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РЕСУРС 13 
 

ЕВГЕНИОС ТРИВИЗАС ОТНОСНО ПОНЯТИЕТО „PIGS“ 
 
 
Евгениос Тривизас, автор на съвременни приказки и професор по криминология в 

университета в Рединг, който спечели съдебно дело срещу Кока-Кола, пише и документира 

като научен работник своите възгледи за използването на понятието „PIGS“, а също така и за 

системното прибягване до отрицателни стереотипи за описване на народите. Професор 

Тривизас пише: 

 
Характеризирането на гърците като измамници, предатели и др. е поредният пример за 

социологическото явление, намиращо израз в подчертаването на отрицателни национални 

стереотипи по време на криза. Не се осъждат или критикуват решенията или действията на 

отделни лица, а бива заклеймяван цял един народ . Най-опасното стереотипизиране се 

изразява в поставянето под съмнение на човешката същност на определени раси или 

етнически групи. 

Акронимът „PIGS“, използван от западноевропейските и англосаксонските инвеститори и 

коментатори като обозначение на народите на Южна Европа и техните икономики, 

представлява не само обида и проява на лош вкус. Това е съвременната версия на 

историческото явление, изразяващо се в оспорване на човешката същност на други човешки 

същества, това е процесът, чрез който членовете на една етническа група принизяват 

членовете на друга група до равнището на животни, като по този начин се обозначава  

непряко, че те заслужават да бъдат третирани като животни. 

Въпреки че някои вестници, като например „Financial Times“, и  някои банки, като например 

Barclays, откликнаха на жалбите, като например на жалбите, направени от португалския 

министър на финансите, и забраниха използването на термина „PIGS“, съществува опасност 

понятието да се утвърди в своята употреба. Тези, които продължават да го използват, не 

осъзнават колко сериозно е това. В действителност те забравят, че подобни обидни изрази са 

били използвани системно в миналото с цел понижаване на чувствителността на 

обществеността, с цел премахване на каквито и да било скрупули, с цел обезсилване на 

състраданието и съчувствието и проправяне на пътя за преследване, убийства и дори актове на 

геноцид. 

Например геноцидът в Руанда е бил предшестван от целенасочена правителствена кампания 

на словесни „издевателства“ над жертвите, а по време на Втората световна война японската 

пропаганда е използвала същия метод срещу американците. Най-крайният случай, естествено, 

е примерът на Третия райх. Един от химическите препарати, използвани за извършване на 



 

2 

геноцида над евреите в концентрационните лагери, е пестицидът с наименование  „Циклон Б“. 

Но много преди фактическото избиване на затворниците с пестициди нацистката пропагандна 

машина вече беше успяла да дехуманизира тези човешки същества. 

Изрази като „плъхове“ и „вредители“  са били използвани систематично за описване на 

евреите. И, разбира се, когато човек започне да разглежда своите опоненти не като човешки 

същества, но като животни или паразити, не са необходими прекалено много скрупули за 

тяхното умъртвяване с цел рециклиране на техните коси или мазнини. Словесното 

„издевателско“ насилие често пъти е първата стъпка към действителното насилие и то не само 

на международната сцена. 

В своите изследвания на престъпления, извършвани от тълпи, направих разграничение между 

две категории обидни изрази: изрази, с които се отрича мъжествеността на опонента, и 

изрази, с които се отрича неговата човешка същност; и установих, че първата категория 

проправя пътя към ритуалното насилие, а вторият вид - към действителното насилие (1). 

Трагичните последици, произтичащи от устното „издевателство“, са причината, поради която 

антрополозите Монтагю и Матсън са на мнение, че процесът на дехуманизация на  други 

човешки същества е „петият конник от Апокалипсиса“. Би било преувеличение да се твърди, че 

хората, които използват термина „PIGS“, подготвят почвата за икономическото клане на 

блудните „прасета“ от Юга. 

 
Все пак буди недоумение фактът, че цивилизовани  хора изпадат до положението да използват 

пренебрежителни изрази, които са причинили толкова много страдание в миналото. Когато 

престанем да разглеждаме другите като отделни личности и започнем да ги третираме като 

представители на определени стереотипи, когато започнем да смятаме дадена етническа 

група за въплъщение на всичко, което е честно и нравствено, и започнем да гледаме на 

противната етническа група като на олицетворение на всичко измамно и безнравствено, 

отваряме широко вратата, която води до всякакви прояви на варварство. Жителите на Юга не 

са „свине“,  гърците не са мошеници по рождение и германците не са  предразположени към 

извършване на геноцид. 

Доброто и злото съществуват във всеки от нас и злото може да се задейства  лесно чрез живота 

в обществото. Да се надяваме, че „петият конник от Апокалипсиса“ ще се препъне в скалите на 

разума и на нашата човешка същност, преди да успее да атакува отново. 
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