите 20 и повече години, тя не може да бъде друга, 

освен тази и единствено тази – РАЗОЧАРОВАНИЕ. 

Хипотезата е, че има психически и социални ресурси, които хората са 

вложили в годините на преход и това вложение не се е възвърнало, 

очакванията им не са се оправдали. Необходимостта е да се разбере 

какво е било вложението и защо не се е възвърнало: причините са важни 

и са свързани с медиите, които едновременно бяха и територия за 

реализиране на определени виждания за прехода, и глашатаи на същите 

тези виждания. Регистрирането на този „нереализиран общонационален 

проект“ може да бъде диагностициран като че ли най-отчетливо на 

страниците, от високоговорителите и по екраните на българските медии. 

Те са най-точните и чувствителни индикатори за промяната в нагласите 

на българското население през годините на т.нар. „преход“. Поне в три 

направления, според мен: 1) количествено, или публиката. Определено 

се забелязва охладняване и дори отдръпване на аудиторната маса от 

българските медии. Нещата стигнаха до там, че през изминалата 2013-а 

Евгений Дайнов дори обяви края на българския печат. През същата 

година подобно охладняване наблюдаваме и спрямо телевизиите. Все 

повече са хората, които живеят без телевизор без да изпитват чувство за 

някаква голяма загуба, напротив – убеждението е, че с това решение са 

изтеглили печеливш билет от житейската лотария. Телевизионните 

ръководства и екипи се опитват да преодолеят това „бягство от екрана“ 

със засилване на забавните и развлекателни предавания в своите 



програми. Стратегия, с която преди 12 г. вестниците също опитаха да 

компенсират отчуждението, изжълтявайки страниците си. Стратегия, 

която не сработи, но ни отправя към втората посока, в която българските 

медии се насилват да си върнат охладнялата публика. 

Него може да назовем: 2) качествено, или съдържателно. Иде реч за все 

по-настъпателната промяна в съдържанието на медиите – от информация 

и сериозна публицистика към скандали и развлекателни материали. Дори 

може да установим такава закономерност: колкото повече се засилва 

разочарованието от социално-политическото състояние на държавата, 

толкова повече се стават развлекателно-забавните материали в медиите. 

Нещо като редакционен пир по време на чума. Тонът беше зададен още в 

периода 2001-2005, когато „царското“ управление преобърна нагласите и 

от политически нюансите в представянето на различни властови фигури 

все повече се трансформираха в „паркетни“ или, да използвам наложилия 

се неологизъм за такъв тип журналистика, лайфстайлни. Не е вече важно 

какъв политик си, а как изглеждаш в политиката. Политическото е 

лишено от съдържание или, по-скоро, съдържанието на политическото е 

подменено, фалшифицирано: да си политик вече не означава да 

предлагаш стратегически визии за развитие на обществото; означава 

просто да предлагаш на медиите своята персонална визия, която да е 

интересна и заради която да те интервюират. Не случайно точно през 

последните години стана особено модно най-различни политически 

ключово-партийни и властови фигури да пълнят разнообразните забавни 

формати на телевизиите от рода на “Dance Star” и т.н. За да окачествим 

този тип „политическо“ поведение, можем да приложим термина, въведен 

от френския медиен изследовател Даниел Даян: „монстрация“, сиреч 

„показване“, но също „чудност“, „чудовищност“. Политиците се показват, 

защото са чудесни и чудни, но тази чудност се преобръща в чудовищност, 

тъй като политическото губи политическите си характеристики, превръща 

се в чудовищно политическо. Защото политиката без визии, а единствено 

с визия, е чудовищна политика… 



Този процес кара публиката да се отдръпва от политиката и политиците, 

респективно да се отдръпва от онези „естради“, където те демонстрират 

своята чудовищност. Така достигаме третото направление, изразяващо 

разочарованието на българските граждани, което ще наречем: 3) базово, 

или форматно. Представлява оттегляне на публиката от традиционните 

медии в пространствата на социалните мрежи. Това оттегляне, макар че 

крие риска понякога да заприлича повече на махленска комшийска кавга, 

а не на сериозен публичен дебат, е следствие именно от политическо-

медийното разочарование: в мрежата човек поне може да избира какво 

да гледа, слуша, чете, с кого да спори. Разочарованието кристализира в 

малки по състав „групички по интереси“, които откриват в мрежата свои 

съмишленици, приоритетно с тях комуникират. Защото, след като 

навсякъде другаде, особено от традиционните медии, дебнат чудовища, 

трябва да се открият островчета на стабилност и нормалност, където тези 

чудовища да не могат да пристъпят. И тези островчета са приятелствата в 

социалните мрежи. Защитените са изградили една своеобразна Китайска 

стена, която ги предпазва от по-нататъшни разочарования. Terra sacrum. 

Акт не на надежда, а на безнадеждност: след като никъде другаде няма 

нормалност, единствената възможна нормалност трябва да се конструира 

самостоятелно и в нея ще допускам само онези, които също са нормални 

като мен. Безнадеждността е във факта, че тази нормалност е виртуална, 

не реална: тя се явява едно имагинерно образувание, един въображаем 

проект, един фантазмена конструкция. Фантазмена, защото всички други 

конструкции на прехода в България са претърпели крушение и провал. 

 



 

Категории 

За да установи защо такава пустота е обзела българското общество във 

второто десетилетие на XXI век, настоящата работа използва като 

инструмент понятието „конструкция на прехода“. Понятието позволява 

изследване на прехода през медиите, изследване на медиите в прехода, 

което означава, че методът, благодарение на който всичко това би могло 

да стане възможно, е археологически – методът, описан от Мишел Фуко в 

неговата книга „Археология на знанието“: 

Археологията – настоява Фуко – определя типове и правила на дискурсивни практики, които 

пронизват индивидуални творчества, понякога ги направляват изцяло и властват над тях без 

нищо да им се изплъзва; но понякога също ги ръководят само частично. […] Тя не е нищо 

повече и нищо друго освен едно пренаписване: това ще рече едно подчинено на правила 

преобразуване на вече написаното, оставайки в сферата на външното. Това не е връщане към 

самата тайна на първоначалото, а системно описание на един дискурс-обект. 

Фуко говори за дискурс-обект, докато моето разбиране за онова, което в 

е най-характерно за говоренето на прехода, е категорията „конструкция“. 

Дискурс и конструкция не са едно и също понятие, ако и да звучат много 

сходно, а в разбирането на Фуко до голяма степен да се припокриват. 

Преходът може да се определи като огромна дискурсивна конструкция, 

вътре в която наблюдаваме съставящи го по-малки конструкции, които го 

изграждат, определят, мобилизират и съставляват. Те донякъде могат да 

се оприличат на онова, което Мишел Фуко нарича „изказ“, но с една 

изключително съществена разлика – ако според него изказът не е нищо 

друго, освен функция, то конструкциите са едновременно структура и 

функция: в своето социално реализиране те надскачат лингвистичната 

функционалност на изказа, налагайки определена същностност на 

структурирането на социалната арматура, на обществения градеж. 

