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МОДЕЛИ НА ТРЕВОЖНОСТ
ПРЕДГОВОР

Александър Кьосев

Насто я щи ят том пред ста вя ре зул та ти те от ко лек тив но то из с лед ва не „Мо-
де ли на тре вож ност“, пос ве те но на то ва, как хо ра та раз каз ват жи во та си от 
вре ме то на со ци а лизма. Редно е пред го во рът да обяс ни ка къв на у чен проб лем 
се крие зад стран но то заг ла вие, а съ що да се по со чи ка къв при нос има настоя-
щи ят про ект за из с лед ва ни я та на со ци а лиз ма в Бъл га рия и за състо я ни е то на 
съв ре мен ни те на ра то ло гич ни, би огра фич ни и ав то би огра фич ни из с лед вания.

* * *
Ко лек тив ни ят из с ле до ва тел ски про ект „Мо де ли на тре вож ност“ стар ти ра 

през 2008 г.1, под би рай ки чрез кон курс два пос ле до ва тел ни еки па от из с ле-
до ва тели. Той пред ла га ше рам ко ва хи по те за, ко я то да ръ ко во ди и обе ди ня ва 
ин ди ви ду ал ни те из с лед ва ния. В хо да на съв мест на та ра бо та (2008–2011) оба че 
диску си и те око ло нея не спи ра ха и тя се про ме ня ше и раз ви ва ше; при нос за 
пре фор му ли ра не то ѝ имат най-ве че оне зи из с ле до ва те ли от еки па, ко и то се за-
ни ма ва ха с уст ни раз ка зи2. Екипът на „Мо де ли на тре вож ност“ пре жи вя сблъ сък 

1 Той бе ше фи нан си ран от Из с ле до ва тел ския фонд на МОН, но меж ду пър вия и вто рия 
екип на про ек та има ше па у за от око ло го ди на, в ко я то фи нан си ра не то за вто рия екип 
се за бави. Това, раз би ра се, зат руд ни при ем ст ве ност та в из с ле до ва тел ска та ра бо та, 
но ор га ни за ци он ни ят екип на про ек та (Алек сан дър Кьо сев, ръ ко во ди тел, Да ни е ла 
Ко ле ва, кон сул тант, ко ор ди на то ри Ива Пей че ва и Асен Ка нев) ус пя да пре о до лее 
те зи труд ности.

2 От участ ни ци те в про ек та тук спе ци ал но тряб ва да се по со чат Да ни е ла Ко ле ва, Илия 
Или ев, Те о до ра Ка ра мел ска и Га ли на Гон ча ро ва, но ос вен тях в Бъл га рия бе ше ве че 
въз ник на ла се ри оз на тра ди ция в то ва по ле, в ко я то участ ва ха зна чи те лен брой ан т ро-
по ло зи, уст ни исто ри ци и кул ту ро ло зи: бе ше нат ру па но ве че и се ри оз но ко ли чест во 
пуб ли ка ции (Ко ле ва, Гав ри ло ва, Елен ко ва 1999; Ко ле ва 2002; Ко ле ва и Гав ри ло ва 2004; 
Ива но ва и Гос по ди нов 2008; За ха ри е ва-Цан ко ва 2012; Ка ра мел ска 2013 и др.)
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на раз лич ни ме то до ло ги чески оче вид ности: из с лед ва чи те на тра ди ци он ни те, 
пуб ли ку ва ни ли те ра тур ни ав то би огра фии бя ха свик на ли да мис лят и ра бо тят 
доста по ина че от сво и те ко ле ги, ан т ро по ло зи и уст ни исто ри ци. Да се сра бо-
тят „уст на та“ и „пис ме на та“ гру па не бе ше лес но; накрая оба че посте пен но се 
по лу чи стра нен хиб рид от ди а ло ги зи ра щи глед ни точки. Дали ре зул та ти те са 
зна чи ми, ще пре це нят чи та те ли те и на уч на та об щ ност – тук са мо ще по со ча, 
за нас те се ока за ха не о чак вани. Кога то накрая бя ха про у че ни и обоб ще ни, се 
на ло жи ха прин цип ни про ме ни – и в поста нов ка та на проб ле ма, и в кар ти на та на 
би огра фич ни те раз кази. За то ва ще ста не ду ма мно го по-под роб но в след го во ра. 

