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Мисли и АФОРиЗМи

Истинското знание е да държите на това, което знаете, но и да 
признаете, когато не знаете нещо.


Да обичаш учението значи да си близък до познанието. 


Моето учение се състои единствено в това да имам чисто сърце и да 

обичам своя ближен като самия себе си. 


Средата е най-близката точка до мъдростта; да не стигнеш до нея 
е все едно да я преминеш. 


Съвършеният човек върши това, което подхожда на положението, в 

което се намира: той не желае да го надхвърля.


Човекът има три пътя, за да постъпва разумно: първият, най-бла-
городният – размишлението; вторият, най-лесният – подражанието; 
третият, най-горчивият – опитът. 


Излишно е да се говори за нещата, които са направени, както е из-

лишно и да се обвиняваме за минали действия.
 

Няма значение колко бавно се движите, стига да не спирате.


Мълчанието е приятел, който никога няма да те предаде. 


Когато стрелата не попадне в целта, стрелецът обвинява за това 
себе си, а не другиго. Така постъпва и мъдрецът.

Конфуций
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 Договорът и неговите предпоставки

За оптимален вариант на трансформация на ав
то ри тарен режим е прието да се смята т.нар. 

до го вор на елитите. Представата, че подобен до
говор е найбезболезнен за икономиката и за 
обществото пре ход от авторитаризъм към де мо
кра ция, е особено по пулярна сред ръ ководните 
лица на руското ли бе рално обществено мнение 
през годините на Путиновото управление. Един 
та къв договор се разглежда изключително като ва
риант на съглашение между различни групи сред 
управляващите елити, което е призвано да оси
гу ри постепенно „омекване” на авторитарния ре
жим и неговата поетапна транс фор мация, кон
тро лирана „отгоре”, без да се губи управ ляемостта 
на процеса и без излизане на раз рушителни со
циал ни сили на повърхността. Както и преди, ши
ро ко разпространено е виждането, че в Русия 
успешни политически и икономически ре фор
ми може да бъдат осъществени само „отгоре”. Ва
риантът за изход от авторитаризма „отдолу” – чрез 
разрушаването му в резултат от собствената му 
несъстоятелност и под напора на обществените 
сили – еднозначно е приравняван към насилствена 
революция, която може, по всеобщо убеждение, 
да доведе само до разпадането на държавата и об
ществото и до социалнополитически регрес. Тези 
представи се запазват и в „следкримска” Русия, 
въпреки засилването на репресивния, персо ни
фици ран характер на авторитарния режим, както 

СБОГУВАНЕТО С АВТОРИТАРИЗмА:
ИСПАНСКИЯТ УРОК

татяна ворожейкина

Татяна Ворожейкина – специа
лист по сравнителен анализ на 
политическите системи, препо
давател във Висшата школа за 
социални и икономически науки в 
Москва.
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и на икономическия произвол и неприкритата ко руп ция сред държавните 
чиновници, носеща особено демонстративен и нагъл характер на фона на 
икономическата криза и спадането на жизненото равнище. Нещо повече, 
ситуацията придобива характера на сурова екзистен циал на дилема: или 
постепенна трансформация на режима „отвътре”, извър шена от „про глед
налата” под влияние на кризата част от управляващите елити, или вземане 
на властта от радикалните националисти и кървав хаос1. 

Христоматиен пример за успешен „договор на елитите”, осигурил поета
пен преход от авторитаризъм към демокрация, според руската либерална пуб
ли цистика е Пактът от Монклоа в Испания. Наистина Пактът (поточно пак
товете, тъй като те бяха два – политически и икономически), подписан на 25 
октомври 1977 г. в мадридския дворец Монклоа, резиденция на министърпред
седателя, между правителството на Испания, оглавявано от Адолфо Суарес, и 
ръководителите на политическите партии, влезли в парламента след пър вите 
за последните 40 години демократични избори от 15 юни 1977 г., се превърна в 
изключително важен етап в процеса на прехода към демокрация. Обаче самият 
преход (La Transición), който се разглежда в транзитологичната ли тература като 
моделен, повлиял в една или друга степен върху опита в други страни, поели по
късно по същия път, съвсем не се свежда до Пакта от Монклоа. Всъщност този 
преход от авторитарна диктатура към демокрация отне на Испания 7 години: 
от деня на смъртта на Франко на 20 ноември 1975 г. до парламентарните избори 
от 28 октомври 1982 г., които бяха спечелени от опозиционната Испанска 
социалистическа работническа партия (ИСРП) и така обозначиха найважния 
рубеж в консолидацията на демокрацията: мирното предаване на властта от 
една политическа сила на друга.

 Задачата на тази статия е да се обособят основните моменти на успешната 
демократична трансформация в Испания и да се направи опит да се разбере 
кои от уроците на испанския „моделен” преход запазват своята значимост за 
бъдещата демократизация на други страни.

Всъщност промените в испанското общество, облекчили прехода от 
авторитаризъм към демокрация, започнаха далеч преди смъртта на Франко. 
От края на 1950те години неговата диктатура се отказа от продължаване 
на икономическата политика на автархия, която следваше в продължение 
на 20 години след края на Гражданската война2. В резултат на успешната 
модернизация на икономиката през 1960–1970те години Испания в кратък 
исторически срок се превърна от страна с традиционна аграрна икономика 
и преобладаващо селско население в предимно градска страна с развита 
промишленост и развит сектор на услугите. Това беше съпътствано от 
дълбоки и много бързи, вместили се в живота на едно поколение, демографски 
промени: от 1960 г. до 1975 г. 6,5 милиона испанци се преселиха от селата, в 
които нямаше работа, в градовете и така около 20% от населението на страната 
се премести от селски местности в найурбанизираните райони – Мадрид, 
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Барселона, Страната на баските. Дeлът на селското население намаля от 40% 
през 1950 г. до 25% през 1970 г. и до 14% през 1987 г., като в същото време делът 
на заетите в обслужващия сектор нарасна от 27% от населението през 1940 г. 
до 37% през 1970 г. и 46% през 1987 година.

Превръщането на Испания в туристическа страна, от една страна, и раз
про странението на телевизията, от друга, доведоха до демонстрационен ефект, 
който беше много важен след 20 години изолация. Испанците за първи път 
видяха представителите на европейската средна класа като туристи в своите 
курорти, както и телевизионни филми, които отразяваха начина на живот, 
поведение и потребление, характерни за поразвити общества. В същата посока 
дей стваха взривното нарастване на образователното равнище на испанското 
об щество и започналата от 1960те години негова фактическа секуларизация, 
вървяща независимо от факта, че католическата църква и особено католическата 
организация „Opus Dei” оставаха найважните идеологически опори на ав
то ритарния режим. Секуларизацията се изразяваше в рязкото падане на ни
вото на раждаемост, в масовото излизане на жените на пазара на труда, в 
демократизацията на семейните отношения, в скъсването с традиционните 
поколенски ролеви модели. Процесите на социална, психологическа и културна 
модернизация на испанското общество протичаха много бързо. Отварящата се 
за Европа и за света страна се опитваше да преодолее натрупаното изоставане 
и да навакса загубеното време.

Успешното икономическо развитие през 1960те години (икономиката 
нарастваше средно с 6% годишно) и процесите на социална модернизация 
влошаваха положението на тези традиционалистки социални групи, които бяха 
опора на режима на Франко: крупните земевладелци, дребните предприемачи, 
търговци и занаятчии и рентиерската буржоазия. Либерализацията на 
икономиката разрушаваше властта на крупните земевладелци и на тяхно място 
дойде съвременната аграрна буржоазия, дребните селски собственици масово 
се преселваха в градовете, инфлацията изяждаше доходите на рентиерите. По 
същото време в Испания се формира динамична и съвременна средна класа, 
като този процес течеше изключително бързо: от 1965 г. до 1984 г. дeлът на 
заетите в обслужващия сектор, на техническия и административния персонал, 
на управленците, търговците и предприемачите, неизползващи наемен труд, 
както и на самонаетите нарасна с 35% до 52%, в същото време дeлът на ръчния 
и на селскостопанския труд намаля от 65% до 46%3. 