Конструкциите настояват, че с думи правят неща, което ни насочва в 

хода на тяхното изследване към теоретичните построения на Сърл и 

Остин. Особено плодотворна за изясняване на понятието „конструкция на 

прехода“ е разработената от Сърл идея за съществуването на една 



„колективна интенционалност“ (collective intentionality): когато АЗ правя 

нещо като част от друго нещо, което НИЕ правим. Съществен елемент от 

колективната интенционалност е усещането за съратничество в 

дейността. Според Сърл различните индивидуални интенционалности 

произтичат от различните колективни интенционалности, които 

индивидуалните споделят (изповядват). Затова американският лингвист 

настоява, че социален факт е всеки факт, който съдържа в себе си така 

определената от него колективна институционалност. Специфичното 

на/за тези институти е, че те се създават по определени правила, които 

Сърл дели на два вида – регулативни и конструктивни. Регулативните 

правила определят начина, по който се извършват априорно 

съществуващи действия като карането на кола. Конструктивните правила 

не просто регулират, те пораждат възможността да се извършва 

определена дейност като играта на шах – при нея правилата конструират 

играта. По същия начин обществото съществува благодарение на това, че 

е конструирано от СВОИТЕ правила. Откъдето следва, че каквито са 

обществените правила, такова ще и обществото. Конструирането на 

правила прави обществото: ако правилата са справедливи, и обществото 

ще бъде справедливо, ако не са, и обществото няма да е справедливо. 

Конструкциите на прехода всъщност не са нещо повече от предлагането 

на правила, норми, закони, благодарение на които обществото ще се 

конституира и ще функционира по определен начин и ще „произвежда“ 

институционални факти, характерни за него. 

Тази насоченост на „конструкциите на прехода“ към установяване на 

конкретни правила на обществено функциониране ни праща към книгата 

на Джон Остин „Как с думи се вършат неща“, в която той развива идеята 

си за перформативните речеви актове. Перформативният речеви акт е 

създаващ, творящ; в някаква степен креационистки речеви акт: нещо, 

което не е съществувало докато думите не са били произнесени, след 

като те са произнесени, вече е, вече съществува. Поради тази причина 

Андрей Райчев обяснява властта точно през перформативното изказване: 



Как се нарича моментът, когато един казва, а друг прави? Най-общо, просто власт. […] 

„Първата природа“ на властта на едни хора над други се състои в това, че едни казват, други 

правят. Възможно е, разбира се, в един човек да се съчетават и двете. Но когато друг казва, а 

аз правя, той е на власт, а аз съм подвластен и това е властта в изходна форма. 

Тази формулировка е важна за предложената теза – конструкциите на 

прехода не са елементарни речеви построения, по своята насоченост те 

са властово определени, тоест са (и) политически актове. Конструкциите 

на прехода искат да бъдат перформатив, който е също така и императив, 

тоест перформативът при определени обстоятелства желае да се изяви и 

като императив. Големият проблем обаче (за тях и при тях) е, че те не са 

докрай перформативни: конструкциите на прехода са перформативи по 

желание, волево, но не и по действителност, реално. Техният свят е свят 

шопенхауериански, свят „като воля и представа“, а не хегелиански, свят 

като разум и действителност. И точно това ги прави политически актове в 

потенция, в процес. Конструкцията на прехода е перформативен речеви 

акт, подчинен на реторически правила, стремящ се към практическо 

(действително) реализиране (осъществяване) чрез волунтаристична 

колективна интенционалност, използвайки властта като инструмент, 

което прави конструкцията на прехода политически акт по презумпция и 

дори „по природа“. В известна степен конструкцията е социална реалност 

в перспектива и то – забележете! – в пожелателна перспектива. Ето защо 

няма конструкция на прехода, която да не се стреми към властта и, 

съответно, да не пречи, всякак да възпрепятства други конструкции да 

достигнат властта. В този смисъл преходът е сблъсък на различни 

конструкции като речеви (реторически) перформативни изказвания, 

насочени към установяване на конструктивни правила с цел създаване на 

определени социални институции. Такава е, stricto facto, формата на 

конструкциите на прехода – едни перформативни речеви актове, но във 

възможност, не в действителност… 

От съдържателна гледна точка конструкциите на прехода в настоящия 

дисертационен труд се разглеждат през развитата от австрийския учен 

Алфред Шютц и неговите ученици „феноменологична социология“. Онова, 

което Шютц нарича „жизнен свят“ (Lebenswelt) и което, според него, се 



приема като „безвъпросно“ от индивида, притежава такава природа, че 

„по всяко време може да бъде поставено под въпрос“, да се промени. 

Това, което се случи в България непосредствено след 10 ноември 1989 г., 

може да се определи именно като поставяне на безвъпросността на 

обществено-политическото под въпрос: избухнала, взривена общностна 

тематична релевантност, която отнесена към интерпретативната се явява 

нееднозначна, разнопосочна. Затова се случват различни интерпретации 

на поставянето под въпрос на обществено-политическото състояние. 

Различни агенти на социалното действие възприемат различни елементи 

от наличните им „запаси знание“ за съотносими както с личната им 

„човешката ситуация“ (Хана Арендт), така и с обществената им такава. 

Оттук многобройните концепции и конструкции за бъдещето. Желанието 

и „интересът“ е да се решат и прояснят не единствено собствени, лични, 

индивидуални проблеми – каквито Шютц разглежда на базата на 

различните релевантности само по отношение на персонални проекти, но 

и обществени, социални, национални… Убеждението е, че „жизненият 

план“ на нацията е този и само този, но това убеждение се сблъсква с 

други подобни убеждения, също тъй упорити в своята правота: различни 

социални реалии и елементи от „знанието“ на нацията биват „епохирани“ 

(по израза на Хусерл), което поражда разнобоя, толкова характерен за 

българското развитие в края на ХХ и дори в началото на ХХI век. 

По-нататъшно осветляване на проблема „конструкции на прехода“ през 

прожектора на феноменологичната социология продължава през теорията 

на двамата последователи на родоначалника на дисциплината, а именно 

Питър Бъргър и Томас Лукман, разработена в техния труд „Социално 

конструиране на реалността“. За начина на справяне с определена 

жизнена ситуация, която, според терминологията на Шютц, изисква 

тематична релевантност, понеже е поставена под въпрос, те предлагат 

термина „алтернация“. Всяко човешко същество преминава процес на 

социализация, която обаче: „никога не е пълна и не завършва“ докрай: 

„Съществуването в общество изобщо предполага непрестанен процес на 

изменение на субективната реалност“. Налице са преобразявания, които 

се оценяват като тотални от страна на конкретния индивид и точно този 



вид субективни преобразявания двамата учени наричат „алтернация“. 