* * * 
Как из г леж да ше хи по те за та, ко я то тряб ва ше да обе ди ни еки па на „Мо де ли 

на тре вож ност“? Из бър з вай ки и опростя вай ки не ща та зна чи тел но, мо жем да 
съ бе рем на чал ния ѝ ва ри ант в три ос нов ни по ло жения:

1. По вре ме то на „ре ал ния со ци а ли зъм“ ко му нисти ческа та иде о ло гия 
вли яе сил но на ав то би огра фич но то раз каз ва не: то га ва тя играе ро ля та на офи-
ци ал на рам ка на ко лек тив на та па мет и ус ло вие за ин ди ви ду ал ни те спо ме ни. 

2. За да раз бе рем спе ци фи ка та на то ва вли я ние тряб ва да има ме пред вид, 
че в пос лед ни те де се ти ле тия на ре жи ма иде о ло ги я та е не що по ве че от иде о-
ло гия – фун к ци о ни ра ка то всепро ник ващ и ав то ма ти зи ран език (в жар го на на 
про ек та то ва бе ше из вест но ка то „се ми о ти ческа при ро да на къс но то то та ли-
тар но об щест во“). Рето ри чески ят ре пер то ар на въпрос ния език е ор га ни зи ран 
под фор ма та на Го лям исто ри чески раз каз за По хо да на Про ле та ри а та към 
Свет ло то Бъ де ще. 

3. След 1989 то зи все об х ва тен език-иде о ло гия-раз каз се раз па да ка таст-
ро фич но – ся каш просто се из па ря ва и гу би как во то и да е со ци ал но зна чение. 
Но са мо то му из чез ва не по раж да обър к ва не и тре вож ност сред пост со ци а-
листи чески те ин ди ви ди: хи по те за та очак ва ше, че без та зи въз ло ва и си гур на 
рам ка те гу бят ори ен та ция и не зна ят как точ но да раз ка жат жи во та си. Зато ва 
и про ек тът ни се на ри ча ше „Мо де ли на тре вож ност“. 

Всич ко то ва се ос но вава ше на пред постав ки и под роб ности, ко и то се 
на ла га да опи шем мал ко по-под робно.

Семиотическото състояние на 
късното тоталитарно общество

Тра ди ци он но се при е ма, че опре де ля щи ха рак те ристи ки на ко му нисти-
ческа та то та ли тар на дър жа ва са ед но пар тий на та систе ма, пла но во то про из-
вод ст во и ко лек ти вистич ния мо дел на пре раз пре де ле ние на бла га та, за ед но с 
„дик та ту ра та на про ле та ри а та“, зад ко и то ре ал но стои власт та на но мен к ла ту-
ра та, ад ми нист ра тив но-ко ман д ни ят апа рат, репре си и те и тай ни те служби. Да се 
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твър ди, че систе ма та е „се ми о ти ческа“, бе ше нав ре ме то ере тич но твър де ние – 
то каз ва ше,  че оно ва, ко е то я под дър жа, всъщ ност се дви жи по съв сем дру ги 
ка на ли; че въз про из вод ст во то ѝ се под дър жа не от со ци ал ни, ико но ми чески 
и управ лен ски ме ха низ ми, а от непре къс на то и пов се мест но въз про из вод ст во 
на иде о логия.

То зи фе но мен, за бе ля зан пър во не от уче ни, а от пи са те ли ка то Ору ел и 
Ха вел (Ха вел 1994),  е свър зан със се ри оз на про мя на как то на са мо то къс но 
со ци а листи ческо об щест во, та ка и на иде о ло ги ята. За да бъ де из с лед ван, той 
изиск ва и но во по ня тие за иде о ло гия: тра ди ци он ни пред ста ви ка то „уче ние“, 
„систе ма от идеи“, „док т ри на“, как то и мар к си ст к о то „фал ши во съз на ние“ ве че 
не ра бо тят; не за до во ля ва и ман хай мов ско то раз гра ни че ние меж ду уто пия и 
иде о ло гия; в опре де лен сми съл са не доста тъч ни и по ня тия ка то „хе ге мо ния“ 
на Грам ши или дру ги съв ре мен ни ва ри ан ти на „иде о ло гия“ (по въпро са за 
исто ри я та на по ня ти е то иде о ло гия виж Lieber 1985; Zizek 1999).