По мнение на много испански социолози социалните и културните 
промени през 1960те години подготвиха почвата за превръщането на 
страната в демокрация след смъртта на Франко. За 40 години диктатура в 
страната се смениха две поколения (през 1975 г. дeлът на испанците, родени 
преди Гражданската война, беше само 5%) и мнозинството от младежите 
според обществените проучвания все повече подкрепяше демократичните 
възгледи. Въпреки че политическият режим през 1960–1970те години 



10 бр. 3/4 – год. XX

Теория

радикално отличаваше Испания от съвременните общества, за мнозинството 
от младите хора политическите промени бяха просто въпрос на време4. Това 
не означава обаче, че превръщането на Испания в демокрация след смъртта 
на Франко е станало автоматично. Напротив, този процес имаше крайно 
сложен и драматичен характер и неговият успех въобще не беше предрешен. 
Негова найважна част беше появата на широко антифранкистко движение 
в Испания, в което участваха представители на различни групи: студенти, 
работници, пацифисти, младежи, граждани. Без нарастващия от началото на 
1970те години натиск на социалните и демократичните движения, без тяхното 
излизане на улицата и постепенното ѝ завоюване, въпреки тоталните забрани 
и жестоки репресии, не е възможно да се обясни окончателното пречупване на 
диктатурата в края на десетилетието.

Натискът „отдолу”

Работническото движение имаше в този процес водеща роля. Неговият по
дем през 1970те години беше в значителна степен свързан със специфичните 
условия, в които го беше поставил авторитарният политически режим. Стачките 
в Испания бяха забранени до самия крах на франкизма, въпреки че от 1965 г. На
казателният кодекс престана да ги квалифицира като метеж, тъй като във всеки 
трудов конфликт се виждаха политически проблем и нарушение. Твърдата ин
ституционална структура на франкизма не оставяше място за легално отстоя
ване на правата на трудещите се: тя не допускаше нито правото на стачка, нито 
правото за създаване на собствени организации. Типичният отговор на бизнеса 
спрямо исканията на работниците беше прилагането на франкисткото трудово 
законодателство, предоставящо на предприемачите широки права за наказване 
на „нарушителите на трудовата дисциплина”. Репресиите от страна на властите 
също бяха неизбежни, тъй като те виждаха във всеки трудов конфликт полити
чески проблем и нарушение на обществения ред. През 1969 г. и 1971 г. във връз
ка с подема на независимото работническо движение в Испания беше въведено 
извънредно положение, а през 1973 г. беше организиран т.нар. Процес 1001, на 
който бяха съдени ръководителите на нелегалните независими профсъюзи – Ра
ботническите комисии5. 

В съответствие с корпоративистките принципи вертикалните фран кист
ки проф  съю зи бяха единствената легализирана форма на обединение на ра бот
ниците. Член  ството в официалните профсъюзи беше задължително за ра бот
ни ците във всички предприятия. Затова борбата за свобода на профсъюзите се 
оформи като основно направление в дейността на независимото работническо 
движение, което през 1973–1974 г. излезе на повърхността и стана един от основ
ните фактори, формиращи политическата обстановка в Испания. Главният ло
зунг на движението в пика на неговия подем през 1976–1977 г. (именно когато се 
определяха съдържанието и направлението на процеса на прехода към демокра
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ция в Испания) беше „Свобода. Работа. Амнистия”. В периода на късния франки
зъм в Испания съществуваха няколко независими профсъюзни конфедерации, 
найвлиятелни от които бяха Работническите комисии, действащи под ръковод
ството на нелегалната Испанска комунистическа партия (ИКП), и Всеобщият 
съюз на трудещите се, свързан със също така нелегалната ИСРП. Работнически
те комисии бяха найорганизираната социалнополитическа сила на испанското 
работническо движение, тяхното влияние се разпространяваше върху найголям 
брой предприятия по цялата територия на страната. Именно те оглавиха борбата 
за социални права на трудещите се, която в периода на найголемия си подем 
стана едновременно с това и политическа борба за демокрация. Исканията за по
литическа и профсъюзна свобода, разривът (ruptura) с вертикалните франкистки 
организации и с франкизма като политическа и институционална система бяха 
централен лозунг на работническото движение в Испания. Като цяло работниче
ското движение и неговата мобилизация помогнаха на борбата за демокрация и 
за ускоряване на промените повече от всяка друга антифранкистка организация 
или социално движение6. Силата и влиянието на профсъюзите им позволиха да 
станат реални участници в социалния пакт, който в онзи период се оформяше 
в Испания, въпреки че те не се оказаха достатъчни, за да може работническото 
движение да наложи своята линия в този пакт.

Независимото студентско движение се появи в Испания още порано, през 
1950те години. То беше оглавено от поколение лидери, които не бяха участва
ли в Гражданската война и по тази причина не бяха обременени с комплекса на 
загубилия. Неговите искания имаха конкретен характер, но борбата за пости
гането им много бързо доведе до разрив между младежта и франкизма, до въз
никването на демократично движение на студентите и преподавателите в уни
верситетите. Както и в случая с работническото движение, основните искания 
на студентите бяха за свобода на организиране, за студентско самоуправ ление, 
за отказ от задължителното членство в официалния университетски проф
съюз. Борбата за постигане на тези цели започна през 1950те години и про
дължи десетилетие и половина. Тя беше съпроводена от жестоки репресии, 
от периодично затваряне на университети и тяхната полицейска окупация, от 
улични сблъсъци на студенти и фалангисти, от изгонване на ръководителите 
на движението от университетите и убийствата им. Правителствените репре
сии не спряха студентското движение, напротив, те превръщаха студентската 
борба с официалния студентски профсъюз в борба против режима. През фев
руари 1965 г. антифранкистките студентски организации от 84 университета, 
включително водещите университети в Барселона и Мадрид, обявиха излиза
нето си от официалния университетски профсъюз на Испания, настоявайки за 
създаване на автономна студентска организация и за провеждане на свободни 
избори в нея, за амнистия на всички изгонени от университетите студенти и 
преподаватели, както и за свобода на преподаването и свобода на дискусиите в 
университетите. През април 1965 г. правителството разформирова Фалангист
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кия студентски профсъюз, разделяйки го на отраслови професионални орга
низации, които обаче беше принудено да разпусне под натиска на студентите 
през 1968 година7.

По този начин студентите бяха единствената социална и политическа сила 
във франкистка Испания, която успя да създаде масова демократична органи
зация и да премахне политическата институция на авторитарния режим – уни
верситетския профсъюз8. Университетът стана първата социална, професио
нална и институционална общност, която нанесе удар, разлюлял авторитарната 
конструкция на диктатурата, и която създаде, започвайки от 1960те години, 
простран ство на свободата. В него, въпреки контрола на политическите и акаде
мичните власти и благодарение на засилването на демократичните позиции и на 
демократичното колективно действие, се развиваше първоначалният импулс за 
културни промени, без които нямаше да е възможен преходът към демокрация 
през 1970те години. Неслучайно цяло поколение бъдещи испански политици 
дойде от възникналия в края на 1960те години Демократичен профсъюз на уни
верситетските студенти9. 

Постигайки главната си цел – свобода за университетските профсъюзи, 
през късния франкизъм студентското движение, колкото и да е парадоксално, 
по степенно губи ролята си на лидер в антифранкистката борба. То все повече 
се разтваря в общодемократичното движение срещу диктатурата, ръководено 
от левите политически партии. За това способства подемът на работническото 
дви жение в началото на 1970те години: студентите участват активно в акциите 
на солидарност с работниците, при което студентските организации, ориенти
рани основно към университетски проблеми, постепенно губят влияние. След 
смърт та на Франко левите студентски организации заедно с работническите 
профсъюзи вземат дейно участие в общогражданската мобилизация за демокра
тичен разрив с диктатурата (ruptura democratica), против опитите за осигуряване 
на приемственост на режима и за запазване на франкистките институции. Към 
1976 г. студентското движение вече престава да бъде самостоятелна сила, каквато 
е било в края на 1960те години. То все повече зависи от промените в полити
ческата стратегия на левите партии, на първо място на ИКП – найвлиятелната 
партия сред студентските организации в средата на 1970те години.