Очертаната от Бъргър и Лукман схема подхожда идеално на ситуацията в 

България след краха на социализма. В страната се случва тотална 

трансформация, преживявана субективно като (пре)обръщане наопаки на 

досегашния познат свят. В някаква степен светът на прехода буквално се 

„алтернира“ по отношение на света на социализма. Това обстоятелство – 

изключително съществен момент! – налага, настоява, принуждава 

индивидите също да се „алтернират“, да се преобразят спрямо предишния 

си жизнен свят. Като в случая „алтернацията“ не е вътрешно реализиран, 

а повече външно осъществен принудителен процес. Тази е причината в 

годините на прехода трескаво да се търсят „значими други“, които със 

опит, ум, разум и мъдрост да извадят обществото от тупиковата ситуация, 

в която е изпаднало. Съвсем не случайно по онова време в българското 

обществено пространство – публично, политическо, икономическо, 

културно дори – се появява фигурата на външния експерт, който „ще 

оправи нещата“. Триумфалният поход на бившия цар Симеон II през 2001 

г. се дължи на същия масов психически механизъм – търсенето (и 

откриването) на значим друг. Конструкциите на прехода са специфични 

социални образувания, които в периоди на обществена трансформация 

биват посочвани и определяни като единствено възможни и необходими 

начини за действие, защото ако не бъдат изпълнени – това тяхно 

неизпълнение ще доведе до по-нататъшни разпади и до разруха в/на 

обществото. И точно сблъсъкът на между тях е провалът на прехода… 

Провал, който личи в естетическата недостатъчност на прехода, обяснена 

в главата „Конструкции на прехода като естетически акт. Резултат“. Там 

се обръща особено внимание на обстоятелството, че ако има нещо, което 

в огромна степен създава усещането за несвършена работа, това е 

грозотата и гротесковостта на годините след 1989-а. „Чалгата“, както 

обичаме да казваме. Този естетически погром е съвсем детерминирано 

състояние, иначе не може и да бъде – всеки инженерен социален проект 

е обречен да не бъде изпълнен докрай именно защото предполага 

цялостно обхващане на обществото, което нито е възможно, нито пък е 

приемливо, доколкото е най-прекият път към тоталитаризъм. 



По-нататък, в главата за лявото и дясното, на базата на размишленията 

на италианския хуманитарист Норберто Боббио, озадачен от промяната в 

разбирането и статута на ляво и дясно след промените в Източна Европа, 

се очертават шест различни вида конструкции на прехода, определени 

въз основа на три критерия: 1) отношение към (социалистическото) 

минало, възприемано като статукво; 2) отношение към равенството – 

позитивно или негативно; 3) отношение към свободата – радикализъм 

или умереност на социалната промяна и в осъществяването на преход 

към демократично общество. Тези конструкции са както следва: 

1) Лява деконструкция, леви деконструктивисти – привързаност 

повече към равенството, отколкото към свободата, макар че последната 

също се явява ценност; радикалният отказ по отношение на миналото е 

от практиките на реалния социализъм, разгърнати в неговото конкретно 

историческо развитие и функциониране, особено във формите му, 

изградени при Сталин и Брежнев. Един вид връщане към моралната 

чистота на социалистическата революция от времето на Ленин. Този 

отказ от практиките на сталинизма и брежневизма (в българския случай 

живковизма) обаче, макар и категоричен, претендира за реформиране, не 

за окончателно отхвърляне на социализма. Левите де-конструктивисти са 

умерени, не екстремисти. Затова акцентират на приемствеността, не на 

разрива. Към тази група можем да причислим т.нар. „перестройчици“, 

изповядващи вероятно една от най-трагичните конструкции на прехода, 

защото тя може да се развива единствено в рамките на реформиращата 

се социалистическа система, но веднага след сгромолясването на 

системата се сгромоляса и тя. 

2) Дясна деконструкция, десни деконструктивисти – 

привързаност пò към свободата, отколкото към неравенството, макар то 

също да се явява ценност. Характерно е пълното, тотално отрицание на 

всичко, случило се през годините на народната власт; на всичко, което 

„намирисва“ на социализъм. На социалното инженерство, свойствено за 

социализма, се противопоставя социалният карнавал, а стихотворението 

на полския поет Збигнев Херберт „Силата на вкуса“ се възприема като 

своеобразен политически манифест. Действията и платформите за тях се 



базират на естетически принципи. Отношението към предишната система 

е свръх-емоционално и то в регистъра на негативните емоции. Улицата е 

един от нейните най-важни субекти, където отрицаването на предишното 

преминава от песни и концерти през хепънинги и пърформанси до съвсем 

реални физически офанзиви. Улицата първо танцува, след това щурмува. 

Водещата идея на тази конструкция на прехода е, че в социалистическото 

минало няма нищо ценно и затова то трябва да изчезне яко дим. 

3) Лява реконструкция, леви реконструктивисти – твърдо 

отрицание на „избухналата“ свобода след 1989 г., която бива определяна 

като „вакханалия на слободията“. Напориста защита на неравенството, 

изградило се по време на социалистическата епоха – привилегии, 

специални доставки, места с ограничен за останалото население достъп, 

и най-важното – одобрително отношение към социализма, който 

продължава да се провижда като най-високопоставения в обществено-

историческия процес социално-икономически строй. Един идеологически 

абсолютизъм, според който нищо в предишната система не е за 

изхвърляне, напротив – връщането към сталинистките принципи на 

социалистическо строителство е гарант и фундамент за стабилно и здраво 

общество. Тъкмо тези „ретрогради“ привнасят объркването за ляво и 

дясно след развихрилите се събития в Източна Европа: консерватори ли 

са те заради привързаността към социалистическото минало? Или 

революционери, които не се примиряват с взривяването на идеите на 

Великия Октомври? Да, това са консерватори с особена, якобинска 

закваска. Парадоксални консерватори, радикални консерватори. 

4) Дясна реконструкция, десни реконструктивисти – свободата за 

тях е основна ценност, но още по-голяма ценност са годините преди 

нахлуването на социалистическия обществен строй в България. Мнозина 

изповядват вярата, че с възстановяването на Търновската конституция 

всичко ще се оправи и ще тръгне по мед и масло. Един традиционалстки 

поглед към бъдещето, което е подчинено на традицията на миналото. 

Тяхната група (като всички останали) е разнородна – от социалдемократи 

през либерал-демократи до консервативни демократи. Но в две неща са 

единодушни: 1) социализмът е мъртво време за България; 2) което е 



погубило шансовете ѝ  да се превърне в развита модерна демокрация. За 

едни обаче страната трябва да се съживи с мирни средства, не с нови 

репресии, които да завъртят колелото на насилието с поредния оборот, 

докато други искат декомунизация, лустрация, реституция. В българското 

минало виждат българското бъдеще: преддевотосептемврийското минало 

е гаранцията за следдесетоноемврийското бъдеще. Любопитното в случая 

е, че ако в политически план тази „ретро-утопия“ (по израза на Пламен 

Дойнов) не се състоя – класическите партии преди Девети септември все 

повече губеха подкрепа, превръщайки се в незначителни и маргинални 

политически субекти, в икономически тя намери своя цялостен завършек 

с акта на реституцията.  