Ето за що се на ло жи да раз ра бо тим соб ст ве но по нятие. То се опи ра ше на 
дъл го го диш ни пре диш ни уси лия3, гра ви ти ра щи око ло пред по ло же ни е то, че 
в об щест ва та на т.нар. „ре а лен со ци а ли зъм“ мар к си ст ко-ле нин ско то уче ние 
посте пен но се е тран с фор ми ра ло в то та лен език. След от части репре сив но то, 
от части ен ту си а зи ра но то на ла га не на ко му нисти чески те идеи през пър ви те го-
ди ни на ре жи ма, те с те че ние на де се ти ле ти я та се ба на ли зи рат и ма со ви зи рат, 
та ка че за поч ват да фун к ци о ни рат ка то все кид не вен ри ту ал – иде о ло ги чески 
по ло же ния се ре ци ти рат нав ся къ де, от всич ки, при всич ки си ту а ции – ве че не 
са мо в сфе ра та на про па ган дата. Кому нисти чески те ло зун ги и апе ли на си щат 
пе чат ни те ме дии, ра ди о то, раж да ща та се те ле ви зия, ви зу ал но то град ско прост-
ран ст во, пи шат се по сте ни и фа са ди, по я вя ват се по ста ди о ни, кон цер т ни за ли, 
за вод ски ха ле та, во ен ни по де ле ния, ком со мол ски стаи, бол ни ци, съ ди ли ща, 

3 Пър ви те хрум ва ния, вър ху ко и то по-къс но ще ше да стъ пи про ек тът „Мо де ли на 
тре вож ност“, се по я ви ха поч ти де се ти ле тие пре ди него. Проз ре ни е то за „ези ко вия 
ха рак тер на ко му низ ма“ се по я ви пър во на чал но в диску си и те на на уч но-ар тистич ния 
кръг „Син тез“ (1987–1991); след 1989 г. то бе ше до пъл ни тел но раз ра бо те но в из с ле-
до ва тел ския се ми нар към ФФ на СУ „Кон ст рук ция и де кон ст рук ция на сим вол ния 
свят на ко му низ ма“ (1997–1998), в кой то участ ва ха фи ло со фи и кул ту ро ло зи, из куст-
во ве ди и со ци о ло зи – там ин те ре сът се на со чи и към из с лед ва ни я та на то та ли тар ния 
език: Джордж Ору ел, Ернст Ка си рер, Вик тор Клем пе рер, Ле о нид Ржев ски, Вац лав 
Ха вел, Фран соа Том, Ев ге ний Доб рен ко. В пе ри о да 1999–2006 пос лед ва ха до пъл-
ни тел ни уси лия чрез раз лич ни ко лек тив ни и ин ди ви ду ал ни про ек ти, от ко и то ще 
спо ме нем са мо „Ко му нисти ческо то ми на ло и ра бо та та на па мет та“ със сло вен ския 
Institutum Studiorum Humanitatis; ин ди ви ду ал ни ят про ект „Patterns of Anxiety“ на 
Ал. Кьо сев в рам ки те ав ст рийска та програ ма Patterns (2002–2003) и под го тов ка та за 
го ля мо ев ро пейско из с лед ва не Normative Key Concepts and Biographical Narratives, в 
ко е то участ ва ха из с ле до ва те ли от СУ, НБУ и уни вер си те та в Хам бург (за съ жа ле ние 
оста на ло не ре а ли зи рано).
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квар тал ни ор га ни за ции, ма га зи ни, сер гии; прев ръ щат се в ръ ко вод ни на ча ла 
на про фе сии, ин сти ту ции, об щест ве ни ор га ни за ции, нав ли зат в пра во то, ико-
но ми ка та, на у ка та, из куст ва та, спор та, во ен но то де ло и пр.