Антифранкистката съпротива в Испания съвсем не се изчерпва с работни
ческото и студентското движение. Това са само два примера – несъмнено найяр
ките – за мощен несистемен опозиционен натиск, който в Испания се превърна 
в найважния фактор за политически промени: отслабване на диктатурата и по
ява в управляващия елит на хора и организации, готови да осъществят демокра
тичните реформи. Без такъв натиск, който неотклонно подтикваше властовите 
групи вътре в диктатурата към търсене на компромис с опозицията, успешната 
демократична трансформация в Испания щеше да е невъзможна. Важно е да се 
подчертае и това, че опозицията в Испания не беше само политическа, тя съдър
жаше в себе си като органически елемент социалните искания на трудещите се, 
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т.е. на мнозинството от населението. Лозунгът на испанското работническо дви
жение „Свобода. Работа. Амнистия” много ясно изразява неразделността на со
циалните и политическите намерения на опозицията, които бяха интегрирани в 
нейното основно искане – разрив с цялата институционална структура, построе
на от Франко.

Натискът „отгоре”

За 36те години на своето съществуване франкисткият авторитарен 
ре жим създаде всеобхватна система от корпоративистки институции: на
зна чае ми Кортеси като „парламент”, отричащ самата идея за избори и по
литическо представителство; Испанската фаланга (Национално движение) 
като единствена партия, призвана да осигури социалната и политическата 
интеграция на испанското общество; вертикалните профсъюзи като монополен 
официално признат канал за социално представителство. От началото на 
1970те години физическото остаряване на каудильо се съпровождаше от 
неотвра тимото отслабване и износване на корпоративистките институции на 
фран кизма. С отварянето на страната и успешното ѝ икономическо развитие 
през 1960те години на преден план все повече излизаха управленци технократи, 
изтласкващи от лостовете на управлението идеологизираните политици от 
пър вия период на франкизма. Този процес обаче също не беше автоматичен. 
Така например Фалангата, загубвайки своето първоначално значение като 
средство за осигуряване на национално единство и мобилизация около 
вожда, продължаваше да запазва важността си като единствен механизъм за 
политическо участие и развитие. Бъдещият създател на демократичния пре
ход в Испания, човекът, на чиято последователност и настойчивост страната 
е до голяма степен задължена за това, че преходът беше осъществен мирно 
и успешно, е Адолфо Суарес, който направи политическата си кариера имен
но във Фалангата. Той дори не беше технократ в прекия смисъл на тази 
дума: неговият найвисок административен пост по времето на франкизма 
беше длъжността генерален директор на радиото и телевизията в периода 
1969–1973 г. В края на франкизма, през април 1975 г., Суарес беше назначен 
за заместник генерален секретар на Движението, а веднага след смъртта 
на Франко той зае поста заместник генерален секретар на Движението. С 
други думи, в първия кабинет след Франко – на Ариас Наваро – Суарес беше 
представител на Фалангата, която след малко повече от година той разпусна.

Ситуацията вътре в испанските управляващи елити далеч не беше проста. 
На привържениците на демократичните реформи, които бяха оглавени от 
крал Хуан Карлос I, станал след смъртта на диктатора официален глава на 
държавата, и включваха още председателя на Кортесите Торкуато Фернандес
Миранда и главата на правителството Адолфо Суарес, противостояха, от 
една страна, франкисткият „бункер”, наистина отслабен след убийството на 
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неговия лидер – министърпредседателя Луис Кареро Бланко – през 1973 г. от 
баските сепаратисти, а от друга – десните консерватори начело с министъра 
на вътрешните работи Мануел Фрага Ирибарне. Позицията на този лагер 
беше, че договорът трябва да бъде сключен задължително само вътре в 
рамките на режима между различните му течения. По този начин основната 
дилема на испанския преход към демокрация, както беше формулирана в 
обществените позиции и събития през първата половина на 1970те години – 
„разрив или реформа” (ruptura o reforma), придобиваше доста остър характер 
и демократичният изход от нея съвсем не беше предрешен. Алфред Степан 
пише: „Управляващите групи разбраха, че не могат да останат на власт без 
несъразмерни – като се отчита западноевропейският контекст – репресии. В 
същото време тези, които предизвикаха режима, не можаха да мобилизират, 
наймалкото незабавно, достатъчно сили, за да го свалят, особено като се има 
предвид верността на армията към режима. В тази ситуация преходът към 
демокрация в Испания беше започнат по инициатива на самия режим, макар и 
под натиска на обществото.”10

Назначаването на Суарес за министърпредседател на Испания в началото 
на юли 1976 г. стана повратна точка, след която развитието на събитията рязко 
се ускори.

Пред Суарес стояха няколко задачи, които изглеждаха неразрешими. 
Първата беше да „премине” към новите демократични институции чрез 
легална трансформация на франкистките институции. Тази „квадратура 
на кръга” беше отразена в известния принцип, приписван на Фернандес
Миранда: „От закон към закон по законен път” („De la ley a la ley por la ley”). 
В тази формула става дума не за използване на франкистките институции, за 
да се установи демокрация, а за институционална приемственост. Но трябва 
да се отбележи, че и вариантът за използване на франкистките институции, 
в частност на Кортесите, за провеждане на постепенни икономически и 
политически реформи в страната също беше обсъждан. Суарес обаче избра 
друг път, който се заключаваше в това да убеди Кортесите – легислатурата, 
създадена от Франко и частично назначена от него – да разрешат да се създаде 
съвършено различен законодателен орган след провеждане на открити и 
свободни избори с участието на политически партии. Предложеният от 
него Закон за политическа реформа, след приемането му от Кортесите, 
означаваше изчезване на самите Кортеси и на повечето носещи конструкции 
на франкистката политическа система. В основата на политическата реформа 
беше найбързото провеждане на преки, тайни, общи избори, в резултат на 
които трябваше да бъдат създадени новите Кортеси – демократичен парламент, 
отразяващ новото състояние на испанското общество11. 

Законът за политическата реформа беше приет от Кортесите на 18 ноем
ври 1976 г. От 531 депутати той получи подкрепата на 435. Той се оказа по след
ният Основен закон на франкистката държава, приет от „10ата ле ги сла тура 
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на органичната демокрация”. Институционалната приемственост беше спазена, 
нямаше скъсване, Кортесите гласуваха за фактическото си саморазпускане. По 
този начин Суарес успя „да се възползва от легалността на франкистките закони 
и от корпоративистките Кортеси, за да промени режима по конституционен 
път въпреки духа и целта на тези закони”12. След помалко от месец Законът 
за политическата реформа беше подложен на референдум и одобрен от 94% от 
гласовете при 77% избирателна активност. 

През април 1977 г. беше приета поредица от нови закони – за амнистията, 
за свободата на печата, за свободата на професионалните организации, за 
разпускането на Фалангата, – които заедно с приетия през юни 1976 г. Закон 
за политическите партии осигуриха условията за провеждането на първите за 
последните 40 години свободни избори, състояли се на 15 юни 1977 г. Новият 
парламент изработи Конституция, приета на референдум на 6 декември 1978 
година.

Темповете и особено последователността на реформите имаха най
важно значение за техния успех. Втората задача, стояща пред Суарес след 
осигуряването на институционална приемственост, беше да постави в центъра 
на демократичната трансформация политическите реформи, главната от 
които, разбира се, беше провеждането на свободни избори: „Изборите са 
решаващият фактор в процеса на демократизация, демонтаж и лишаване от 
власт (disempowerment) на стария режим. Още поголяма роля играят те в 
създаването на новия демократичен режим.”13

Само държава с легитимност (empowerment), която е била получена на 
свободни избори, можеше да се справи с нарастващите икономически и со
циал ни проблеми и в частност със сепаратистките демонстрации в Страната 
на баските и в Каталуния. Участвайки в изборите, казваше Суарес, „хората 
участ ват в строежа на своето бъдеще, тъй като изразяват волята си, избират 
свои те представители и тези представители ще приемат решения по въпроси, 
отна сящи се до цялата национална общност”14. Подобно заявление днес мо
же да изглежда тривиално, но то съвсем не изглеждаше такова в Испания в 
средата на 1976 г., когато не липсваха желаещи да проведат реформите „про
фесионално”, без да се предостави последната дума на обществото, „не
подготвено за демокрация”.