5) Дясна трансконструкция, десни трансконструктивисти – 

самата представка „транс-“обозначава характера на тази конструкция – 

целта е да се премине отвъд, на идната страна, да се проникне там, което 

предполага внимателност към безопасните начини, по които да се случи 

това. Да не се рушат мостове: отношението към социалистическия период 

е в някаква степен фаталическо – той е изпълнил своята историческа 

роля, дошло време е да се преброди отвъд. Но прагматично, практично, 

утилитарно, не урбулешката. Отношението към равенството тук е повече 

негативно, макар използваната политическа реторика да прибягва често в 

негово име като ефективно работещ инструмент за привличане на масите. 

Реториката е лява по форма, действията обаче са десни по съдържание; 

колкото до свободата, отношението към нея е индиферентно, особено що 

се отнася за политическата свобода, докато икономическата е друго нещо 

– убеждението е, че тя е само за избрани, че не всеки трябва и може да 

се възползва от laissez-faire. На първо място е икономическата власт, 

която впоследствие ще се влее в политическата. В своите среди десните 

транс-конструктивисти трябваше да се преборят със своите най-върли 

противници, обвиняващи ги в предателство – левите реконструкционисти, 

както и със своите полу-съмишленици, левите трансконструкционисти, 

настояващи за морални императиви.  

6) Лява трансконструкция, леви трансконструкционисти – ако за 

десните от тази „група“ е важно времето, то за левите изключителна 



важност притежава мястото. Мястото в смисъл на възприемане, транс-

портиране на определени правила на обществено функциониране, на 

политически, икономически, социални и културни практики от места на 

доказани демокрации и локализирането им в мястото, наречено България. 

Утопията Запад, както започнахме да я наричаме. Отношението към 

предишното е не на пълно отхвърляне – особено са загрижени за 

социалните и културните практики на социалистическата система, в които 

те откриват многобройни предимства спрямо капитализма; но не и на 

изцяло приемане, тъй като всякакви мнения трябва да бъдат възможни и 

да имат право на своето безпрепятствено изказване – тук е предимството 

на капитализма пред социализма. В идеологическите построения на 

левите транс-конструктивисти се изявява една от най-сложните дилеми 

на нежните революции – как да бъдат истински демократични революции 

без насилие и – най-важното – възможна ли е революцията изобщо без 

политически репресии, пък била тя и нежна? Проповядват морал, „чисти 

и свети“ принципи на прехода, но апелът се оказаха глас в пустиня. 

Суровата действителност на прехода се сблъска с горещия им идеализъм, 

изстудявайки и охладнявайки го, а непрестанните им настоявания за 

нравственост и честност нито бяха чути, нито някой им обърна внимание. 

Провалът на тази конструкция е предопределен от самата ѝ  изходна 

точка: тръгва се от идеални типове, за които се настоява, че ТРЯБВА да 

бъдат въплътени в практиката. 

Всички очертани по-горе конструкции се сблъскват и дебатират на 

медийното поле. Всъщност медиите представляват едновременно и 

мишена, и трибуна за конструкциите на прехода. Мишена, доколкото са 

прицел на различни претенции от страна на противоборстващите се сили; 

трибуна, доколкото именно през медиите бива изразявано, декларирано и 

съобщавано това противоборстване. Те бяха и поле (територия), и субект 

(агент) на политическите и социалните промени. Особено значимо място 

на/за „репрезентация“ на събитията се явяваше телевизията, която в 

началото на българския преход се оказа прицелна точка за настоявания, 

изисквания, протести, декларации… В известна степен колкото промените 

в България се случват на улицата или в парламента, толкова се случват и 



през/в телевизията. Никлас Луман добре е разбирал тази зависимост на 

човешкото възприятие, изричайки максимата, че ние опознаваме света 

единствено през медиите. Така очертаната телевизионна сила обаче е и 

слабост, доколкото прави телевизията уязвима за партийно-политически 

и корпоративни-икономически посегателства. Особено е валидно това за 

държавните телевизии, които по-лесно биха могли да бъдат подложени на 

властово-политически натиск. В това е парадоксът на медиите, особено 

електронните, особено държавните: преди да се превърнат в трибуна за 

една или друга партия, те са мишена за техните привърженици, за 

„различно оцветените тълпи“ (по израза на Ивайло Знеполски). 

Любопитното е, че при печатните медии няма подобен натиск, те още от 

началото на промените са припознати като трибуна, през която и 

благодарение на която различните конструкции на прехода достигат 

своята публика. Това е една от причините за поголовното нарастване на 

печатните медии в началото на прехода. Като интерес представлява не 

само стихийното появяване на нови, но също така и тяхното изчезване. 

Освен, разбира се, финансовите причини за тази тяхна скоропостижна 

(или не чак толкова) кончина, съществуват и други: изчезването (или 

изобщо липсата) на аудитория, която да ги припознае като „свои“ медии. 

Това означава, че тази конструкцията на прехода, чиито пропагандатори 

са били тези медии, вече е изгубила своята привлекателност, изгубила е, 

така да се каже, „съревнованието“ с другите конструкции на прехода. 

Работата разглежда особеностите на българския преход и в светлината на 

теоретичните постулати на „транзитологията“, за да достигне до извода, 

че всъщност – ако говорим за прехода в България в частност, и за 

източноевропейските страни в цялост, то това не е един-единствен 

преход, а няколко различни прехода. Опирайки се на работите на Толкът 

Парсънс, дисертационният труд обосновава тезата, че онова, което сме 

свикнали да назоваваме в единствено число „преход“, съдържа в себе си 

няколко прехода – преходът не е един, а най-малко три: 1) политически, 

2) икономически, 3) ментален. Условно казано, до края на 2007 г. като 

че ли „затворихме“ два от трите прехода, докато един остана „отворен“. 



„Затворени“ са донякъде политическият и икономическият, но този в 

съзнанието продължава да тече и не е свършил. Чак когато той завърши, 

чак тогава можем да твърдим, че целият преход е завършил. Но за това 

трябва време, не случайно в началото на преходите много популярна бе 

притчата за Мойсей, който водил евреите 40 години през пустинята. 

