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В забележителния 
роман на Георги 
Господинов „Вре
меубежище", кой-
то започна да пре

взема и международния книжен 
пазар, жителите на различни 
европейски страни, разочаро
вани колективно от настоящето, 
решават да се върнат в мина
лото. Но кое минало? Това бива 
решено на референдум, в който 
хората гласуват за любимото си 
десетилетие. 

Въпреки че книгата е ан
тиутопия, която показва как 
властта на миналото върху нас 
е толкова могъща понякога, че 
изтрива идеята за бъдеще, има 
нещо много човешко в носталги
ята. За кое точно време мечтаеш 
обаче, показва много и за това 
какво ти липсва. Човек обикно
вено харесва най-много времето, 
в което е бил млад. Но кое де
сетилетие харесват българите 
като цяло? 

Като всеки журналист, започ
нахме с догадка. Проверихме 
какви изследвания са правени 
по темата и те се оказаха мно
го, предимно на попкултурна 
тематика. Но устойчиво показ
ваха, че 90-те са предпочитаното 
време. Например изследването 

на Luminate в САЩ показва, че 
две поколения - милениъли и 
поколението Z харесват 90-те. На 
другия край на света - в Индия, 
друго проучване също показа, 
че любимото десетилетие на 
анкетираните е последното на 
миналия век. 

Това до голяма степен съв
падна със собствените ни въз
гледи. Бидейки от онова поко
ление, което израсна в дивите 
години на „първоначалното 
натрупване на капитала", и 
спомняйки си с умиление за 
онова усещане за свобода, кое
то никога не се повтори, лесно 
възприехме идеята, че 90-те 
вероятно са най-важното и съ
ответно - любимо десетилетие 
за хората. 

Имахме много теории защо 
това може да е така. 

ДecemuAemue kamo нukoe 
gpy20 
90-те бяха годините след „края 
на историята" и стария свят, 
началото на новия. Бяха no
man-s-land. Десетилетието на 
анархията и свободата, на му
зиката и сериалите, на скуката 
и непукизма. 

Климатичните промени не 
бяха надвиснали като дамоклев 
меч или поне не се виждаха от 
България. Имаше проблем с 
озоновата дупка, но той беше 
решен. Войната срещу терора не 
беше започнала. Повсеместното 
следене на хора във всеки техен 
момент не беше факт. Нямаше 



социатш мрежи. Интернет тък
мо прохождаше. Джойнтьт беше 
левче. 

Имаше и скука. Сега, уви, 
скука няма, както и време. То
гава не само изглеждаµ�е, че 
има бъдеще, но то беше ясно, а 
и изглеждаше близко. Формално 
все още важаха много безумни 
ограничения, но реално хората 
бяха свободни. Сега формално 
хората са свободни, но реално 
като че ли не чак толкова. 

По света политическата ат
мосфера беше различна. След 
дълга и изтощителна световна 
война и последвалите я десе
тилетия на сковаваща студена 
границите се разтвориха, идео
логиите се сринаха, светът ста
на любов, алкохол, наркотици 
и МТV. 

Това безспорно беше най
хубавото десетилетие напри
мер за САЩ - икономически и 
политически. То формира и мно
го от погледа на света, защото 
за разлика от сега (и колкото и 
трудно да изглежда днес да се 
повярва) 90-те бяха десетиле
тие с една-единствена водеща 
сила, в която за кратък момент 
в историята всички харесваха 
империята. 

Вторият свят се разпадна, 
останаха първият и третият. И 
всички вярвахме, че неизбеж
ната съдба е да се слеем в един. 
Неговата музика, култура, идеи 
за известно време бяха неоспо
рими, единствени. Всички ис
каха да живеят в апартамент с 

петима приятели в Ню Йорк и да 
ходят на концерти на Nirvana. 

Водени от идеята, че важно е 
същото като любимо, започнах
ме да говорим с хора, които да 
ни кажат защо 90-те са и двете. 

