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Хайнрих Гайзелбергер

Предговор*

„Когато един световен ред се срути,
започва размисълът защо.“
Улрих Бек, 20111

Идеята за тази книга възникна през късната есен на 2015 г.,
след като на 13 ноември серия от нападения разтърси Париж, а в Германия дискусията за пристигането
зъмна стотици
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(c)
фактът, че областите по света, в които вече не съществува
държавност, стават все по-обширни. Трите страни, от които произхождат повечето хора, подали молба за убежище в Германия през 2016 г. – Сирия, Афганистан и Ирак,
заемат предни позиции в Индекса на нестабилните държави (Fragile State Index) за 2016 г. на Фонда за мир2. Ако в
продължение на столетия белите петна по картите на дър*
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Превод от немски език: Теодора Карамелска; б. изд.
Ulrich Beck, „Kooperieren oder scheitern. Die Existenzkrise der Europäischen Union“, в: Blätter für deutsche und internationale Politik 2,
2011, 41-53.
J. J. Messner, Fragile State Index 2016, 2016, Washington, The Fund for
Peace, 7.
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жавите ставаха все по-малки, днес като че ли посоката е
друга: в епохата на Гугъл мапс се увеличават областите, за
които сякаш е в сила предположението на древните римляни: Hic sunt leones*.
Много от политическите реакции спрямо терористичните нападения и мигрантските движения се вписаха
на свой ред в един модел, който би могъл да се обозначи като „секюритизация“** (securitization) и като постдемократична символна политика: чуха се призиви за изграждане на телени огради, дори заповеди да се стреля
по границите; френският президент обяви извънредно
положение и обясни, че страната му се намира във война. Неспособни да се справят с глобалните причини за
предизвикателства като миграцията, тероризма или нарастващата несигурност с национални средства
зъм или да ги
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гражданките и гражданите в ролите им на работници, съсуверени, ученици или ползватели на публичната инфраструктура. Следователно приоритетът на политическото
действие се премества върху измерението на националната принадлежност, върху обещанията за сигурност и върху възстановяването на блясъка от минали времена.
*
**
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лат. – букв., „тук има лъвове“, традиционни обозначения по
старите карти на Африка за неизследвани места; б. р.
Политизиране – в контекст ‘сигурност’ – на иначе финансов термин
за обособяване на „портфейли“ от неликвидни активи, срещу
които се издават ликвидни ценни книжа с цел „секюритизационни
сделки“ за насърчаване на ликвидността; б. р.
Ср. във връзка с това: Zygmunt Bauman, Die Angst vor den anderen.
Ein Essay über Migration und Panikmache, 2016, Berlin, Suhrkamp.

Списъкът със симптомите на упадък би могъл да
бъде почти произволно удължен: с копнежа по анархистка, едностранчива деглобализация или с възникването
на „идентичностното“ движение например във Франция,
Италия и Австрия, с нарастващата враждебност към чужденците и ислямофобията, с вълната на така наречената
престъпност от омраза и, естествено, с възхода на авторитарни демагози като Родриго Дутерте, Реджеб Тайип
Ердоган или Нарендра Моди.
Всичко това още през късната есен на 2015 г. беше съпътствано с истеризиране и втвърдяване на публичния дискурс и с известен стаден инстинкт от страна на официалните
медии. Сякаш вече не можеше да се говори за бежанци и миграция, без да се използват понятия от семантичните полета
„природни катастрофи“ и „епидемии“. Вместо да
ъмпризовават
з
към спокойствие и прагматизъм или да
контекстуализират
и
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на демонстрации, както и в интернет, извед(c) да циркулират понятия като „лъжлива пренъж започнаха
са“, „диктатура на канцлерката“ и „предатели на народа“.
Симптоми като тези са предмет на обсъждане в настоящата книга под понятието ‘Голям регрес’. Отвъд всяка – вероятно имплицирана от самото понятие – наивна
вяра в прогреса, то дава израз на факта, че в най-различни области „действията на ограничителя“ сякаш са обезсилени и сме свидетели на падане под определен праг на
„цивилизованост“.4 Същевременно обаче терминът тряб4