 

Конструкции 

Въз основа на развитите категориални уточнения стигаме до следното 

определение на конструкцията на прехода: конструкцията на прехода е 

недосъстоял се (тоест неизвършил с думи неща или поне неизвършил ги в 

степен, която да му донесе удовлетворение) перформативен речеви акт, 

призоваващ към конкретни действия, призвани да се справят с коренно 

променената обществено-политическа жизнена ситуация, която влиза в 

противоречие с други подобни конструкции на прехода преди всичко и 

най-вече в полето на медиите – печатни и електронни, и по отношение на 

властта. Оттук става ясно колко е важно – поне в началото на прехода, 

създаването или поне намирането на сигурна медийна трибуна, откъдето 

конструкциите на прехода биха се (само)огласили и заявили. Това 

осъзнаване рефлектира в бума на печатни медии през 1990 г., защото те 

са инструментът, благодарение на който излаганите алтернативи за 

развитие на страната биха достигнали повече хора и биха привлекли 

привърженици. Като задължително трябва да се направи уточнението, че 

на страниците на един вестник, макар партиен, може да се срещнат 

гледните точки на няколко различни конструкции на прехода. Разбира се, 

не всички, а само някои, които за момента са ситуирани от едната страна 

на барикадата; онези, които са антагонистични в изповядването на 

„леви“ и „десни“ идеи, спорят на територията на различни издания, не на 

територията на едно и също издание. 

Лява деконструкция/медии: опозиционерите-перестройчици 



Според Михаил Горбачов: „перестройката – това е безкомпромисност по 

отношение на негативните явления, това е гласност“. Ключовата дума тук 

е гласност и тя влиза в употреба и сред българските дисидентски кръгове 

– на 3 ноември 1988 г. в 65 аудитория на Софийския университет е 

основан Клубът за гласност и преустройство. Гласността, между другото, 

е в подчинена позиция както в наименованието на българския Клуб, така 

и в разбирането на Горбачов; явява се нещо като помощно средство за 

изразяване на безкомпромисност и непримиримост „по отношение на 

негативните явления“. Тази „гласност“ обаче, която не е друго освен 

„свобода на словото“, но под мек партиен контрол, притежава свойството 

да се разплисква извън всякакви поставени ѝ  граници: така от помощен 

гласността се превръща в главно оръдие за осъществяване на социалните 

промени и през годините 1985-89 тя демонстрира това по най-ефективен 

и целесъобразен начин. Характеристиките на гласността определят и 

начина, по който се изгражда лявата деконструкция на прехода.  

Насочеността на перестройката е към миналото, към „негативните 

явления“, случили се някога. Това обаче оформя едно „моделно“, „ретро-

еталонно“ мислене: имаме модел, еталон, който е добър, ала с течение на 

времето вместо моделът да се опазва в „доброта“ и съвършенство, от него 

са се отклонявали и тези отклонения довеждат социализма до задънена 

улица. Перестройката откриваше този модел в ленинските принципи за 

строителство на социализма. Впоследствие перестроечната идея за чист 

социализъм се преобразува в също такава перестроечна идея за чиста, 

„идеална“ демокрация и цялата тази политическа неопитност конкретно 

на българската опозиция в първите дни на демократичните процеси 

доведе до забавянето на тези процеси, на моменти дори до спирането им. 

Идеята за чист социализъм се трансформира в идея за чиста демокрация 

и това изискване възпрепятстваше решителността на опозиционните 

лидери. Не демокрацията като непрестанен, непрекъснат, перманентен, 

постоянно състояващ се и никога докрай изпълняващ се процес, а 

демокрацията като идеал и краен резултат на конкретни перестроечно-

демократични мерки мотивираха тяхното опозиционно поведение. Което 

понякога дори не беше опозиционно, а по-скоро сътрудничеше на/със 



своя политически противник. В основата на българската демокрация стои 

идеята за перестройка и именно тя направи преход(ите) ни така мудни… 

Тази „обсебеност“ от идеала за чиста демокрация води до „зареждането“ 

на водещите личности на българския преход с фигури от средите на 

т.нар. „хуманитарна интелигенция“. Точно интелектуалисткият характер, 

произход и персонални особености на първите водачи на промените 

стори така, че за тях много по-важни бяха думите, отколкото действията. 

Декларации, манифести, песни… Но не са само песните – дълги, тежки, 

трудно четивни статии се появяваха по страниците на тогавашната преса, 

на Кръглата маса се водеха преговори, които понякога бяха твърде далеч 

от желанията и очакванията на огромна част от „народонаселението“ 

(както пеят „Щурците“) – със завъртени фрази, наукообразни тиради, 

сложни словесни конструкции. 

Но за да бъдат думите чути, те трябва да намерят място, от което да 

бъдат казани. Първоначално, във времето преди 10 ноември 1989-а, това 

„опубличностяване“ ставаше през т.нар. от комунистическата пропаганда 

„вражески радиостанции“: „Свободна Европа“, „Свобода“, „Дойче Веле“, 

БиБиСи. Тук е интересен въпросът: Защо точно радиото? Радиото е най-

„говорещата“ медия, тоест жива е и ораторска, в нея нещата могат да се 

случват (и се случват) в реално време: от една страна, не зависи от 

технологичния срок, необходим за всяка печатна медия, за да се появи 

на бял свят – печатните медии са в някакъв смисъл „отложени“ медии, те 

са темпорално закъсняващи; от друга страна, визуалното изобщо не 

играе никаква роля, за да се случи радиото: за разлика от телевизията в 

радиото образът няма значение, съществено значение имат само думите, 

изреченото, слушането. Радиото е идеалната медия за една концепция, 

която разчита на думите изречени тук и сега. То по презумпция е медия 

на съпротивата, която не губи значение, независимо от напредването на 

интернет социалните мрежи като друг инструмент на съпротивите. Този 

момент обуслави до голяма степен по-сетнешното напрежение между 

радио и власт в годините на Втората българска република (както Пламен 

Дойнов нарича посттоталитарна България). 



Всъщност, тази „зависимост“ на „първата“ българска опозиция от радиото 

още преди 10.XI.1989 г. стои в основата на страстната ѝ  привързаност 

към митингите. Те донякъде са „радио на площада“ с тази разлика, че не 

се чуват въпросите към говорещите, чуват се само техните отговори, 

обагрени от предположения какво иска да чуе множеството на площада. 

Тоест митингуващата тълпа задава и въпросите, и отговорите. Това беше 

едновременно силата, но и слабостта на българската демократична 

опозиция: сила, защото мнозинството от българите откриваше точно в 

нея отговорите на въпросите, които го тормозеха; слабост, защото по 

някакъв начин не тя водеше това мнозинство, а то водеше нея. 

Дясна деконструкция/медии: уличниците-постмодернисти 

Ако медийната метафора на лявата деконструкция е вертикалната 

естрада, откъдето нейните представители изказват своите виждания за 

страната, то медийната метафора на дясната деконструкция е 

хоризонталните улица и площад, на които множеството слуша ораторите, 

но възприема техните думи различно от смисъла, който те влагат в тях. 

Така улицата се превръща в една своеобразна власт, в друга власт, силна 

власт, различна и дори враждебна на представителната. На този феномен 

отделя специално внимание Ивайло Знеполски: 

Но има и нещо друго – недоволството от парламента (един от профсъюзите дори започна 

подписка за граждански вот на недоверие на парламента като цяло) е израз на широко 

изразени непокрити очаквания от демокрацията. Недоволството се превръща в гигантска 

реплика, в мощна колективна въздишка: „Това ли било демокрацията?“ Мнозина с учудване 

още откриват, че тя нито се яде, нито се пие. От нея не следва нищо автоматично. Тя също е 

една социална технология, която трябва да се овладее, за да действа. И докато не се разбере 

или докато не се усети, че някой е налучкал механизма на тази технология, улицата ще бъде 

една потенциална контра-власт. 