Kak c8oбogama нахлу В 
cmpaнama 
В историята, посочва Веселин 
Методиев, историк, професор и 
бивш политик от 90-те, се въз
приема теорията за дългия XIX 
век. Той започва с Френската ре
волюция и се проточва чак до 
началото на Първата световна 
война. По същия начин, казва 
Методиев, 90-те не започват и
не завършват точно с кръглите 
си години. За България, а и за 
света, те започнаха с падането 
на Берлинската стена през 1989 
г. и до голяма степен приключи
ха с края на романтичното без
времие - терористичните атаки 
срещу двете кули в Ню Йорк на 
11 септември 2001 г. 

„При свръхголяма промяна 
като падането на стената важно 
и хубаво се съчетаха. Такива си
туации не са често срещани", 
казва Методиев. Той подчертава 
онова, което всички усещаме -
че личното и социалното десе
тилетие обикновено не са едно 
и също. ,,Хубавото десетилетие 
е онова, в което си живял хуба
во. Бил си щастлив, радостен, 
влюбен." 

„90-те за мен наистина беше 
най-хубавото десетилетие, за
щото беше пълно с надежди. 
Невероятно нещо е да се случи 
в живота ти революция и ти да 
участваш в нея", потвърждава 
главният редактор на „Стър
шел" Михаил Вешим. 

Милен Марчев и Ясен Петров 
са хора, за които 90-те са много 
силни години. Марчев тогава 
цепи мрака като автор и редак
тор на секцията „Оживление" 

· в първия модерен български
всекидневник - ,,24 часа". Тогава
той има умопомрачителни тира-

жи. После е главен редактор на 
седмично списание (,,Сега") и 
издател на списание „Метропо
лис", което прави заедно с при
ятеля си Ясен Петров. Той също 
е със статут на култов през 90-
те - един от първите популярни 
диджеи и създател на движение
то за клубна музика „Метропо
лис", което носи много от вина
та за ударната модернизация на 
българската електронна сцена. 
,,Тогава [в началото на 90-те] все
ки един от нас, които сме ходили 
на големите митинги на СДС, 
участвали сме в студентската 
стачка, изведнъж видя, че дори 
и да са били разформировани 
някакви учреждения, ченгетата 
си бяха там. Обаче въпреки това 
ти отиваш, казваш си каквото 
мислиш и това е. Нямаше ни
какви проблеми", казва Милен 
Марчев и продължава: ,,Този 
полет на свободата беше от 
това, че когато се махнат много 
от рестрикциите, се чувстваш 
свободен." 

В началото на 90-те Ясен 
Петров води и предаване по 
някогашното радио „Експрес". 
Начинът, по който започва да 
го прави, също е показателен за 
лекотата, с която се случваха не
щата тогава. 90-те са като един 
всеобщ стартъп. Всеки може да 
бъде всичко. ,,Значи 1992 г. Ана
Мария Тонкова направи радио 
,,Експрес" и един приятел се по
знаваше с нея и ми звъни един 
ден и вика: ,,Абе тука едно ра
дио, кога можеш да започнеш". 
Това беше в петък и аз казвам 
„В понеделник". И се срещам с 
Ана-Мария Тонкова и тя вика 
„Значи, след десетина дена" и аз 
казвам: ,,Не, не - вдругиден". И 
почнах. Нещата тогава ставаха 
лесно", разказва Ясен Петров. 
След като една година води му
зикално предаване, започва да 
се занимава с нещо по-голямо 
- обедния блок на радиото.

Подобна история разказва и
Михаил Вешим от „Стършел".
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Големuяm cmapm на 

чo8ewkama лаkомuя 

90-me не nocmaBuxa
морално emuчнomo, а
маmерuалноmо наВаkс·
Ване. Сега се Връщаме
kьм meзu Вьпросu. това
pogu еgна kyлmypa на
omka3 om самопрецен
kа за xopama, koumo
нapywa8am npaBuлama.
Hau-goбpomo om 90-me
е, че moBa беwе наu·
щacmлuBomo Време на
нашuя >kuBom. Времеmо
се ycnokou. А наu-лошо·
mo е големuяm cmapm
на чоВешkаmа лаkомuя.
Tou u3kpu8u много хора.
Аз uмам no3нamu, kou·
mo бяха egнu през 80·
me u kоренно разлuчнu
слеg moBa. И geцama cu
Bь3numaxa maka. Нама·
лu се cuлama на еmuчно·
mо начало.