В пър ви те го ди ни на ко му нисти ческа та бор ба за да ча та на то ва уче ние е 
би ла да да ва истин ски (спо ред ста лин ския ва ри ант на мар к сиз ма) исто ри чески 
сми съл на все ки со ци а лен фе но мен, но при непре къс на ти те пов то ре ния и ба на-
ли зи ра на ре ци та ция, то ста ва се ман ти чески все по-праз но, а в къс ни те го ди ни 
на ре жи ма ве че е окон ча тел но тран с фор ми ра но във фор ма лен и все общ ав то ма-
ти чен език, кой то все по ве че под ме ня ре ал ност та4. Пара док сал но, тък мо то зи 
про цес на „са ти а ция“5 поз во ля ва на иде о ло ги я та в епо ха та на зре лия со ци а ли зъм 
посте пен но да бъ де при е та от всич ки, до ри от „кла со вия враг“ – тя ве че не е 
прист ра ст на систе ма от идеи, за щи та ва ща ед ни или дру ги кла со ви ин те ре си, 
а все по ве че се прев ръ ща в не ут ра лен пос ред ник за ця ло то со ци а листи ческо 
об щест во (в ко е то се пред по ла га, че кла со ва та бор ба посте пен но от па да) –  във 
все общ и за дъл жи те лен код, без кой то то просто не мо же да фун к ци о ни ра и 
да се въз про из вежда. Почти ли ше на от истин ско съ дър жа ние, та зи иде о ло гия 
мо же ве че без съпро ти ва да про ник не във всич ки со ци ал ни прос лой ки, до ри 
сред пре ди враж деб ни кла си, ве че е в състо я ние да сла га пра во ве рен мар к-
си ст ки ко е фи ци ент вър ху вся ко со ци ал но яв ле ние – вър ху всич ко, ко е то се 
пра ви в ин дуст ри я та, пуб лич ност та, по ли ти ка та, съ да, ху до жест ве ния жи вот, 
в квар тал ни те ор га ни за ции, се мей ни те от но ше ния, об ра зо ва ни е то и въз пи та-
ние то,  дет ст во то6 и пр. По то зи на чин иде о ло ги чески те по ло же ния пре ми на-
ват от про па ган ден в „мо ле ку лен“, пан се ми о ти чески ре жим – т.е. прос мук ват 
се нав ся къ де, във всич ки сфе ри на об щест во то и във всич ки со ци ал ни ези ци, 
ко и то ги об с луж ват –  под фор ма та на обе ди ня ващ ези ков ри туал.

От то ва след ват съ щест ве ни про ме ни: 1. Пораж да се осо бе на ди а лек ти ка 
меж ду микро- и макро ни ва та на фун к ци о ни ра не на иде о ло ги ята. Без да преста ва 
да бъ де пуб ли чен „язык власти“ (Доб рен ко 1989), т.е. по ли ти ческа ле ги ти ма-
ция на цен т ра ли зи ра на та власт на Пар ти я та и дик та ту ра та та на про ле та ри а-
та,  но ви ят език-иде о ло гия се де цен т ра ли зи ра – об с луж ва ве че без б рой чисто 
прак ти чески и кон крет ни си ту ации. По то зи на чин про ник ва в ка пи ляр на та 
мре жа от микро фи зи чески власти (в сми съ ла на Фу ко), раз пръс ва се в ця ло то 
со ци ал но прост ран ство. Така от власто ви дискурс на цен тъ ра иде о ло ги я га се 
прев ръ ща във все кид не вен, прак ти чески се ми о зис, част от тъ кан та на всич-

4 Тук в го ля ма сте пен след вах ме идеи на Ха вел от „Си ла та на без сил ни те“ (Ха вел 1994).
5 В пси хо лин г висти ка та „са ти а ция“ се на ри ча про це сът, при кой то ду ми те гу бят 

частич но или из ця ло своя сми съл в ре зул тат на нат рап чи во, непрестан но пов то рение.
6 Как то е из вест но, до ри де ца та имат по доб ни за дъл жи тел но по ли  ти зи ра ни и исто-