Видяно от този ъгъл, важно е да се разграничи маса от улица. Улицата е 

онзи локус/топос, където масите проявяват своето качество на маси. Ако 

масата е образувана от множество едноизмерни човеци, улицата е 

образувана от множество разнообразни маси, тя е хетеротопия: 

едновременно е и утвърждаване на масата, доколкото е поле за нейното 



действие, но и отрицание на конкретна маса, тъй като на улицата масата 

никога не е една, там масите винаги са много. Еднопосочност срещу 

многопосочност: улицата е много маси в действие, не една маса в 

действие… Медията на масите, публичното място, където те се изявяват. 

Работата прецизира влиянието на карнавалното върху улицата, както и 

аргументирано оспорва твърдението, че българските масови медии след 

промените са влезли в постмодерен режим. Доказва, че режимът, 

управляващ особено българската всекидневна преса, е не постмодерен, а 

предмодерен – режим, много повече имащ общо с изложенията в „Под 

игото“ на Иван Вазов, отколкото с деконструкцията на Дерида, да речем. 

В тази връзка е показателно твърде много приличащите си езици на един 

„медиен гуру“ като Валери Найденов и на един литературен герой от „Под 

игото“ – чорбаджи Марко. Очертава се паралел между техните изкази – 

много повече сходни, отколкото разминаващи се. Изказва се тезата, че 

радикалната промяна в езика беше извършена не от печатните медии, а 

от българската поезия през 90-те. 

Лява реконструкция/медии: носталгиците-националисти 

Любопитно е, че както в поетическия език (справка Ани Илков) по най-

радикален начин намира израз дясната деконструкция, отново там своята 

най-концентрирана изява открива и лявата реконструкция. Ако начело на 

българската опозиция застават литературоведи и литературни историци, 

то най-ожесточен и непримирими опозиционери срещу опозиционерите 

(днес тези „опозиционери-на-опозиционерите“ биха ги нарекли „контра-

протестиращи“) застават поети (например Дамян Дамянов) и писатели от 

някогашния Съюз на българските писатели. Реторическата ре-

конструктивистка лява стратегия на изтъкване на идейната девственост 

се състоеше в разни сепарационни техники като най-разпространена 

беше разграничаване на днешното от предишното, отричане на всякаква 

връзка с него. Стефан Продев го прави с виртуозна изврътливост: „Мили 

хора, падна ни се тежка участ. Трябва да плащаме чужди грехове“. При 

други тази изврътливост е още по-виртуозна – те намират призвание не в 



социалистическата, а в националистическата идея. Николай Хайтов, 

авторът на „Диви разкази“, стана яростен защитник на българската 

национална идея срещу „подлите европейски“ опити за претопяване на 

„българщината“. Медиите на националистите всъщност по съдържание са 

медии на ре-конструктивистки радикално-левичарски настроени слоеве 

българи; продължение на практиките на комунизма с националистическа 

реторика в епохата на преход. 

Дясна реконструкция/медии: реститутите-урбанисти 

Има една особеност на българския преход, която като че ли го отличава 

от всички други в останалите източно- и централно-европейски страни – 

единствено тук регистрираме успешния (икономически, не политически) 

завършек на „икономическата реконструкция“, тоест „реституцията“. 

Правителството на Филип Димитров подходи с еднакви мерки както към 

града, така и към селото – в града възстанови имоти, парцели, жилища и 

т.н., експроприирани от „народната“ власт, в селата по същия начин 

възвърна имоти, парцели, ниви и ливади, раздробявайки по този начин 

създадените по времето на социализма държавни кооперативни 

земеделски стопанства, т.нар. ТКЗС-та и ДЗС-та, окрупнени през 70-те 

години на миналия век в АПК-та (аграрно-промишлени комплекси). 

Пренебрегвайки по този начин натрупания преди годините на „народната 

власт“ кооперативен опит в българското село. В тази позиция откриваме 

фундаменталният икономически разрив или, както би казал Карл Маркс, 

главното противоречие на прехода като социално-икономическо явление: 

противоречието между капитала като мобилност и капитала като 

статичност. Противоречието между движимия и недвижимия капитал. 

Или, по-разбираемо, между „банкерите“ и „рентиерите“. Първите искаха 

капиталът да бъде в оборот, всяка негова кристализация, замразяване, 

вледеняване и т.н. им бяха непоносими и неприятни; това е капиталът, 

който иска да се движи, да се върти, не да е статичен. Това е капиталът 

на митичните „куфарчета“, на външно-търговските дружества. От другата 

страна е „капиталът“ на собствениците на имоти, които си ги искаха, за 

да ги отдават под наем, да ги продават и изобщо да печелят въз основа 



единствено на това, че са собственици. Капиталът като вид недвижимост: 

имаш имот и получаваш рента. За разлика от „куфарчетата“, в масовото 

съзнание тази „недвижимост“ беше по-достъпна, по-видима: почти всеки 

беше наследил от предците си парче земя, къща в града, от които искаше 

да спечели било наем, било продавайки ги. В този точно смисъл идването 

на царя като основател на политическа партия се явява не парадокс, а 

логично следствие от реституционния напън на българския преход. 

Тази ретро-носталгична и ретро-утопична „концепция“ на прехода се изля 

в множество опити за възстановяване, реконструиране, възраждане на 

вестници и списания, съществували преди 9.IX.1944. Особено силно 

указаната тенденция пролича в тласъка да се (въз)върнат на медийния 

пазар списания, отколе играли завидната роля на arbitrum elegentiarum 

на българския художествен вкус, най-вече литературен. Избликват книги, 

в които се разказва за Царство България, записаните от Михаил Топалов 

разсъждения на бившия банкер Атанас Буров се превръщат в хит, в хит 

се превръща и дневникът на дъновиста Любомир Лулчев, съветник на 

Борис III. Страниците на вестниците и предаванията по телевизиите и 

радиата са пълни с репортажи, разкази, очерци какво е представлявало 

Третото Българско Царство и какво сме загубили, след като Червената 

армия го прегазва, а референдумът от 8 септември 1946 година обявява 

България за република.  

Успешният реституционен проект на българския преход имаше един по-

особен страничен ефект – краят на в. „Демокрация“. Работата проследява 

досконално как по почти детерминистичен начин от момента, когато бяха 

приети окончателно законите за реституцията, вестник „Демокрация“ 

закрета. И умря безвъзвратно… Вестник „Демокрация“ умря не защото 

българската демокрация умря, а защото реституцията успя напълно. 