В зората на демокрацията той 
работи в (разбира се) вестник 
„Демокрация": ,,Раковски" 134 
тогава (централата на СДС в Со
фия - бел. авт.) беше като Зим
ния дворец, ходеха едни хора с 
бради, революционни лозунги, 
беше пълен хаос. Стефан Тафров 
работеше и той в първите броеве 
на „Демокрация" и завеждаше 
международния отдел. И отивам 
при него един път да бистрим 
политиката, а той слуша ВВС 
и „Свободна Европа" (вероятно 
на френски - бел. авт.) от един 
раздрънкан ВЕФ, за да пише 
международни новини. И звъни 
телефонът. Той го вдига и вика: 
„О, Джордж, как си." И ме пита 
мен „Знаеш ли английски?" и аз 
му казвам, че не ми е чак тол
кова добър. И Тафров, от- >12 
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През 90-me xopama 

uмаха ugeя за 

промяна 

СъВсем В начаАоmо на 
npexoga мu се cmpyBa· 
we, че по-Важно не е ga 
се nuwe с хумор, а gemo 
Buka БоmеВ • .. лowuяm 
с ножа no гАаВаmа". Mu· 
сАех, че moBa е camupa· 
ma • беwе реВоАlоцuон
но Време. 
Cnoнmaннocmma сега 
я няма. Bcuчko мuнаВа 
през разАuчнu бuзнес 
u noAumuчecku uнme
pecu. Тогава xopama 
uмаха ugeя за промяна. 
Имаwе aBmopumemu 
uзАеЗАU нароgнu Bogaчu 
om нegpama на нароgа. 
ПосАе се оkаза, че са 
no-ckopo om нegpama на 
Държавна сuгурносm, 
ge. Еgна моя npuяmeAka 
akmpuca нещо я y8oAHU· 
ха om meamъpa u omuge 
8 профсъюза „Пogkpe
na" ga mъpcu nogkpena 
om g-p Тренчев, koumo 
mогаВа xogewe с nuc
moAem u Военнu gpexu. 
И му се onAakBa kak са 
я y8oAнuAu, а mou само 
u kаза: .. зanaAeme 2u, 
госпожа". TakuBa Време· 
на бяха. 

>U варя вратата и вика: ,,Абе
някой тук знае ли английски."
Един човек каза „Ми аз знам"
и Тафров му казва: ,,Ела, ела
да говориш с Джордж Сорос".
И тоя, който взе слушалката
и му отговори, стана първият
шеф на „Отворено общество"
в България - Георги Прохаски.
Властта тогава се търкаляше
по улицата. То и затова толкова
случайни хора се набутаха."

Милен Марчев също има 
много бърза кариера тогава: 
„Да кажа за свободата през 
90-те. След година и половина
работа в „24 часа" ми дадоха да
оглавя отдел. Отдел, бе! Отдел!
Преди това, по времето на соца,
се чакаше някой да умре, за да
станеш шеф на отдел. Аз ста
нах шеф на отдел на 24! Защото
знам английски, не съм писал
за Тодор Живков и щото съм
чел някакви книги. На 29 годи
ни бях главен редактор на сп.
„Сега". По същия начин Ясен
в радио „Експрес" отиде да
води предаване за музика, но
на края на първата година во
деше един обеден блок, в който
си говореше за каквото си по
иска. Разбираш ли - за какво
то си иска. И нямаше такива:
,,Недей да говориш срещу Бой
ко Борисов!". Въобще нямаше
„Недей!". Сменили сме не знам
колко правителства - и леви, и
десни, а Ясен от един до три все
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си говореше каквото си иска." 
Богдан Русев, бивш редак

тор в символното за 90-те „Его
ист" и писател, също свързва 
90-те с усещането, че всичко е
възможно. ,,Преди и след това
не съм го изпитал това усеща
не повече. То се изгуби, нещата
се подредиха. Хаосът изчезна,
дойде приемливата сигурност.
Тогава се усещаше неограни
чена вертикална мобилност.
Може да си ял инстантни спа
гети миналата година, тази
обядваш в луксозен ресторант
в София. Можеше да се случи
всичко."