Ср. във връзка с това и с понятието „регресивна модернизация“:
Oliver Nachtwey, Die Abstiegsgesellschaft. Über das Aufbegehren in der
regressiven Moderne, 2016, Berlin, Suhrkamp.
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ва да обозначи по-широк загадъчен феномен: обстоятелството, че от своя страна дебатът за въздействията на глобализацията в някои от фазите си е под нивото, достигнато преди почти двайсет години. За две пророчески от
днешна перспектива предупреждения многократно беше
припомняно още непосредствено след избора на Доналд
Тръмп: за изречението на Ралф Дарендорф, че ХХІ в. може
да се превърне във „век на авторитаризма“5. И за книгата
на Ричард Рорти Да постигнем нашата страна, в която
той проблематизира въздействията на глобализацията (и
ролята на „културната левица“) и изрежда поредица от
възможни крачки назад: възходът на „редовите демагози“,
увеличаването на социалното и икономическото неравенство, настъпването на един „Оруелов свят“,
на
м
ъпротестът
зна
и
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озлоблениен
а
nismжените и
то, както и на унизяващитеизабележки
Хум mотносно
a
6 u
представителите натмалцинствата.
ика nd H
и
Сборникът,
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i
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Cri излиза през 1998 г., т.е. на гребена
)
c
на първата( вълна размишления върху глобализацията.
Прелистим ли книги от онези години, ще се натъкнем
и на други изречения, които могат да се прочетат като
коментари за събитията през 2016 г. Вилхелм Хайтмайер
предупреждава за опасността от „авторитарен капитализъм“, „държавна политика на репресии“ и „свиреп десен
5
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Ralf Dahrendorf, „Anmerkungen zur Globalisierung“, в: Perspektiven
der Weltgesellschaft, съст.: Ulrich Beck, 1998, Frankfurt am Main,
Suhrkamp, 41-54, 52 и сл.
Richard Rorty, Stolz auf unser Land. Die amerikanische Linke und der
Patriotismus, 1999, Frankfurt am Main, Suhrkamp, особено Глава
4 „Културната левица“, 43-103, 81 и сл. [бълг. изд.: Р. Рорти, Да
постигнем нашата страна: Левичарски поглед върху Америка на
ХХ век, 2003, С., Дружество „Гражданин“, прев. С. Васев; б. пр.].

популизъм“.7 Дани Родрик предсказва, че глобализацията ще доведе до „социална дезинтеграция“ и предупреждава, че „една протекционистична ответна реакция“ не е
нереалистичен сценарий.8
Много от съответните оценки се основават на нещо
като „механика тип Полани“ на Втората голяма трансформация. Австрийско-унгарският историк на икономиката
Карл Полани показва в класическото си съчинение Великата трансформация, публикувано през 1944 г., как
през ХІХ в. капиталистическото индустриално общество
възниква експлозивно от по-малки, феодални, аграрни,
политически, културно и институционално интегрирани
взаимовръзки, което води до поредица от последствия и
контрадвижения до обратното овладяване на икономика7

8
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Dani Rodrik,
der Globalisierung. Ökonomische Integration und

soziale Desintegration, 2000 [1997], Frankfurt am Main / New York,
Campus, 86. Във връзка с това биха могли да се споменат също:
Benjamin Barber, Coca-Cola und Heiliger Krieg. Wie Kapitalismus
und Fundamentalismus Demokratie und Freiheit abschaffen, 1996,
Bern / München / Wien, – Scherz [бълг. изд.: Б. Барбър, Джихад и
Максвят, 2008, С., Изд. къща КХ – Критика и Хуманизъм, прев. К.
Янакиев; б. пр.]; Noam Chomsky, Profit Over People. Neoliberalismus
und globale Weltordnung, 2000, Hamburg / Wien, Europa Verlag;
Viviane Forrester, Der Terror der Ökonomie, 1997, Wien, Zsolnay;
Robert B. Reich, Die neue Weltwirtschaft. Das Ende der nationalen
Ökonomie, 1993, Berlin / Frankfurt, Ullstein; Harald Schumann, HansPeter Martin, Die Globalisierungsfalle. Der Angriff auf Demokratie und
Wohlstand, 1996, Reinbek bei, Hamburg, Rowohlt; Joseph E. Stiglitz,
Die Schatten der Globalisierung, 2002, Berlin, Siedler [бълг. изд.: Дж.
Стиглиц, Глобализацията и недоволните от нея, 2003, С., УИ
„Стопанство“, ИнфоДар, прев. В. Маринова; б. пр.].
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та на нивото на националните държави на благоденствието.9 Това развитие, обхващащо както географското, така
и социалното пространство, сега се повтаря, тъй като капитализмът загърби границите на националната държава – и отново последствията и контрадвиженията са найразнообразни.10 Нека споменем само създаването на Атак
[Attac]* през 1998 г., т.нар. Битка за Сиатъл** през 1999 г.
и първия Световен социален форум през 2001 г. в Порто Алегре от страна на левицата11, респективно първите
успехи на критикуващите глобализацията популисти от
дясно: изненадващо силното представяне на Пат Бюканън
на предварителните избори на американските републиканци през 1996 г. (на което се позовават Рорти и Родрик)
или успеха на Австрийската партия на свободата на Йорг
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Международно движение за социална, демократична и екологична перспектива на глобализацията; свързано с т.нар. „алтерглобализация”. Името и началото му са свързани със създадената през 1998 г. във Франция Асоциация за облагане с данъци на
финансовите трансакции и за помощ на гражданите; б. р.
Протестна демонстрация по време на конференцията на Световната
търговска организация на 30 ноември 1999 г. в Сиатъл, смятана за
начало на втора фаза на антиглобалисткото движение в САЩ; б. р.
По онова време съпъстван и от други влиятелни публицистични
и теоретични диагнози, нека споменем само книги като тази на
Наоми Клайн: No Logo! Der Kampf der Global Players um Marktmacht – ein Spiel mit vielen Verlierern und wenigen Gewinnern,
2001, München, Riemann [бълг. изд.: Н. Клайн, Без лого, 2004, С.,
Елементи, прев. Д. Димитров; б. пр.], или на Майкъл Харт и Тони
Негри: Empire. Die neue Weltordnung, 2002, Frankfurt am Main /
New York, Campus.