Лява трансконструкция/медии: интелектуалците-моралисти 

Ако дясната реконструкция в икономически план постига изпълването си, 

то при лявата транс-конструкция нещата стоят съвсем иначе – тя се оказа 

губеща във всички посоки на следдесетоноемврийското развитие. Губеща 



в онова, за което най-силно настоява и което е същността на нейния 

трансформационен патос: българското съществувание във всичките си 

параметри – икономически, социални, политически, културни, 

индивидуални, обществени, да е съобразено с морала, да е подчинено на 

морала, да съответства и отговаря на моралните параметри на човешкото. 

Това настояване за моралност се анализира подробно в една вдигнала на 

времето голям шум статия във в. „Култура“ на Румен Димитров „Трибунал 

или форум“. В нея откриваме най-фините настройки на лявата 

трансконструкция. Целият български универсум подлежеше на промяна, 

на Голям взрив, но това не беше осъзнато от левите трансконструктори: 

за тях промяната се съдържаше единствено и само в политически план и 

състояването на датата 10 ноември, създаването политическата опозиция 

СДС, обещанието (и провеждането) на демократични избори на 10 юни 

1990 година им бяха достатъчни, за да повярват, че смяната на системата 

се е извършила и краят ѝ  е настъпил окончателно. Ето защо – тъй като 

според тях обществената задача вече беше решена, насилническият 

режим беше останал „безапелационно“ в миналото, те се отдадоха на 

спорове кой е повече и кой по-малко демократичен, кой служи на властта 

в нейните репресивни проявления и кой не. Причината за подобно 

свадливо поведение бе, че рефлексите на левите трансконструктивисти 

на „ужилвани“ по повод и без повод от предишната власт бяха все 

нащрек и във всеки един момент, когато преценяваха, че и днешните 

властимащи, включително опозиционните на БСП, дори най-вече 

опозиционните на БСП, се придържат към недемократични властови 

практики, скачаха като отново като ужилени. Те, освободили се от 

тоталитарното минало още вътре в тоталитарното минало, безумно се 

страхуваха от евентуално тоталитарно бъдеще, повтарящо тоталитарното 

минало. Затова настояваха да прехвърлят своя дисидентски морал от 

годините на социализма и в годините на преходи. Символният капитал, 

натрупан от тях по време на социализма, искаха да служи като основен 

резервоар за демократичните промени. Социализмът беше белязан с 

нравствената им чистота, следователно, настояваха те, преходът също 



трябва да бъде белязан с нравствена чистота. Един в същността си чисто 

интелектуалистки проект от интелектуалци за интелектуалци. 

Като: […] Под интелектуалци не бива да се разбира социологическа 

прослойка, а определена позиция и морална категория – както посочва 

професорът от университета във Франкфурт на Майн, Буркхарт Линднер. 

Точно тази тяхна позиция на свръх-моралност е в основата на сегашната 

определено ниска моралност. Защото когато всички са виновни, има ли 

смисъл да си морално отговорен, след като така или иначе си осъден? 

Когато няма диференциация, всички постъпки се превръщат или в 

еднакво приемливи, или в еднакво неприемливи, но, така или иначе, 

единосъщни: защо тогава да спазваш приличие и да си беден, след като 

можеш да бъдеш богат, макар и и без приличие, макар и неприлично? 

Етическият ригоризъм е извор или ако не извор, поне катализатор на 

безнравствена всепозволеност. С други думи, медийната без-принципност 

е следствие на интелктуалистката свръх-принципност. 

Дясна трансконструкция/медии: капиталистите-мрежовици 

Точно преди промените българските социолози изработиха едно понятие 

– „втора мрежа“, което, от една страна, разкриваше в солидна степен 

функционирането на българското общество през късния социализъм – 

функциониране, определило в големи параметри спецификите специално 

на българския преход. Всъщност по отношение на прехода роля играе 

законът, открит от Алексис дьо Токвил при неговия анализ на Френската 

революция от 1789: „Френската революция само разширила във всички 

части на страната онова, което било особеност за някои нейни кътчета“. 

„Втората мрежа“ е такава „невидима, ала неразривна връзка“, която не 

просто се транслира от годините на късния социализъм в годините на 

прехода, но е заедно с това онзи феномен, който дава характеристиките 

на преходите такива, каквито ги живяхме и все още ги живеем. „Втората 

мрежа“ на социализма се размножава във „вторите мрежи“ на прехода. 

За функционирането и езика на тази „втора мрежа“ работата се опира на 

детайлен анализ на книгата на бившия главен редактор на вестник „Труд“ 



и сегашен на вестник „Преса“ Тошо Тошев под името „Лъжата. Жан, Иван 

и другите“. В изданието се съдържа най-непосредственото признание за 

„идеалите“ на десния трансконструктивизъм: запазване и „развитие“ и 

през годините на преход на всички облаги, привилегии, предимства, 

превъзходства, надмощия, преимущества и права, които неговите 

представители са ползвали в годините на тоталитарен режим. 

Убеждението е: благата на капитализма не са за всеки, те са само за 

избрани. Или, ако използваме една популярна констатация: капитализмът 

е само за назначени. Солидна част от българските капиталисти сякаш са 

почти на държавна служба, не са предприемачи, разчитащи само и 

единствено на себе си, на своя хъс за печалба и на комбинативността на 

ума си. „Честните частници“ непрекъснато пледират за държавна опека и 

грижа. Едно от нещата, с които се „познават“ тези „назначени“ български 

капиталисти, е езикът, на който говорят. Книгата „Лъжата. Жан, Иван и 

другите“ има достойнството да описва точно и с искреност до наивност 

причините за връхлетялото ни чувство за безизходица, стягащо сърцата 

ни. Няма тя обаче друго достойнство, защото всичко, което описва, за нея 

е нещо нормално, в реда на нещата; нещо, от което няма нужда нито да 

се срамува, нито да се чувства виновна. И именно в тази липса на вина се 

крие най-голямата вина както на нейните герои, така и на нейния автор. 

Цинизмът от преди прехода бе пренесен през прехода и след прехода, за 

да се превърне в най-видимия белег на днешното българско обществено 

битие, в негова същностна черта. Когато срещу този цинизъм се скочи и 

възроптае, цинизмът на убеждението, че цинизмът е непреодолим, гледа 

отстрани „тих, невъзмутим“. Защото само цинизмът преуспява… 



 

Заключение 

Вече става ясно защо са справедливи заглавия като „Българите – най-

недоволни и нещастни сред европейците“. Причина за този процес на 

униние е, че в годините на промяната всеки е стъкмявал едни планове за 

себе си, които обаче или не са се изпълнили, или са се изпълнили, но 

само частично. Левите деконструктори конструираха общество без 

тоталитаризъм, но преходът преконструира социалната им държава. 