Веселин Метрдиев го на
рича „смяна на всекидневие
то". ,,Дотогава е имало едно, 
подчинено на компромиси и 
страх, а това беше ново равни
ще. Имахме чувството, че за 
седмица-две стават уникално 
положителни неща. Аз съм бил 
на 33 тогава. Ако попитаме ня
кой на 33 днес дали се случват 
такива промени за месец-два, 
ще каже „не". По-бавно е цяло
то живеене. Има един техно
логичен скок, който завърши 
2004-2005, който започна през 
90-те. Светът стана по-малък.
Интернет стана факт, появи
ха се мобилни телефони, дви
жехме се навсякъде, както в
Западна Европа се движеха
години преди това - с коли,
самолети."

Бумъm на бuзнеса 
Свободата тогава не е само в 
медиите. 90-те са и момент, в 
който адски много хора вярва
ха, че могат да успеят с частен 
бизнес - защото почти всички 
знаеха за него само от книгите 
и филмите. Милен Марчев си 
спомня за една показателна ис
тория: ,, Тогава беше бумът на 
свободата в бизнеса. Ние има
ме един съученик, който тога
ва почна да внася факсове. И аз 
казвам: ,,Абе кво става, кви са 
тия факсове?!" и той вика: ,,Ча
кай бе човек, сега цяла Бълга
рия ще почне да прави бизнес 
и ще им трябват факсове." За
щото тогава беше така - оферта 
по факс. И пишеш до некви ита
лианци „имате ли спагети", те 
отговарят „имаме". И можеше 
да поръчаш по факса спагети 
от Италия и да ти ги дqкарат. И 
този човек си направи пар�е от 
факсове. Тогава всеки пробваше 
кой каквото може. Беше бум на 
частната инициатива. Сега све
тът е по-различен." 

И Михаил Вешим си спом
ня с добро за бума на малкия· 
бизнес през 90-те: ,,Тогава си 
мислех, че този народ, като 
го оставиш свободен, и той за 
три години ще се оправи. После 
видях, че няма да стане, но си_ 
казах, че може би за пет годи
ни, като го оставиш на свобода -
със свободен бизнес и свободна 



инициатива. И то наистина се 
размърда всичко - гаражчета, 
дюкянчета, клек шопове. После 
се разбра, че не може така да 
стане и ги хванаха по някакъв 
начин, фалираха, обезвериха 
се. Много хора се обезвериха 
още след първите избори и за
минаха. Но всъщност и много 
неща се направиха в България 
през тези години - това, за кое
то скачахме по площадите, се 
случи. Ние искахме главно две 
неща - свобода на словото и на 
пътуванията. Случи се. Аз не 
съм песимист за направеното." 

,,Имаше цяла класа от ка
дърни чичовци, които могат 
различни неща и искаха да го 
правят и си отваряха магазин
чета", спомня си Богдан Русев. 

А Веселин Методиев посочва, 
че „хора с инициатива изпадна
ха от едни професии, в които не 
напредваха, и отидоха в други, 
където са кадърни и станаха в 
пъти по-заможни". 

90-me бяха gece
muлemuemo на
анархuяmа u cBo
бogama, на мy3u
kama u cepuaлume,
на ckykama u нeny
ku]мa., 8 koemo за
kpamъk мuг Bcuч
ku глеgахме 8 еgна
nocoka.

Тогава u сега 
Един начин да се види колко 
различен е бил светът тогава 
е през социологическите про
учвания. ,,Галъп", чрез Първан 
Симеонов и Яница Петкова, се 
поровиха заедно с нас в архива 
си, за да проверят какво са пи
тали хората тогава. И откриха 
интересни неща. Изследвания
та на младите през 1995 - 2002 и 
сравнението с подобни въпроси 

животът I к I D 

от 2018 г. показват колко сме се 
променили. 

Ако близо 40% от младежите 
ДО 19 ГОДИНИ и малко над 30% 
от тези до 25 години през 1995 
г. са били готови да започнат 
собствен бизнес, през 2002 г. 
тези проценти се изравняват 
на 35% и се сриват на под 20% 
през 2018 г. Желанието за пре
дприемачество, изглежда, се е 
изпарило някъде в последните 
15-ина години.