ри зи ра ни лич ни ро ли – т.е. са „чав дар че та“ и „пи о не ри“, ко и то „оби чат ро ди на та“, 
па зят я, участ ват в стро и тел ст во то на ко му низ ма и тряб ва да бъ дат „бди тел ни“ към 
коз ни те на „вре ди те ли те“ и ди вер си и те на ка пи та листи ческия Враг.
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ки со ци ал ни клет ки. 2. Това има не о чак ван ре зул тат – вместо да бъ де идей но 
„зна ме на прогре са и мо дер ни за ци я та“, как то твър ди соб ст ве на та ѝ док т ри на, 
ко му нисти ческа та иде о ло гия ве че зад виж ва ан ти мо дер ни за ци он ни тен ден ции в 
ко му нисти ческо то об щество. Тота ли зи ра щи ят ѝ език хо мо ге ни зи ра микро власти те, 
пре чи или напра во из т ри ва спе ци фич на та ло ги ка на вся ка обо со бе на жи тейска 
и про фе си о нал на сфе ра, чрез ко е то пре пят ст ва мо дер на та фун к ци о нал на ди-
фе рен ци а ция на об щест во то7. 3. Пора ди ба на ли зи ра но то си пов то ре ние от 
всич ки във всич ки си ту а ции ко му нисти чески те идеи гу бят и сво я та уто пи ческа 
„го ре щи на8, за ед но с ви зи о нер ска та си за ра зи тел ност: те „из сти ват“, ста ват 
емо ци о нал но не ут рал ни и ве че не са в състо я ние да ин тер пе ли рат ин ди ви ди-
те; все по ве че са въз про из веж да ни ка то чисто ри ту ал ни зна ци за ло ял ност към 
Пар ти я та и сим вол на со ли дар ност към всич ки. 4. Превър нат във фор ма лен 
па не зик, един ст вен сим во лен пос ред ник при въз про из веж да не на иден тич-
ност и со ци ал на ко хе зия на со ци а листи ческо то об щест во, иде о ло ги  я та ста ва 
ав то ре фе рен ци ал на. Т.е. тя на пъл но се еман ци пи ра от ре ал ност та и фак тите. 
Прев ръ ща се в са мо доста тъч на игра от пра во вер ни сим во ли, ко я то ня ма нуж-
да да от пра ща към „по ло же ни е то на не ща та“; не го ва та „Го ля ма исто ри ческа 
прав да“ не съв па да с из мам ни те мал ки исти ни на все кид не ви е то. В ре зул тат 
на то ва иде о ло ги я та-език за поч ва да ста ва „double speak“ (Ору ел), „език на лъ-
жа та“ (Ха вел)9, ка рай ки всич ки чле но ве да об щест во то да ре ци ти рат ло зун ги те 

7 Иде о ло ги я та-език про ник ва в ав то ном ни те мо дер ни сфе ри на жи вот, за ко и то го во ри 
Вебер. Тя се смес ва и на ла га своя от пе ча тък вър ху спе ци а ли зи ра ни те и спе ци фич-
ни со ци ал ни ези ци, ко и то ги об с луж ват, на мес ва се в ког ни тив ния стил на тех ни те 
ин сти ту ции (Дъг лас 2005), на ла га от пе ча тъ ка си вър ху всич ки въз мож ни про фе сио-
нал ни про це ду ри, ал го рит ми, тех но ло гии и пр. А по то зи на чин – и то въпре ки че 
ко му нисти ческа та иде о ло гия е взе ла на въ о ръ же ние ло зун ги те за мо дер ни за ция и 
прогрес – тя всъщ ност про ти во дейст ва на мо дер ни за ци я та, под ме няй ки „фор мал на та 
ра ци о нал ност“, соб ст ве на та ло ги ка на вся ка ед на сфе ра – на у ка та, ре ли ги я та, пра во то, 
из куст ва та и пр. Те ве че не се под чи ня ват на соб ст ве ни пра ви ла, а на иде о ло ги ческия 
апел: про фе си о нал ни те им по ле та са прев зе ти и иде о ло ги чески „нор ма ли зи ра ни“ от 
кли ше та, прев ръ ща щи спе ци фич ни те им прак ти чески це ли и фун к ции в але го рии и 
зна ци на исто ри ческа ми сия на Про ле та ри ата. Според ефек т на та ме та фо ра на Вла-
дис лав То до ров в та ка ва си ту а ция за во ди и фаб ри ки ве че не про из веж дат сто ки за 
па за ра, а ко му нисти чески сти хот во рения.

8 Ко му нисти ческа та уто пия при те жа ва ви зи о нер ски па тос, ин тер пе ла ция и фи ло соф-
ска дъл бо чи на, тя е спо соб на да зав ла дя ва въ об ра же ни я та и коп не жи те на ма си те, да 
съз да ва мощ ни афек т ни връз ки, бор чески ко лек тив ни и ин ди ви ду ал ни иден тич ности. 
Цена та на ма со ви зи ра не то ѝ до фор ма лен език на об щест во то е не ут ра ли за ци я та на 
те зи уто пи чески енергии.

9 Ето един ци тат от „Си ла та на без сил ни те“: „Жи во тът в нея [в къс на та то та ли тар на 
систе ма – б.м. А.К.], на шир и над лъж е прос му кан от тъ кан та на ли це ме ри е то и лъ-
жа та – власт та на бю рокра ци я та се на ри ча власт на на ро да, ра бот ни ческа та кла са 
е за ро бе на в име то на ра бот ни ческа та кла са, всест ран но то уни же ние на чо ве ка се 
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ѝ, до ри ко га то мис лят съв сем иначе10.
Раз би ра се, тук и по-на та тък, хи по те за та ра бо те ше с из чистен, аб ст рак тен 