Това се отнасяше особено за времето и начина на провеждане на ико но
мическата реформа. Отначало Суарес смяташе въвеждането на плана за ста
билизация на икономиката като решение на изпълнителната власт, но бързо 
разбра, че такова решение ще бъде далеч полегитимно и поефективно, ако 
той предварително постигне съгласие с политическите партии. Казано по 
друг начин, за Суарес политическата реформа беше предварително условие 
за икономическата реформа, тъй като само на избори щяха да се видят 
реал ната тежест и влияние на различните политически сили, действащи в 
страната. Само след избори, смяташе той, правителството ще има законни 
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представители за преговори за сключване на подобно съглашение: „Дотогава, 
докато над страната виси политическа неопределеност, не може да има нито 
оживление, нито стабилизация на икономиката”.15 

Освен това важният смисъл от провеждането на изборите беше в това да 
бъдат интегрирани в политическата система сили, проявяващи се на улицата 
и в гражданското общество. Само чрез свободни избори политическите групи, 
действащи в страната, ще станат представители на народа. Във връзка с това 
централно значение придобиваше въпросът за легализацията на Комунисти
ческата партия и за нейното участие в изборите, особено като се има предвид 
влия нието ѝ в найголямата профсъюзна конфедерация – Работническите ко
мисии. Дори сред реформаторите в испанското правителство имаше доста хора, 
които смятаха, че легализацията на компартията може да се осъществи само 
след провеждането на първите свободни избори. В консервативните кръгове на 
франкисткия истаблишмънт подобна възможност предизвикваше пълен отказ, 
а сред военните, по испанския израз – „звън на саби”16. Въпреки това Суарес успя 
да легализира компартията в началото на април 1977 г., което стана ключов фак
тор за победата на логиката, на която той се опитваше да подчини целия процес: 
логиката на политическия преход. За това способства и промяната в политиката 
на самите комунисти: след 1976 г., с приемането на Закона за политическата ре
форма, те започнаха да изоставят стратегията си за пълен разрив с франкист
ките институции, която отстояваха в продължение на целия къснофранкистки 
период, отхвърляйки „договорираната реформа” и реформисткия пакт (reforma 
pactada). В края на 1976 г. техният генерален секретар Сантяго Карильо издигна 
тезата за „договорирания разрив” (ruptura pactada), което означаваше фактиче
ско съгласие с предложените от реформистите правила на играта. По този начин 
двете водещи сили на демократичната опозиция – ИСРП (която беше легали
зирана порано, през 1976 г.) и ИКП – приеха предложената им логика на поли
тическо поведение и се съгласиха, че тяхната роля в политическия процес ще 
бъде ограничена от народното волеизявление на изборите и от парламентарната 
работа по промяната на законите. Така с приемането на Закона за политическата 
реформа, подкрепен от мнозинството на испанското общество и от основните 
политически сили, завърши периодът на антифранкистката конфронтация и за
почна етапът на преговори, на търсене на консенсус.

Процесът на търсене на консенсус вътре в политическата общност стана 
отличителен белег на испанския преход към демокрация. След парламентарни
те избори от 1977 г., които бяха спечелени убедително от основания от Суарес 
Съюз на демократичния център (СДЦ)17, правителството пристъпва към пре
говори за принципите на обществения договор. Знаменитият Пакт от Монклоа 
включваше съглашение за програмата за оздравяване и реформа на икономика
та и съглашение за програмата от юридически и политически действия. В пър
вото от тях се излагаха основните направления на икономическата политика и 
нейните социални ограничения: мерките за финансов контрол, данъчната ре
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форма, овладяването на нарастването на паричната маса и нивото на инфлация
та, установяваха се лимитите за уволнения (5% от броя заети в предприятия
та), признаваше се правото на трудещите се да се обединяват в профсъюзи и 
се въвеждаше горен праг за растежа на работната заплата – 22% (на нивото на 
инфлацията, очак вано през следващата 1978 г.). В политическото съглашение се 
потвърждаваше отмяната на ограниченията върху свободата на печата, забраня
ваше се предварителна цензура, установяваше се прозрачност на официалните 
решения и се облекчаваше достъпът до тях от страна на членове на парламента, 
потвърждаваше се правото на свобода на събранията, на политическите партии, 
политическата пропаганда. Освен това изтезанията в местата за задържане бяха 
обявени за престъпление, задържаните получаваха право на адвокат, огранича
ваше се прилагането на военната юрисдикция. Политическото съглашение обя
вяваше за окончателно разпуснати структурите на испанската Фаланга.

Разбира се, в същността си Пактът от Монклоа беше социален пакт. Доми
нирането на политическата логика в процеса на демократична трансформация 
обаче доведе дотам, че този пакт беше оформен като политически договор, под
писан от лидерите на всички политически партии, влезли в Кортесите след из
борите, и след това подкрепен от представителите на найвлиятелните социални 
сили и организации18. Това несъмнено отслаби позициите и преговорната сила 
на тези, които на предишния етап изиграха решаваща роля при отстъплението 
на франкисткия режим, найвече на профсъюзите19. В тази политическа дина
мика, която беше наложена от правителството и подкрепена от политическите 
партии, профсъюзите се оказаха в позицията на второстепенна сила, която само 
подкрепяше съответните политици и партии20. Всичко това обаче не отменя на
писаното погоре: пактовете от Монклоа бяха социалната част на политическия 
процес на преход от авторитаризъм към демокрация, която беше не помалко 
важна от учредителните избори през 1977 г. и приемането на новата конститу
ция през 1978 г. Във всеки случай съдържанието на пактовете от Монклоа в ни
какъв случай не се свеждаше до „договор между елитите”: те в поголяма или 
в помалка степен адекватно отразиха състоянието на испанското общество и 
съотношението на основните политически и социални сили в него.

Демокрация и икономика

Правейки изводи за испанския преход към демокрация, трябва да отбеле
жим очевидната, дори ретроспективно погледнато след 40 години, скорост на 
преобразованията. От смъртта на Франко до приемането на новата демокра
тична конституция минават 3 години. За това време са демонтирани основни
те франкистки институции, носещи конструкциите на авторитарния режим: 
корпоративните Кортеси, управляващата партия, вертикалните профсъюзи, 
другите корпоративистки организации. В пълен обем са възстановени всички 
демократични права и свободи: свободата на словото, на печата, на събранията 
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и на сдружаването. Само година и половина след смъртта на каудильо са про
ведени свободни учредителни избори за парламент. Следващите избори, вече 
според новата конституция, са на 1 март 1979 г. Като цяло периодът на прехода 
– до клю човия момент, когато се сменя управляващата партия и през 1982 г. се 
спечел ва властта от опозиционната ИСРП – продължава 7 години.

Скоростта и последователността на демократичните трансформации не
съмнено са фактор за тяхната устойчивост и успешност. Настойчивостта в 
провеждането на политическите преобразования, утвърждаването на изклю
чително политическа, институционална, конституционна логика на реформите, 
основани върху търсенето на компромис, е очевидна заслуга на Суарес и под
крепилите го крал Хуан Карлос I и цяло поколение политици, произлезли както 
от къснофранкисткия истаблишмънт, така и от опозицията. Разбира се, в Испа
ния, както беше отбелязано погоре, бяха налице благоприятни обективни ус
ловия за демократизация, свързани със социалноикономическата трансформа
ция от 1960те години и с нейните социални последици. Найважният фактор, 
спомогнал за демократизацията и оказал сдържащо влияние върху обществени
те настроения, е травмиращият спомен за кръвопролитната гражданска война, 
предаван от поколение на поколение. Желанието да се избегне нов разкол на 
Испания на две страни, както се случва през 1930те години – „Никога повече” 
(„¡Nunca más!”), – доминира във всички социални и политически групи.