Смалило се е и желанието да
се носи отговорност. През 1995 г. 
на въпрос дали предпочитат по
трудна и отговорна работа срещу 
по-лека, но с по-малко отговор
ности, 46% от младежите меЖДУ 
19 и 25 избират първото, срещу 
38% за второто. Тези проценти 
са се обърнали огледално при 
изследването през 2018 г. 

И ако през 1999 г. основните 
европейски ценности за мла
дите българи са били пазарна
та икономика, демокрацията 

1 ' • r, :.1 � 1 

C8oбogama на 

мeguume през 90-me 

беwе на еgно om нaii· 

Bucokume нu8а е8ър. 

Аз om еgна гоguна се 
onumBaм ga нanuwa 
kнuга за мeguume 
u еgно om нещаmа, 
koumo ще нanuwa със 
сuгурносm mам, е kak се 
pogu nъpBomo nokoлe· 
нuе журналuсmu слеg 10 
ноемВрu. Эащоmо начu· 
нъm, no koumo moBa no· 
kоленuе се pogu, беwе 
емблемаmuчен за moBa, 
че В npogъл>keнue на 10 
гoguнu uмawe много 
по-голяма сВобоgа на 
слоВоmо, omkoлkomo В 
моменmа. В eguн мо· 
менm се оkаза, че egнu 
хора с голям onum ВъВ 
Becmнuцume, но Все nak 
onum В eguн Becmнuk, 
koumo беwе орган на 
ЦК на 6КП, gpyгomo 
беwе на OmeчecmBe· 
нuя фронm, mpemomo 
беwе на 6ЭНС. това бяха 
e>kegнeBнuцume, koumo 
nokpuBaxa ноВuнu. И 
през целuя соц eguн· 
cmBeнama ноВuна mu е 
kонгресъm u mu зна· 
ew nem гoguнu npegu 
moBa, че ще се случu 
· moBa, koemo мo>kewe
ga pa3BuBa ucmuнcku
жypнaлucmuчecku
нlох, беwе само В meмu,
kъм koumo napmuяma
нямаwе uнmepec. Прu·
мерно uзkлloчumeлнu
penopma>ku съм чел
на Валерu HaugeнoB на
mема nрuмерно събuра·
не на есеннuцumе uлu
няkakBu mам бpu2agu.
Но uмawe много gобър
жypнaлucmuчecku e3uk,
много яpku меmафорu.
Часm om meзu хора се
заеха слеg 89-ma гоguна
ga събuраm млаgu хора,
koumo нямаm onum, u
се nолучu много gобра
kомбuнацuя.
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Cчuma се, че mo2a8a е 
uмаАо бум на nonkyA
mypama. Kak8amo u 
kyAmypa, Aumepamypa u 
мy3uka ga е наnра8ена, 
нuko2a не се е no8mo
puAa cAeg mo8a. Cnopeg 
мен не е maka. Имаwе 
усещане за с8еmо8но 
нu8о, 3ащоmо беwе 
сра8ненuе с npeguw
нomo. Kamo нanpa8uw 
"Aнmuбuomuka" u 8cuч
ku са уау, cAeg8aщume 
Cnauc 2ърАс. То8а не е 
Вярно, но maka u32Ae>k
gawe. Имаwе събuра-
не на maAaнm u хора, 
koumo мuсАяm 8 еgна u 
съща nocoka. Не мuсАя, 
че gнес uма no-мaAko 
maAaнm. 

>IЗ и свободата, то през 2018

огромното мнозинство казва,

че икономическото благосъс

тояние е най-важната ценност,

а сигурността изпреварва сво

бодата.

Марчев мисли, че повечето 

хора днес нямат идеал, нямат 

мечта, която да е малко по-ду

ховна. ,,И то всъщност няма за 

какво да усетиш свободата си, 

при положение че това, което 

искаш, е постижимо с най-еле

ментарни материални методи", 

смята той. Освен това според 

него поколението на някъде 

между 20 и 35 имат свободата за 

даденост: ,,Нямат идея какви тъ

потии сме живели и през какви 

мъки са минали хората, които са 

се борили срещу режима. Колко 

мъка беше България да влезе в 

НАТО, да влезе в Европейския 

съюз. На мен най-щастливият 

ден ми беше, като махнаха тъ

пите визи." 