модел. Цели ят про цес зас лу жа ва де тайл но исто ри ческо, ан т ро по ло ги ческо, 
ре то ри ческо и ези ко во опи са ние, но в слу чая за це ли те на из с лед ва не то под-
роб ности те мо же ха да бъ дат пре неб рег нати. Приех ме са мо, че про це сът на 
та зи тран с фор ма ция на на чал ни те ко му нисти чески идеи в па не зик е ба вен 
и има сво и те исто ри чески ета пи. В Бъл га рия ста ва ду ма за раз ви тие (или 
дегра да ция?), тра е що ня кол ко де се ти ле тия, ко е то ус лов но мо же да бъ де по-
де ле но на три ти по ло ги чески фа зи: 1. Утопия и про па ган д на мо би ли за ция на 
въ об ра же ни е то на ма си те чрез ко му нисти чески те идеи; 2. Разпро ст р а ня ва ща 
се във всич ки по со ки агре сив на иде о ло гия-док т ри на, фун к ци о ни ра ща ве че в 
ор га ни за ци он на и репре сив на сре да; 3. Авто ма тич на и кон сен сус на власт на 
то тал ния език, раз про ст р а нен и про ник нал в ця ло то об щест во и във всич ки 
со ци ал ни си ту та ции – в пос лед на та фа за той не об с луж ва са мо сфе ри те на 
по ли ти ка та, пар тий ния апа рат и управ ле ни е то, а е ко ло ни зи рал всич ки сфе ри 
на жи во та – от най-не фор мал ни те до най-фор ма ли зи ра ни те и спе ци а ли зи ра ни-
те, от най-пуб лич ни те до най-ин тим ни те: та ка посте пен но ко му нисти ческа та 

пред ста вя за не го во де фи ни тив но ос во бож де ние, изо ла ци я та от ин фор ма ция се на-
ри ча достъп до нея, управ лен ска та ма ни пу ла ция се на ри ча пуб ли чен кон т рол над 
власт та, а власт ни чески те сво е во лия – спаз ва не на прав ни те раз по ред би, по тиска не то 
на кул ту ра та – ней но раз витие… Власт та е в плен на соб ст ве ни те си лъ жи, за то ва 
тряб ва да фал ши фи цира. Тя фал ши фи ци ра ми на лото. Фалши фи ци ра насто я ще то, 
фал ши фи ци ра и бъ де щето. Фалши фи ци ра ста тисти чески те све дения. Симу ли ра 
все мо гъщ и на всич ко спо со бен по ли цейски апарат. Симу ли ра, че за чи та чо веш ки-
те права. Симу ли ра, че ни що не си му ли ра, т. н.“. Малко по-на та тък Ха вел твър ди, 
че ав то ма ти зи ра на та и из праз не на от сми съл иде о ло гия ста ва все по ве че свят на 
илю зи и те, ри ту ал, фор ма ли зи ран език, ли шен от се ман ти чен кон текст с дейст ви-
тел ност та и за ме нен със систе ма от ри ту ал ни зна ци, за ме нящ дейст ви тел ност та с 
псев до дейст ви тел ност“. (Ха вел 1994; 17–18).

10 Тук тряб ва да се тър си и ос нов на та раз ли ка меж ду на ше то раз би ра не на по ня ти е то 
„иде о ло гия“ и по ня ти е то на Грам ши „хе ге мо ния“. Те спо де лят мно го об щи чер-
ти – и две те раз но вид ности на иде о ло ги я та пра вят не ви ди ми ан та го низ ми те, из-
тла ск в ат идеи и об ра зи, ко и то зап лаш ват до ми ни ра ща та кар ти на, раз про ст р а ня ват 
се с все об х ват на со ци ал на за дъл жи тел ност и спо де ле ност, ин те ри о ри зи рат се от 
всич ки, гъв ка ви са и се раз м но жа ват в спе ци фич ни вер сии и ва ри а ции, ва лид ни за 
раз лич ни те прос лой ки и пр. Но хе ге мо ни я та не се въз при е ма от ни ко го ка то „език 
на лъ жа та“. Напро тив, тя се въз при е ма ка то език на оче вид ни те за всич ки исти ни. 
кул тур на нор ма, ко я то ся каш е при рода. Хеге мон на та кар ти на на све та не е кух 
фор ма ли зи ран ри ту ал и не ка ра хо ра та да го во рят double speak. Тя вну ша ва, че ста-
тук во то е не из беж но, веч но и по лез но за всич ки – и всич ки вяр ват в та зи хе ге мон на 
истина. Дока то въз про из веж да не то на ед на иде о ло гия ка то ав то ма ти чен и все об що 
за дъл жи те лен „език на лъ жа та“ оче вид но на все кид нев но ни во трав ми ра всич ки, 
ко и то я упот ре бя ват та ка: те непре къс на то „лъжат“.
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иде о ло гия се е пре вър на ла в то тал на се ми ос фе ра и ав то ма ти зи ра на рам ка на 
ця ла та со ци ал на ко му ни кация.