В определен смисъл може да се каже, че Испания постепенно „изживя” 
франкизма. Обаче, както вече неведнъж се каза, това не беше автоматичен, ес
тествен процес. Победата на демокрацията стана възможна след десетилетие и 
половина ожесточена борба между различни социални и политически сили, от 
една страна, и последователното, отговорно субективно действие на тези, които 
по волята на случая (или на краля) се оказаха начело на процеса и успяха да при
емат правилните решения в нужното време, от друга. Пределно опростено, може 
да се каже, че на Испания ѝ провървя, защото и кралят, и Суарес бяха убедени 
демократи21: от първостепенно значение за тях беше създаването на демокра
тични институции, а всичко останало, включително назрялата икономическа 
стабилизация и реформа, имаше подчинен характер. За да бъде успешно про
ведена икономическата реформа, беше необходима легитимна държава, която 
можеше да бъде само демократична, и то построена чрез демократични методи.

Преходът към демокрация в Испания не беше толкова лек и мирен, колкото 
често изглежда при ретроспективен поглед. През 1976–1982 г. е пикът на поли
тическото насилие както от страна на баските сепаратисти и ляворадикални ор
ганизации, така и от страна на полицията22. Периодично чува щият се „звън на 
саби” доведе в началото на 1981 г. до правителствена криза, до оставката на Суа
рес и до опит за военен преврат на 23 февруари 1981 г. Контролираният преход 
към демокрация при запазване на приемствеността с дясноцентристкия поли
тически елит от предишния период породи огромно разочарование (desencanto) 
именно сред тези слоеве от населението, които имаха найголям принос в бор
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бата с диктатурата, на първо място сред работническото и студентското дви
жение. Консолидацията на демокрацията – идването на власт на социалистите 
през 1982 г. – е рубежът, обозначил смяната на политическата култура в Испа
ния: културата на борба и протест отстъпи място на демократичната рутина, на 
„ежедневния кошмар от разочарование и скука” по думите на Гилермо О’Донъл. 
„Политическият борец и активист се превърна в член на организация, който 
плаща редовно членски внос и стана осезаем символ на политическата инсти
туционализация”23. В същото направление подейства на страната и преходът ѝ 
към постиндустриалната фаза на развитие. Старата култура на индустриално
то общество с нейните готови за борба работници и студентски организации, 
с политическите стачки и масовите митинги, с дълбоко вкоренената вяра, че 
готовността за борба и за саможертва рано или късно ще доведе до победа, се 
смени в началото на 1980те години – в самия пик на успехите на демократич
ната консолидация! – „от културата на оттеглянето в личното пространство, на 
отричането на протеста, на прехода от либертарианизъм към либертинизъм, от 
контракултурата към антикултурата, от солидарността към индивидуализма, от 
идеализма към нарцисизма, нихилизма, цинизма и епикурейството”24. 

Създадената от Суарес дясноцентристка партия СДЦ претърпя съкруши
телно поражение на изборите през 1982 г., от което повече не се възстанови25. 
От началото на 1980те години Центърът като такъв въобще изчезна от полити
ческия спектър на Испания, отстъпвайки място на поляризирана двупартийна 
система, в която ИСРП противостоеше на дясноконсервативната Народна пар
тия, създадена върху основата на Народния съюз на Фрага. Действайки почти 30 
години, двупартийната система „излезе от релси” в началото на 2010те години и 
понастоящем фактически е престанала да съществува. Това позволява на някои 
изследователи да говорят за криза на модела на демократичен преход в Испания 
и за разкъсване на този „исторически компромис”, който беше заложен в осно
вата на Transición преди 40 години26. 

Всички тези и много други проблеми на испанската демокрация, чийто 
анализ е извън рамките на тази статия27, трябва да бъдат споменати, за да не се 
създава лъжливото впечатление за лекота и безупречност на испанския преход 
към демокрация. Той наистина беше успешен, но за този успех, както се опитах 
да покажа, беше платена немалка социална, политическа и човешка цена.
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Началното развитие на капитализма по български
те земи започва още през Възраждането в рамки

те на Османската империя, но действителното му раз
гръщане става след Освобождението. За времето след 
това в продължение на повече от 136 години то мина
ва през различни етапи и има различни характерис
тики.

Един е капитализмът у нас през първите 66 годи
ни от своето съществуване – до 1944 година. Неудачи
те от неговото развитие водят до замяната му с дър
жавен социализъм – специфичен модел на догонваща 
модернизация за периода 1944–1989 г., престанал да 
съществува в резултат на геополитическия разпад на 
източноевропейския социализъм като цяло вследствие 
на Горбачовата перестройка през втората половина на 
80те години на ХХ век.

След това идва времето на втория български ка
питализъм, който вече четвърт век характеризира осо
беностите на българското развитие.

Какви са особеностите на тези видове капитали
зъм? Какво е типичното за българските капитализми?

1. Основни характеристики  
на първия български капитализъм

България след Освобождението през 1879 г. не 
разполага с няколко особено важни неща, които са 
имали държавите от Западна Европа и Северна Аме
рика в процеса на модернизация.

Първо. Няма преди това 3–4 века буржоазно раз
витие и постепенно натрупване на блага, на чия то ос
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нова да осигури не само съответното жизнено равнище на хората, но и средства 
за мащабно инвестиране.

Второ. Не разполага с възможности да ползва безплатния труд на милио ни 
роби в продължение на 3 века – както е в САЩ, а натрупаното от тях да се използ
ва за индустриализация. Не разполага с колониите и с възможностите за колони
ален грабеж, както повечето западноевропейски държави.

Трето. Притежава относително неголеми природни ресурси, необходими за 
разгръщане на индустриалната революция, а особено голям е недостигът на нефт 
и газ.

Четвърто. Намира се в полупериферията на световната система и е в аси
метрични отношения със западноевропейските развити държави, при което в 
икономическите отношения помежду им те са в печеливша позиция. Има занаят
чийски работилници, но липсват капиталистически предприятия. Изобщо не се 
подготвят хора, които да могат да се занимават с машинно производство. Селското 
стопанство е силно раздробено и земята се обработва по възможно найприми
тивния начин. В началото на ХХ век едва 10% от българските селяни имат железен 
плуг, за да орат земята. Останалите разчитат на дървеното рало1.

В същото време България не само не може да се развива ускорено, с което да 
настигне понапредналите държави, но и не може да постигне каквото и да било 
развитие, защото ѝ липсва капитал. При това положение възниква въпросът как
во да прави, за да успее да предотврати тези липси. Това може да стане по няколко 
основни начина.

Първият е рязко повишаване на експлоатацията на населението, на нор-
мата на печалбата, извличана от капиталистите. За разлика от западноевро
пейския буржоа нашенският капиталист стъпва покъсно на пазарите на капита
листическата конкуренция – той не само трябва да наваксва загубеното време, но 
поради това, че няма колонии и външни източници на богатство, нито е експлоа
тирал няколко века робски труд като американците, е много повече принуден 
да богатее чрез експлоатация на собственото си население. През 1906 г. средната 
норма на печалба у нас е около 10,8%, през 1924–1929 г. нараства на 18,4%, а през 
1934–1939 г. остава около 11,4%. И това е по официални, снижени данни, тъй като 
буржоазията укрива своите реални доходи. За сравнение в периода 1935–1939 г. 
средната норма на печалба на френската буржоазия е 4%, в САЩ е 4,2%, в Белгия 
– 3,9%2. България е сред страните с найвисока норма на експлоатация в света до 
началото на Втората световна война. Това създава обаче благоприятни условия за 
разпространение на идеи на социализма и за антикапиталистически нагласи.

Вторият начин, по който може да се ускори развитието, е с помощта на 
държавата и съответно на данъчната система да се концентрират ресурси и да 
се използват за развитие – или чрез дейност на държавата, или чрез поръчки към 
частния капитал. В същото време обаче изземването на големи данъци от едва 
прохождащия български капитализъм би затруднило силно развитието му. Зато
ва и доминират косвените данъци, особено различни видове акцизи. Във всеки 



25

Теория

случай опитът на България за догонване и модернизация след Освобождението до 
1944 г. и след това до 1989 г. е свързан с непрекъснатото и нарастващо използване 
на мощта на държавата, която е основен строител, предприемач, потребител на 
стоки. Това обаче създава предпоставки за корупция и за неприязън към държа
вата, която извлича с данъчната си политика ресурсите на голям брой селяни и 
дребни собственици – което ще породи андрешковщината на българския селянин 
и използването на ресурсите на държавата за частно обогатяване.