,,Имаше свобода в един мно

го измерим и осезаем план. Аз 

мисля, че протестите от 1996-

1997 никога не се повториха. 

Тогава беше страшно, градове

те затвориха, всички излязоха", 

казва Богдан Русев и на шега 

подмята, че може да каже на по

младите „еее, какви протести 

имаше навремето". Според него 
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Безаnелацuоннu
яm nобеgumел 
се оkаза gруго 
gecemuлemue. 
'Ще Bu nogcka
жeм-"Opkecmъp 
без uме", ,,вчера", 
,,МежgУ38езgнu 
Boiiнu", ,,ИНguана 
Джоунс","Ченгеmо 
om БеВърлu Хuлс", 
маlikъл Джеkсън 
u Маgона, kacem
ku, ecmpaga u зрял 
соцuалuзъм. 

основната разлика е усещането, 

че излизаш на улицата и проме

няш нещо. ,,Когато приключи

хме, имаше нагласата, че сме 

си свършили работата и сега ще 

почнем да градим западното си 

бъдеще. Сега не е така." 

Сега цяло едно, а вероятно и 

повече поколения приемат тези 

от това, ама сега то си е така", 

казва с леко съжаление, но в ни

какъв случай с мрънкане Милен 

Марчев. 

За Михаил Вешим през 90-

те за разлика от сега е имало 

идеи. ,,Хората бяха обединени от 

идеята за европейското бъдеще 

на България, за Европа и това 

се говореше постоянно. После 

стана като в стихотворението 

на Валери Петров: ,,Ти мечта за 

часовника златен, днес го имаш, 

но нямаш мечта." Днес е сбъд

ната мечтата, ама почнаха да 

са недоволни от Европейския 

съюз", казва той. 

Ясен Петров вижда и друга 

важна разлика: ,,В началото - от 

1990 И НЯКОЯ ДОКЪМ 2005-2006-а, 

диджеите като мен никога не са 

получавали една думичка ин

струкции от управители и соб

ственици на заведения. Никой 

не си е позволявал да се опита 

дори да построи изречение от 

типа на „Сега, тая музика може 

ли да е малко по-такава". Тогава 

се смяташе, че щом един човек е 

доказал, че може да се занимава 

неща наготово и имат съвсем с нещо, трябва да го оставиш да 

различни желания. ,, Това, което го прави по най-добрия начин." 

повечето хора искат, са просто И това се случва не само в му

по-добри материални условия - . зиката. 

да оправят пътищата примерно. Разговорът с Марчев и Ясен 

На мен лично ми е малко тъжно Петров продължава близо 40 
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минути, когато диджеят успя

ва да каже в няколко изречения 

разликата междУ тогава и сега: 

,,В началото на 90-те бяхме мно

го по-близо до това, което беше 

преди, а то беше цял един на

род срещу една държава, срещу 

едно управление. Тогава освен 

тези, които се бяха облагоде

телствали, никой друг не ха

ресваше държавата. Но ние се 

чувствахме по някакъв начин 

общност. Усещането, че си гла

ден, беше за всички, а и освен 

това се знаеше, че винаги може 

да се намери някой близък да ти 

даде, когато имаш нужда. Това 

чувство за общности, за общес

тво, сега го няма. Сега хората са 

много по-скептично настроени 

2018 И3mочнuk: Gallup 

и много по-негативни, защото 

разбират, че са сами. Те са мно

го повече сами - нямат толкова 

много приятели, нямат толкова 

близки хора. Алиенирахме се." 

По·лlобuмоmо 

gecemuлemue 

Вдъхновени от помощта на 

„Галъп", ги помолихме за още 

нещо. В един от въпросниците 

си, които покрай избори изобил

стват, да сложат и въпроса кое 

всъщност е любимото десети

летие на българите. Дадохме 

широк избор от половин век - от 

70-те до последното десетиле

тие. След като 90-те бяха толко

ва различни и важни, вероятно

беше отговорът да е ясен.

Както често става в живота, 

оказа се, че бъркаме много. 