Десните деконструктори конструираха общество на карнавала, но 

преходът преконструира държавата във фасада и кухина. Левите 

реконструктори конструираха единна и неделима партия, но преходът 

преконструира тяхната „държава на диктатура на пролетариата“ на 

„бунището на историята“. Десните деконструктори конструираха 

икономическо-имотната (си) реституция, но преходът преконструира 

партийно-политическото им представителство. Левите транконструктори 

конструираха общество на свобода на словото, но преходът 

преконструира обществото в лишено от морални императиви. Десните 

трансконструктори конструираха общество на неформални, второмрежови 

обвързаности, но преходът преконструира някогашните обвързаности в 

днешни развързаности, настръхнали една срещу друга… 

В преходите наблюдаваме проекти за въображаем, не действителен свят: 

светът се усеща, възприема, разбира като неслучил се, като предстоящ 

да се случи и именно тази негова „предстоящност“ обуславя излагането, 

предлагането и дори налагането на определена конструкция. Точно 

защото тя е по-скоро проекция, отколкото даденост, в реалното си 

състояване никога не достига докрай, никога не е изпълнена в най-висша 

и най-завършена степен, винаги нещо не ѝ  достига, за да се въплъти с 

цялата си корпулентна цялост в обществената реалност. Но както няма 

една-единствена докрай успяла конструкция на прехода, така няма и 

една-единствена докрай неуспяла конструкция на прехода. Те са в 

непрестанно ожесточено противоборство и събитията от изминалата 2013 



година демонстрираха, че това противоборство още не е приключило. В 

тоя ред на мисли говоренето за край на прехода е не просто прибързано, 

то е елемент на медийно реализиране именно на една от конструкциите 

на прехода, в случая тази на десните трансконструктивисти. Краят на 

прехода е също такава конструкция, каквато са и описаните по-горе. 

Преходът се провижда като край само за онези, за които резултатите от 

неговото осъществяване са приемливи и удовлетворителни; за другите 

няма край на прехода, а по-скоро преход без край. И ако погледнем от 

друг ъгъл, преходът наистина няма край, защото неудовлетвореността е 

същностното и истинското човешко състояние: да бъдеш човек, значи да 

бъдеш неудовлетворен. Преходите ни никога не свършват, въпреки 

конструкциите, с които опитваме да ги затворим. Те са винаги отворени, 

никоя конструкция не е в състояние да ги изпълни. Затова и продължават 

– преходите ни… 

В заключение ще посоча приносите, които, по мое мнение, се съдържат в 

настоящата работа. Ще ги сведа до шест: 

1) Дисертационният труд оформя детайлно аналитично разгръщане на 

нововъведеното теоретично понятие „конструкция на прехода“ в 

качеството му на основен градиент на обществено разпространеното 

усещане, че преходът е провал и загубено социално-историческо 

време. В процеса на осъществяване на социалната промяна се 

описва как различните конструкции на прехода влизат в предимно 

антагонистично взаимодействие, което съответно довежда до две 

основни масови нагласи вследствие на прехода – разочарование от 

настоящето и носталгия по миналото. Разочарование, защото никоя 

от конструкциите на прехода не се сдобива с цялостно изпълване; 

носталгия, доколкото изискването за постоянно противоборство 

създава усещане за живот, изпълнен с несигурност и тревога; 

2) Въз основа на нововъведеното понятие „конструкция на прехода“ се 

оформят шест различни вида конструкции на прехода: лява и дясна 

деконструкция, съответно „опозиционери-перестройчици“ и 

„уличници-постмодернисти“; лява и дясна реконструкция, съответно 

„носталгици-националисти“ и „реститути-урбанисти“; лява и дясна 

трансконструкция, съответно „интелектуалци-моралисти“ и 

„капиталисти-мрежовици“. Всичките шест конструкции на прехода 

са разгледани във връзка както с влиянието им върху промените в 



България, така и с употребата на специфични медийни инструменти, 

с които искат да осъществят своето обществено реализиране; 

3) За да се обособят и диференцират конструкциите на прехода, се 

използват ход теории, почти или изобщо неприлагани в съответния 

научен контекст: преходът се чете през лингвистичните построения 

на Сърл и Остин и през социологическите анализи на Шютц, Бъргър 

и Лукман. Особено продуктивно за настоящата работа се окава 

прибягването до теоретичните построения на Сърл, през които се 

очертава една от главните особености на конструкциите на прехода 

– да се превърнат от перформативен речеви акт в императивен 

социален факт; както и теорията за „алтернацията“ на Бъргър и 

Лукман, през която проличават някои от най-важните специфики на 

преходния период като търсенето на значим друг например. Това 

търсене рефлектира върху твърде особения начин на протичане на 

промените в България, един от които е перманентното търсене на 

„обществен спасител“ – механизъм, проявяващ се при почти всички 

политически избори, провеждани в България от 1989 г. насам; 

4) Разглежда медиите едновременно и като платформа за изява на 

конструкциите на прехода, и като прицел на неосъществимото им, 

но постоянно желание за превръщането в действителност; медиите 

не само като двигател, но и като „страдател“ на промяната. Затова в 

настоящата работа се изключват медиите като активен участник в 

промените, те се разглеждат като терен за тяхното пропагандиране 

и осъществяване. Това е безспорно предимство на анализа, тъй като 

в повечето работи се изтъкват медиите като едва ли не единствено 

виновните и отговорните за настоящето състояние на обществото; 

5) Дисертационният труд обосновава, че социалният процес, който в 

масовата езикова практика е възприел наименованието „преход“, е 

добре да се използва не в единствено, а в множествено число. Няма 

един преход, има много преходи. Тръгвайки от теорията на Толкът 

Парсънс за институциите и от твърдението на Арнолд Тойнби, че 

една цивилизация може да се разглежда през три анализационни 

призми – икономическа, политическа и културна, се излага тезата, 

че по същия начин и преходът не може да бъде само един, че освен 

политически, както преимуществено предпочитат да го тълкуват 

политолози и социолози, той има и други сфери за необходимото му 

осъществяване – икономическа, и най-вече социално-психическа 

(ментална). Така изградената хипотеза за наличието на повече от 

един преходи слага под сериозен въпрос убеждението, че преходът 

е свършил: ако преходът не е един, от това произтича, че и краят на 

прехода не е един, а има много краища на различни преходи; 

6) Настоящата работа демонстрира, че онова, за което някои медийни 

корифеи претендират, че е „революция в езика“, в частност в 



българския медиен език, е всъщност връщане към предмодерния 

език на Българското Възраждане. Въз основа на сравнителен анализ 

между речевите особености, проявени от чорбаджи Марко в романа 

„Под игото“, и речевите особености, проявени от Валери Найденов 

при обяснението му за преврата, който той заедно с Петьо Блъсков 

„реализирали“ в журналистическата реч, се манифестира, че езикът 

на следдесетоноемврийския печат е повече предмодерен, отколкото 

постмодерен. Прави извода, че с „разкрепостяването“ на българския 

медиен език се събуждат по-скоро предмодерни, не постмодерни 

„инстинкти“ в реципиентите на печатното слово, което съответно 

обуславя особеното състояние на българското общество – общество, 

което още не се е освободило от предмодерни житейски практики. 
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