Високата активност на държавата като инструмент за натрупване и прераз
пределение на капитала в условия на частна собственост ражда и огром на коруп
ция. Налага се корумпирана и клиентелистка политическа система. Найважна
та част от привилегиите на всяко ново правителство е да раздава чиновнически 
постове на привържениците си. В резултат на това още в края на ХІХ век България 
изпреварва по брой на чиновници на човек от населението дори страни с утвър
дени бюрократични традиции. Към 1899 г. в България на 1000 души население се 
падат между 10 и 12 чиновници, а в Германия са 5, в АвстроУнгария – 1,5, в Румъ
ния – 4,5. Огромното множество чиновници в голямата си част се сменя при след
ващото правителство на следващата партия, която идва да разпредели баницата 
на държавните благини на своите привърженици4.

Третият начин е активността на държавата по ограничаване на конку рен-
цията на капиталистите от страна на външния капитал, идващ от разви  тите 
страни с по-висока производителност на труда. Законодателно се на сърчава за
местващата вносните стоки, а не експортноориентираната индуст рия. Още през 
1897 г. например се приема закон за задължително носене на дрехи и обувки мест
но производство, задължаващ държавните и общинските служители и народни
те представители да носят само „Произведено в България”, когато са на работа. 
Многото закони от 1885 г. до 1944 г. са насочени към „защита на родната индус
трия” и засилване на ролята на държавата. Самата индустрия е силно зависима 
от държавата, чака непрекъснато улеснения и поръчки5. По относителния размер 
на вносните мита и други такси при облагане на вносните стоки България е сред 
водещите страни в Европа, като средно те достигат до 51% от цената на стоките6. 
Това прави митниците основен инструмент за пълнене на държавния бюджет, но 
и място, в което има огромна корупция. Неслучайно мечтата на Бай Ганьо е да има 
„Солунската митница”.

Четвъртият начин е вземането на заеми и дълговата модернизация, харак-
терна за множество страни в света. Хроничен проблем на българската икономи
ка е недостигът на дългосрочен капитал и оттук – невъзможността за развитие на 
собствена база. Затова още в 80те години на ХІХ век се сключват първите големи 
външни заеми – за строителството на железници и на пристанища. Страната е 
бедна на природни ресурси и дори в найдобрите си в стопанско отношение годи
ни – 1902–1912 г. – е типичен дебитор, а не кредитор7. Към 1914 г. външният дълг 
на България е огромната за нея сума от 850 млн. франка и изплащането само на 
лихвата му поглъща около една трета от приходите в бюджета на правителство
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то8. Държавата е изправена пред алтернативата или да взема външни заеми и да 
бъде в постоянна дългова криза, или да се опитва да мобилизира и концентрира 
вътрешни ресурси от единствената сфера, в която е ангажирана гигантската част 
от населението – селското стопанство. Доминиращият външен износ на селско
стопански продукти не може да компенсира повисоките цени на внасяните от 
Запада необходими за развитието ни индустриални стоки.

Всичко това принуждава държавата да концентрира в свои ръце капитал и 
да кредитира модернизацията. Затова се създават нагласи, че големите кредитни 
институции трябва да бъдат държавни. До войните 1912–1918 г. повече от 60% от 
кредита в страната се осъществява от държавни банки, железопътният транспорт 
е изцяло държавен, найголемите въгледобивни предприятия – мините в Перник 
и в Бобовдол, също са държавни. Благодарение на сключени от държавата заеми 
и осигурени средства 35 години след Освобождението България разполага вече 
с 2000 км железопътни линии и заема предни позиции по този показател сред 
балканските държави9. В средата на 20те години близо половината от капитала 
на кредитните институции в България е с пряк или косвен държавен произход10. 
Голямата част от българската икономика се изгражда от държавата. Типичен при
мер е създаването на Държавната военна фабрика в Казанлък през 1924 г. и на 
Държавната военна фабрика в Сопот през 1934 г. А Държавните авиационни ра
ботилници в Ловеч произвеждат близо 400 самолета изтребители и изтребители 
бомбардировачи, които участват във Втората световна война.

Всъщност военните разходи поглъщат около 30% от държавния бюджет в 
периода до Балканските войни и Първата световна война и с това и с каузата за 
„национално обединение на българите” е обвързано развитието на голяма част от 
местния капитал, но огромните разходи за армията отклоняват средства за разви
тието на други, много позначими цели11.

За всяка област на стопанството се изгражда специален държавен кредитен 
институт. Значителна част от националния капитал е резултат на евтини кредити, 
отпуснати от държавата, или на поръчки, направени от държавата. Както отбе
лязва известният български банкер и икономист Стоян Бочев, и земеделието, и 
занаятчийството, и дребната търговия, и градските потребители и производстве
ни слоеве са щедро подкрепяни с държавен кредит и това става един от главните 
прицели на политическите борби и програми. При това държавата като главен 
кредитор определя кой заслужава кредити и кой не, коя стопанска функция има 
бъдеще и коя не, а рискът от кредитираната стопанска функция се понася в крайна 
сметка от държавата12.

Бидейки главен инструмент за акумулиране на капитали и за преразпреде
лението им политически между частни субекти, държавата обаче става и основен 
експлоататор и предизвиква знаменитата българска андрешковщина, утвърждава 
нагласите на враждебност у широки слоеве към себе си и опитите непрекъснато 
да бъде мамена. Освен това изостаналостта на българския капитализъм налага 
извличането на поголяма принадена стойност за натрупва не, което създава ма
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сови негативни нагласи към него. Държавата трябва да концентрира чрез данъч
ната система колкото може повече средства за развитие, а не да раздава социални 
придобивки както в напредналите държави. Това прави и Търновската конститу
ция, и нейните демократични придобивки неадекватни на императивите на един 
начален етап на модернизация, когато имаме преобладаващо селско население и 
много неграмотни или слабограмотни хора, слаборазвита публична сфера и ни
ски възможности за преразпределение на средства от страна на държавата. За 
това говори един парадоксален факт: в първото Велико народно събрание след 
Освобождението се гласува с бял и с черен боб, защото сред депутатите има не
грамотни. Развитието на капитализма става в разрез с интересите на милионите 
дребни собственици – селяни и занаятчии, от които трябва да се извлекат сред
ства за първоначално капиталистическо натрупване. Политическата система фор
мално би следвало да е демократична, но не може да действа в техен интерес и 
затова тази систе ма е силно нестабилна, неработеща, корумпирана. Мнозинство
то от избирателите не могат да удовлетворят интересите си в резултат на капита
листическото развитие. Тяхната пролетаризация ражда нарастващо недоволство 
от държавата. В Западна Европа многопартийната представителна демокрация се 
налага, след като отдавна е извършено първоначалното капиталистическо натруп
ване, извлечени са огромни ресурси от колониите или чрез няколко века използ
ване на робството е достигнато съответно равнище на производителност на труда 
и голямата маса от населението е градско в резултат на глобализацията. При това 
положение има достатъчно ресурси за преразпределение и за социална държава.