Големият разказ11

Иде о ло ги чески ят па не зик не би мо гъл да про ник не нав ся къ де, ако не бе ше 
опростен и фор ма ли зи ран по на чин, кой то да го напра ви раз би ра ем и въз про-
из во дим от все въз мож ни со ци ал ни ак тьори. Той не би бил все об що при ло жим, 
ако не е све ден до свръх сем пъл и проз ра чен, не ут ра лен и без съ дър жа те лен ме-
диум. От дру га стра на, би тряб ва ло да има ми ни мал но, но яс но и раз би ра е мо 
съ дър жа ние с проз рач на, без проб лем на и ав то ри тет на ре то ри ческа фор ма12. 
Праста ра та фор ма на раз ка за се оказ ва осо бе но прив ле ка тел на, тъй раз ка зът е 
уни вер са лен, има ми ти чески ко ре ни, лес но се пом ни, раз би ра и въз про из веж да, 
управ ля ва вре ме то и иден тич ности те, в състо я ние е да ор га ни зи ра въ об ра же ние-
то и па мет та на це ли ко лек ти ви, и то пре си чай ки кла со ви и со ци ал ни де ления. 
Освен то ва през об ра зи те на сво и те ав то ри, во да чи на про ле та ри а та, той мо же 
да но си ав то ри те та на ре во лю ци он но уни вер сал но уче ние: ми то ло гич ни те му 
и прогре сист ки ка чест ва се сли ват па ра док сално.

Във връз ка с из вет ря ва що то съ дър жа ние, на ра тив ни ят гръб нак на та-
зи кон ст рук ция е све ден до ми ти чески ми ни мум: оно ва, ко е то е оста на ло от 
мар к си ст к а та фи ло со фия, е сем пъл Раз каз за ге ро и ческия ход на все мир на та 
Исто рия, чий то Про та го нист (Про ле та ри а тът, пред ста ви тел на еман ци пи ра-
що то се чо ве чест во), во ден от своя аван гард (Пар ти я та), се е уст ре мил напред 
към Свет ло то бъ деще. Но на то зи ве лик исто ри чески път стои ко вар ни ят и 

11 Тук и по-на та тък под „Го лям раз каз“ ще раз би ра ме ин сти ту ция: об х ва ща ща пуб лич-
но то дискур сив но про из вод ст во, на ра тив на струк ту ра, систе ма от ка те го рии, нор ми 
и на ви ци, ко и то за да ват пра ви ла та и рам ки те за про из вод ст во на вся как ви тек стове. 
Голе ми ят раз каз включ ва в ре фе рен т но вре ме (пред ста ва за Го ля ма исто рия) и по-
соч ва ре фе рен т ния ко лек тив Про та го нист, кой то е су бект и агент на Исто ри я та; той 
за да ва и прин цип но въз мож ни те пе ри пе тии, и фи нал на та цел). Ка то нор ма тив на 
ин сти ту ци о нал на рам ка Го ле ми ят раз каз ня ма кон крет но съ щест ву ва не: той е на 
стра на та на ге не ра тив ни те и кон т ро ли ра щи ме ха низ ми, не съв па да с ни то един кон-
кре тен разказ.