Хайдер, която през 1998 г. спечели второ място по гласове
на австрийските парламентарни избори.
Ако обобщим тогавашните предложения за решение,
можем да кажем, че – в духа на описаното от Полани движение – се настояваше на повторно овладяване на глобално равнище на излязлата от руслото си икономика: чрез
изграждане на транснационални институции политиката
трябваше да получи възможност да търси глобални решения за глобални проблеми. Успоредно с това трябваше да
се породи съответната нагласа на духа, едно космополитно чувство за „ние“.12
Горчивата ирония е в това, че всички скицирани по
онова време рискове от глобализацията станаха реални
през следващите години – международният
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вяваме ренесанс на етнически, национални и конфесионални ние–те разграничения. Логиката на „борбата на
културите“ изненадващо бързо замести схемата приятел–враг от епохата на Студената война след мнимия
„край на историята“.
Ако на този фон разгледаме разпространяващия се
регрес през късната есен на 2015 г., то следващите събития – конфликтът в Сирия, резултатът от гласуването за
Брекзит, атентатът в Ница, успехите на Алтернатива за
Германия, опитът за преврат в Турция и последвалите го
12

Ср. във връзка с това също: Ulrich Beck, Der kosmopolitische Blick
oder: Krieg ist Frieden, 2004, Frankfurt am Main, Suhrkamp.
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политически реакции, изборната победа на Тръмп и т.н. –
се допълват до още по-мрачна картина.
Ако досега ставаше дума преди всичко за рискове от
глобализацията, много от есетата в този том подчертават
пазарно-радикалната форма на глобализацията, поради което със същото основание би могло да се говори за
рискове от неолиберализма. В този смисъл събраните тук
статии могат да се четат и като изследвания на въпроса в
колко различни отношения – ако перифразираме ЕрнстВолфганг Бьокенфьорде13 – неолибералните демокрации
живеят от предпоставки, които те самите не могат да гарантират: функциониращи медии, които предлагат известен плурализъм на мненията, посреднически обединения
като синдикати, партии или съюзи, в които хората могат
м
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да усетят нещо като собствена действеност;
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от Програмата за между(c) ritiqна
C на учениците (PISA).
народно оценяване
(c)
Възможно е Големият регрес, който се наблюдава
днес, да е резултат от взаимодействието между рисковете
от глобализацията и рисковете от неолиберализма: проблемите, които се дължат на липсващото политическо
насочване на глобалната взаимозависимост, засягат общества, които не са подготвени за тях институционално
и културно.
13
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Бьокенфьорде твърди, макар и в друг контекст: „Свободната,
секуларизирана държава живее от предпоставки, които самата тя
не може да гарантира“ (Ernst-Wolfgang Böckenförde, „Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation“, в: Е.-W. Böckenförde,
Staat, Gesellschaft, Freiheit. Studien zur Staatstheorie und zum Verfassungsrecht, 1977 [1967], Frankfurt am Main, Suhrkamp, 42-64, 60).

Стремежът ни е тази книга да се свърже с дискусиите
около глобализацията през 90-те години на миналия век
и да ги продължи. В нея учени и интелектуаци изразяват
мнението си по парещи въпроси: Как попаднахме в тази
ситуация? Къде ще се намираме след пет, десет или двайсет години? Как може да бъде спрян глобалният регрес и
тенденцията да бъде обърната? Това е опит в лицето на
интернационала на националистите на три нива да се изправи нещо като транснационална публичност: на нивото
на авторките и авторите, на нивото на изследваните феномени и на нивото на разпространението: сборникът ще
бъде публикуван едновременно в множество държави.
На първо място благодарностите ми, естествено, са за
м
зъ
авторките и авторите, заради готовността
им да съдейсти
н
ismвреме да
ват на това начинание и за относително
ума aкратко
n
Х
и
напишат съдържателни
Следващите
ми благоum
атекстове.
к
H
и
d
т
n
и
дарности са насочени
партньорски
a
Кр qкъм
eиммеждународните
u
издателства
в
проекта,
както
и към Марк
(c)за доверието
i
it
r
C
Грийф и Джон
(c) Томпсън за съветите им. Този сборник е и
издателски проект, който не би бил възможен без колежките и колегите ми от издателство Зуркамп. Специално
благодаря за това на Едит Балер, Феликс Дам, Андреа Енгел, Ева Гилмер, Петра Харт, Кристоф Хасенцал, Кристиян
Хейлброн, Нора Меркурио и Яника Рютер.
Берлин, декември 2016
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