В България става обратното – пренася се наготово системата на многопар
тийна представителна демокрация във времето на първоначалното капиталисти
ческо натрупване, което в Западна Европа е ставало в условията на абсолютни мо
нархии. Затова тази система у нас не само че няма да работи, но и се превръща във 
фактор, който препятства капиталистическото натрупване, защото води до силно 
нестабилна политическа система. Държавата и партиите не могат да удовлетворя
ват исканията на широки социални слоеве за подобряване на положението им и 
това създава недоверие към партиите и партийните водачи, ражда непрекъсната 
политическа нестабилност. Това ще предизвика отвращението, неприемането на 
партиите, което ще бъде узаконено с Деветнадесетомайския преврат през 1934 г. 
Държавата не може да бъде главен капиталист и експлоататор, ако не действа ав
торитарно, и това води до манипулирана и деформирана демокрация, при която 
изборите се печелят винаги от този, който ги организира. Непрекъснато наблюда
ваме нестабилност и нарушения на Конституцията.13

Несполуките на буржоазната многопартийна представителна демокрация 
в условията на първоначална модернизация и съответно на капиталистическо 
натрупване се виждат особено ясно, когато се проследи действието на да нъчната 
система по време на първия български капитализъм. Показателно то е, че за раз
лика от развитите западни държави, където утвърждаването на многопартийна
та представителна демокрация е съпътствано с въвеждането на прогресивнопо
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доходната данъчна система, при което става възможно удовлет воряването на 
интересите на победните слоеве от гласоподавателите чрез преразпределение на 
ресурси в рамките на формиращата се социална държава, у нас тази демокрация 
и при първия, и при втория български капитализъм не се съчетава с прогресив
ноподоходно облагане и свързаното с него поголямо равенство, създаване на 
средна класа и на социална държава. За да не се предизвика недоволството на 
богатите върхушки и да им се даде възможност да натрупват капитал, вместо 
прогресивноподоходно облагане се налага данъчна система, при която основ
ната част от данъците са косвени, т.е. с тях се облага голяма маса от хора и те не 
могат да се възприемат външно като преразпределение от една социална група в 
полза на друга. Единственият случай, когато правителството се опитва да въведе 
прогресивноподоходен данък със стръмна ставка, стигаща до 90% от доходите, 
е по време на огромното обедняване на населението и недоволството от полити
ческата върхушка при първата национална катастрофа след Първата световна 
война – прави го популисткото правителство на Стамболийски през 1921–1922 г. 
Резултатът от това е известен – преврат и отрязването на главата на Стамболий
ски. Превратаджиите премахват този данък, удрящ по буржоазията, и се връ
щат към косвените данъци, които засягат всички и на първо място – дребните 
собственици. Относителният дял на преките данъци пада и е много нисък между 
двете световни войни, стига в определени периоди до едва няколко процента от 
приходите на бюджета. Така многопартийната представителна демокрация влиза 
в сблъсък с процеса на първоначално натрупване на капитали и на формиране на 
буржоазна класа, която би била основният губещ от прогресивноподоходното 
облагане.

Стремежът да се защити българската буржоазия, която не може да трупа 
ресурси от колониално господство, от роби и от продължително развитие, ста
ва по два основни начина. Първо, налагат се високи мита, чрез които тя да бъде 
предпазена от външна конкуренция от развитите западни страни. Второ, бързо е 
премахната формалната демокрация, а когато са застрашени нейните интереси, е 
създадена система, при която тя (буржоазията) печели чрез корупция или ограни
чаване на подоходното облагане. Вярно е, че между двете световни войни имаме 
увеличаване на косвените данъци и в Западна Европа, но там това се отнася до 
луксозни стоки и хазарт, докато при нас високият акциз засяга производители на 
стоки от първа необходимост.

Независимо от усилията на държавата обаче, пропастта между България и 
развитите страни се запазва. България има статут на страна от полупериферия
та на световния капитализъм и периферията на европейския капитализъм. В 
края на 1934 г. 79,8% от активното ѝ население се занимава със земеделие, горско 
стопанство и риболов, както неговите предшественици векове преди това, а в 
индустрията, търговията и съобщенията са заети 11,6%. По този показател според 
годишниците на европейските страни по това време България е на последно място 
в Европа, като се изключи Албания.
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Селското стопанство осигурява препитанието на 75% от населението, като 
е раздробено на 11,8 милиона парцела. Селскостопанската продукция на декар в 
страната в сравнение с челните европейски държави е от 2 до 3 пъти помалка14. 
България изнася селскостопански произведения и полуобработени продукти, а 
внася от развитите държави високотехнологични продукти. Тя представлява за 
тях източник на евтини суровини и на трудоемки продукти, като външната тър
говия в голямата си част е в ръцете на чужди фирми и компании и са създадени 
условия за неравноправен търговски обмен.

В същото време преработвателната продукция на страни като нашата се ата
кува агресивно от деструктивна за тях конкуренция от понапредналите страни. 
При това развитите в индустриално отношение държави налагат правилата в 
международната политика и икономика, а на малките и периферни страни като 
България е оставено само да изберат начина за приспособяване към тези правила, 
което при всяко положение е неизгодно за тях. Основен външен фактор за тях
ното изоставане е политиката на препятстване на растежа им или ограбване от 
страна на държавите от капиталистическия „център”, а основен вътрешен фактор 
е политическата нестабилност вследствие от бедността и изоставането, както и от 
неадекватната на състоянието на икономиката политическа система.

В резултат на всичко това през целия довоенен период България не се при
ближава, а се отдалечава от развитите западноевропейски държави. Поначало не 
само за нея, но и за всички държави от Югоизточна Европа е характерно увели
чаване на социалноикономическата дистанция от развитите западноевропейски 
държави. Опитите за „догонващо развитие” са неуспешни, т.е. „догонване” няма, 
а има увеличаване на разликите помежду им15. Сравнена с европейските държави, 
България има БВП на човек от населението през 1938 г. равен на 37% от средното 
за тях, изчислен в щатски долари по курс от 1997 г. В това отношение тя е близо 
два пъти поназад от Гърция, която по това време има 64% от средното за тези 
страни16.

Според друго изследване от средата на 30те години, по това време средният 
доход на българина по тогавашни цени е 4400 лева, в Англия е 35 850 лева, в Гер
мания – 29 700 лева, във Франция – 31 360 лева, в Австрия – 16 250 лева, в Италия 
– 15 686 лева, в Полша – 10 700 лева17. Така се оказва, че доходите на българина са 
7–8 пъти пониски, отколкото в Западна Европа, но в същото време държавата, за 
да функционира, му взема поголеми данъци, макар и непряко.

След седем десетилетия развитие на държавен капитализъм в България в 
1946 г. над 80 на сто от населението е селско, макар и с различна собственост, но 
в огромната си част това са дребни собственици. При преброяването през 1946 г. 
ще се окаже, че броят на работниците е 636 693 души от над 7милион но то насе
ление, което прави около 9 на сто от българите. Сред тях обаче индустриалните 
работници са само 115 хиляди, т.е. около 1,6%, а занаятчиите са 2 пъти повече от 
фабричните работници18. България е изостанала аграрна страна в периферията на 
Европа, а буржоазията не притежава инвестиционни възможности за ускорено 
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развитие, с което страната да излезе от своята изоста налост. Над 80% от населе
нието живее в селата. По данни на МНП до 9 септември 1944 г. 31,6% от население
то е неграмотно, а през учебната 1943–1944 г. 105 906 деца не ходят на училище19.

По показателите на вноса и износа България остава типична страна от пе
риферията на световната система. От целия ѝ износ през 1939 г. само 4,3% пред
ставлява обработена в някаква степен продукция, другото са необработени сел
скостопански стоки и суровини. В същото време 72% от това, което се внася от 
страните от капиталистическия център в Западна Европа, са някакви индустри
ални стоки – инструменти, машини, апарати, транспортна техника и прочее20.

В своята студия, посветена на индустриализацията на България между 1878 
и 1939 г., харвардският професор – икономист и историк, Александър Гершенкрон 
(по произход руски евреин) прави следните заключения21:

1. Бедността и икономическата изостаналост на страната ефективно въз
препятстват нейното индустриално развитие по модела на понапредналите дър
жави.

2. В специфичните български условия – като упадъка на занаятчийството 
през последната четвърт на ХІХ век – вместо да бъде открит път към изграждане 
на фабрична система, индустриалното развитие е отклонено от перспективните 
посоки на развитие.

3. Въпреки всички очаквания, през периода между 1878 и 1939 г. дребната 
собственост в селското стопанство се увеличава, а не намалява. Бидейки бедно, 
стагниращо и неефективно, селското стопанство не може да служи нито като 
адекватна суровинна база на индустрията, нито като източник на ефективно и 
нарастващо търсене на индустриални продукти, макар че, като се има предвид 
ниската степен на използване на труда в селското стопанство, индустрията би 
трябвало да разчита на него за привличане на работна ръка.