12 Сле до ва тел но „вул га ри за ци я та“ на ди а лек ти ческия и исто ри чески ма те ри а ли зъм, 
свеж да не то им до проста на ра тив на схе ма за ма со ва ре ци та ция не е не що слу чай-
но, ни то е ня ка къв ста ли нист ки про из вол: тя се случ ва по не об хо ди мост. Тя е це-
на та, ко я то слож на та мар к си ст ка фи ло со фия, по е ла в се бе се теж ко ико но ми ческо 
и хе ге ли ан ско нас лед ст во и по ве че от 100 го ди ни те о ре тич ни диску сии, пла ща, за 
да мо же да се пре вър не в ма сов език на власт та, въз про из веж дан от всич ки и във 
всич ки си ту ации. Тя не из беж но ста ва ба нал но По вест во ва ние, опоска но от вся как-
ви слож ности (та ко ва, че да е раз би ра е мо до ри за негра мот ни те ма си, за пи о не ри и 
чав дар чета).
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рет рогра ден кла сов Враг, с ко го то се во ди без ми лост на бор ба на во ен ния и на 
мир ния Фронт: раз би ра се, фи нал на та по бе да по ди а лек ти ческа за ко но мер ност 
на Исто ри я та при над ле жи на Про ле та ри а та, кой то накрая ще пост рои с тру да на 
на род ни те ма си меч та ния ко му нисти чески свят: то га ва всич ко пи са но от по е ти 
и фи ло со фи ще се сбъдне. Тази простич ка на ра тив на схе ма е всъщ ност мо щен 
сим во лен опе ра тор: той за да ва нор ма тив но и ед ноз нач но ос нов ни те со ци ал ни 
и исто ри чески ка те го рии – сце на та на со ци ал но то дейст вие, ос нов ни те ро ли и 
тях но то раз пре де ле ние, ти па кон ф ликт, въз мож ни те пе ри пе тии, пре допре де ле-
ния из ход от исто ри ческа та ко лизия. Еднов ре мен но мо де ли ра Го ля мо то вре ме 
на ко лек ти ва и мал ко то вре ме на ин ди ви ди те; на прак ти ка то ва е сим во лен 
ин ст ру мент, кой то е спо со бен да ин тер пре ти ра и да ин тегри ра в еле мен тар ния 
си схе ма ти зъм вся ко кон крет но исто ри ческо съ дър жа ние. В до пъл не ние той 
оси гу ря ва на деж да и исто ри ко-уто пи ческа бод рост – уст ре мен е към хо ри зонт 
на спра вед ли вост та, щасти е то и без проб лем ност та, иска да сне ме бо жия рай 
вър ху не щаст ния зе мен шар. И то зи раз каз из пъл ня ва всич ки по со че ни фун к-
ции, без при то ва да преста не да бъ де зат во рен, ли шен от истин ска ре фе рен ция 
към дейст ви тел ност та, са мо ве ри фи ци ращ се и са мо доста тъ чен, не въз мо жен 
за опро вер га ва не, мне мо ни чески лес но въз про из во дим. 

Тък мо ком би на ци я та меж ду сем п ла та му яс но та и не опро вер жи мия му 
на ра ти вен ред са пер фек т но ус ло вие за ма со ви зи ра не то му – за то ва той да бъ де 
пре раз каз ван, пов та рян, ре ци ти ран, скан ди ран, пи сан, пре пис ван и раз про ст-
р а ня ван от всич ки и във всич ки об сто я тел ст ва, да пре си ча со ци ал ни де ле ния 
на об щест во то, да бъ де въз про из веж дан по всич ки ка на ли за ко му ни ка ция, във 
всич ки жан ро ве, чрез всич ки спе ци а ли зи ра ни и нес пе ци а ли зи ра ни со ци ал ни 
езици. Посте пен но ма со во то му въз про из вод ст во го на ла га ка то все об ща ориен-
та ци он на и обяс ни тел на систе ма, ге не ра тив на рам ка на всич ки дру ги го ле ми 
и мал ки раз кази. През не го се опре де ля „исто ри чески ят сми съл“ и „Го ля ма та 
прав да“, игра е щи ро ля та на ко е фи ци ент на ло ял ност за все ки участ ник в об-
щест во то и „со ци а лен ек ви ва лент“ на вся ко ед но яв ление. Те са в състо я ние да 
за кот вят все ки от де лен кон текст напра во в Един ст ве на та Све тов на исто рия, да 
опре де лят място то и зна че ни е то му в све тов но-исто ри ческа та бор ба; да оце нят 
вся ка кон крет на цел и вся ко прак ти ческо дейст вие, пи тай ки се простич ко – 
допри на сят ли те за Прогре са, По бе да та, Свет ло то Бъ де ще? 

Напрежението между норма и 
социални употреби на разказа 

Хи по те за та до из вест на сте пен от чи та ше осо бе ния ба ланс меж ду иде о ло-
ги ческа просто та и ку хо то съ дър жа ние на Раз ка за, от ед на стра на, и мно го об ра-
зи е то и слож ност та на не го ви те непре къс на ти, все въз мож ни упот ре би – от дру га 
(ма кар че, как то се ока за след про веж да не то на из с лед ва ни я та, то ва да леч не е 