Резултатите от допитването 

дойдоха и ако цитираме думи

те на социолозите по телефона 

- ,,ще се изненадате". Безапела

ционният победител се оказа

друго десетилетие. Ще ви под

скажем - ,,Оркестър без име",

,,Вчера", ,,Междузвездни вой

ни", ,,Индиана Джоунс", ,,Чен

гето от Бевърли Хилс", Майкъл

Джексън и Мадона, касетки, ес

трада и зрял социализъм.

Да, 80-те години печелят в 

три от 6 възрастови групи - те са 

любимото десетилетие на всеки 

между 36 и 65, докато разбира

емо, тези над 66 харесват пове

че 70-те, когато са били млади. 

90-те печелят само в групата 26

- 35 години и дори и там губят

от отговора „не знам".

При най-младите - тези меж

дУ 18 и 25 години, 80-те и 90-те са 

почти равни с около 10%, което 

вероятно подсказва, че гледани 

отдалеч, тези две десетилетия 

за тях изглеждат сравнително 

еднакви. 

Това на пръв поглед е стран-

1ю. Разликата междУ тях, специ

ално в България, но и на доста 

други места по света, е от не

бето до земята. Но прочетете 

отново мненията по-горе. 90-те 

бяха ново начало, драматична 

промяна, взрив. Повечето хора 

инстинктивно се плашат от 

новото, а когато то се случи по 

начина, по който преходът мина 

през България, травмата оста

ва задълго. Има и друго. Когато 

мечтите ти не са се сбъднали, 

боли при спомена за моментите, 

в които си вярвал, че ще станат. 

Дори онези, които спечелиха 

от 90-те, вероятно не биха искали 

те да се връщат. ,,Първо, всяка 

надежда съдържа подвеждане. 

Второ, налага се да взимаш ре

шения, които се оказват непра

вилни. Нямаш и много време. И 

то решения по неща, по които си 

практически некомпетентен", 

казва Методиев с погледа на ис

торик и участник във взимането 

на онези решения. 

,,Всеки си спомня младостта, 

това е ясно. Но със сигурност 

влияние оказва политиката", 

смята Първан Симеонов. ,,Зре

лите възрасти казват 80-те. За 

по-възрастните 90-те са били 

време на изпитания, а за по

младите е било време на лише

ния и кризи. За мнозина е било 

свързано·с миграция в близкия 

им кръг, с рекласация. Така че 

животът I к 115 

сантиментално са чудесни, но 

социално са трус." 

80-те бяха краят на една сис

тема, която с всичките си недос

татъци беше улегнала с времето 

и предсказуема. Тази сплескана 

социална стълбица изведнъж се 

разшири многократно. И мно

зина се оказаха на ниските й 

стъпала. Това със загубата на 

статут се вижда много ясно във 

факта, че само 7% от хората в Со

фия считат 90-те за най-доброто 

десетилетие. 

За това може да има и дру

го обяснение. Хората в София 

и другите големи градове бяха 

настроени най-проевропейски 

и прозападно. Те искаха ради

кални реформи веднага - удар

на модернизация на страната 

и рязка смяна на посоката. Но 

не я получиха. За тях 90-те бяха 

непрекъсната борба и трябва да 

кажем - непрекъснати загуби. Те 

търсеха своя Вацлав Хавел или 

Лех Валенса, а получиха Лука

нов, Беров и Виденов. Няма как 

да харесваш десетилетие, в кое

то непрекъснато си ял шамари 

от режима, който се опитваш да 

смениш. Надявал си се, мечтал 

си, борил си се. Първо за себе си, 

после за децата си. И си загубил. 

Първата победа в това десе

тилетие дойде през 1997-а, но 

тя беше гладна и изстрадана. 

Трябваше да минат години, за 

да станат видими резултатите 

от нея, а след това унесени от 

задоволството на тази победа, 

да се завъртим в друг порочен 

кръг. Но това вече е приказка за 

друго десетилетие. lК 

П.П. През следващите седми

ци очаквайте 1-ta capital.bg и 

в платформите за подкасти 

разговори с авторите, с хора

та от текста, както и с други 

гости по темата. Ако искате 

да 1-tu споделите кое е вашето 

любимо десетилетие и защо, 

може да го 1-tаправите 1-ta 

pisma@i:apital.bg uли в коме1-t

тар под статията. 
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