4. При това положение осигуряването на капитал и поддържането на устой
чиво и нарастващо търсене на индустриални продукти придобиват решаваща 
роля за започване на значим подем в индустриалното развитие.

5. Банки, организирани като „инвестиционни банки” и свързани със съот
ветните институции в чужбина, биха могли успешно да действат чрез привлича
не на чуждестранни заеми и осигуряване на кредити, необходими за българската 
индустрия. В условията на крайна изостаналост, каквато съществува в България, 
надали може да се очаква, че те биха били способни да привличат необходимия 
капитал и да намират инвестиционни възможности, които в разумни срокове 
биха се превърнали в печеливши.

6. При това положение държавата е тази, която поема на раменете си двой
ната задача да осигурява баланса от капиталови потребности, както и търсенето 
на продукти от новите индустрии за много години. От друга страна, поради спе
цифичната природа на индустриалния растеж на първоначалния стадий на ин
дустриализация в изостанали страни държавната помощ за това развитие кара 
банките твърде неохотно да дават средства за тази цел.



31

Теория

7. Началото на ХХ век е подходящо време да се започне политика на бърза 
индустриализация в големи мащаби. Строителството на железопътна мрежа е да
леч от завършването си, а това създава устойчиво търсене на индустриални про
дукти. Капиталовите пазари в чужбина са пренаситени и предлагат средства при 
учудващо нисък риск. По това време германските банки са изправени пред ситуа
цията на намаляващо търсене на капитал от германската индустрия и са готови да 
изнасят своя опит за подпомагане на индустриалното развитие в други региони.

8. Българското правителство не използва достатъчно тези възможности.
Особената комбинация на икономическа изостаналост и развита система на 

конституционно управление; неохотата на селяните към индустрията и капитала, 
особено към чуждия капитал; идеологията на войнствен национализъм, насоче
на към Македония и Тракия; алчността и амбициите на хитър, но безотговорен 
монарх, опитващ се в рамките на полуострова да имитира играта на големите ди
пломации и натиска на другите балкански нации – всичко това в една или друга 
степен определя решения и политика на българските правителства, които не са от 
найдобрите.

В крайна сметка, отбелязва Гершенкрон, „основната ценност на българския 
опит се намира във факта, че той в найвисока степен предполага понятието за 
пропусната възможност”22. Имало е съвкупност от предпоставки, които са могли 
да бъдат използвани – на първо място активната роля на държавата и инвести
ционната банкова система, но те са били пропуснати. А редица от тези предпос
тавки, след като бъдат пропуснати (става дума преди всичко за периода от нача
лото на ХХ век), повече не се появяват. При това основната част от причините за 
„пропуснатите възможности” са политически – действията на българските прави
телства, особеностите на политическата система, политическите събития от Меж
дусъюзническата, Първата и Втората световна война, в които се включват тези 
правителства.

Създадената до 1944 г. политическа система се оказва неспособна да моби
лизира необходимите предпоставки за догонващо развитие и ползотворна ин
дустриализация. Една възникнала в съвсем други условия и подходяща за друга 
социална структура и степен на модернизация на обществото конституция като 
Търновската е взета наготово от Западна Европа в стремеж да се настигнат раз
витите страни, но тя се оказва напълно неадекватна за едно патриархал но селско 
общество, каквото е българското през последните десетилетия на ХІХ век, а и след 
това за дълъг период.

„Какво означава на едно патриархално общество да се подари демокрация
та? То е нещо като да бъде изоставено на произвола, без господар, с чиято власт е 
привикнало. Няма кой да охранява и да олицетворява единството на обществото, 
публичния интерес. Бидейки разпределен според конституционните норми меж
ду различни институции, деперсонализирайки се, той се превръща във фикция. 
Никоя институция не може да обедини хората, защото е нежизнеспособен плод 
на абстрактен принцип... Политическото равноправие се схваща като право на 
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всеки да вкуси от общите благинки.”23 Това прави управленската система на стра
ната изключително неустойчива и неефективна. И е много силно доказателство, 
че простият пренос на форми на управление от страни, които ни изпреварват ис
торически с дватри века в модернизационния процес, може да задържи, но не и 
да ускори този процес.

Първият български капитализъм се оказва неспособен да реализира модер
низационните задачи. Той няма историческо време за натрупване на капитали 
за ускоряване на развитието, още повече че не разполага нито с колониите, нито 
с робския труд, нито с няколкото века предходно развитие, за да направи това. 
Вместо да доведе до концентрация на земята и увеличаване на селскостопанското 
производство, за да се реализира първоначално натрупване на капитали, той пра
ви точно обратното – поради особеността на наследяването води до допълнител
но раздробяване на земята и така прави невъзможно използването на техника за 
обработката, както и за увеличаването на производителността на труда. В същото 
време няма откъде да се вземат достатъчно капитали, за да се прави ускорено раз
витие. Пътят за индустриализация и модернизация е закрит при съществуващата 
политическа система. Всъщност периодът, в който тя е била успешна, е след 19 
май 1934 до 1939 г., когато имаме тенденция на централизация и концентрация на 
властта чрез премахване изобщо на партиите. Единственият възможен начин да 
се централизира властта е чрез мощта на държавата да се концентрират ресурси 
и да се намери идеология, която да оправдае отлагането на удовлетворяването на 
потребностите в името на бъдещето. Тази тенденция след това ще бъде доведена 
докрай по време на държавния социализъм в България.

2. Защо вместо за реставрация на капитализма у нас 
четвърт век се говори за „преход към демокрация  
и пазарна икономика”?

През 1989 г. бе поставено началото на втория български капитализъм. В ма
совото идеологическо съзнание и интерпретации доминира дискурсът за „преход 
към демокрация”. Всъщност става дума не за „демокрация” изобщо, а за много
партийна представителна демокрация в условията на глобализиран неолиберален 
капитализъм. Тезата за реставрацията на капитализма е слабо популярна в ли
берално хегемонното българско публично пространство. Няма да я прочетете у 
голямата част от авторите, пишещи за българския преход. Липсва в програмните 
документи на основните партии, включително и на основната лява партия БСП. В 
повечето случаи клишето, което се използва, е „преход към демокрация и пазарна 
икономика”. В последната програма на БСП от 2008 г. никъде не се споменава дори 
за „реставрация на капитализма”, а се говори за „преход към плуралистично об
щество” и за „преход от централно планирана към пазарно основана икономика”.

Реставрацията означава връщане назад, а не движение напред, и то по схе
мата, представена чрез идеологемите „преход към плуралистично общество” или 
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„към пазарно основана икономика”, при които капитализмът изобщо го няма, да 
не говорим за връщането към него. Реставрацията предполага коренно различ
на визия в сравнение с доминиращите в началото на 90те години очаквания, че 
т.нар. преход е движение към нов етап, с поефективно управление, с повече про
изводителност на труда, повече блага и равенство, повече свободи, включително и 
към социална държава, както се прокламира в Конституцията. На практика има
ме деградация, гигантски материални, културни, човешки загуби. Твърденията, че 
„преходът към демокрацията” е повисш етап, са идеологема, защото прикриват 
по същество разрушаването на държавата чрез формалните механизми на много
партийната представителна демокрация, даващо възможност за гигантски грабеж 
и унищожаване на национално богатство за много милиарди. Това е идеологема, 
а не реална демокрация, защото реалната демокрация предполага, че действията, 
извършени през последните 25 години, отговарят на интересите и очакванията на 
всички българи. В този смисъл става дума за реална диктатура на малцинството, 
в чийто интерес е станало това, прикривано чрез идеологемата, че сме дошли в 
„демокрацията”, която би трябвало да бъде управление в интерес на всички.

Според мен две са основните причини за това, че вместо понятието „ре став
рация на капитализма” се използва идеологемата „преход към демокрация и па
зарна икономика”.

Първото от тези обяснения е мощната неолиберална идеологическа хегемо-
ния в публичната сфера на българското общество. В началото тя влиза в масо
вите интерпретации в контекста на представата, че това, към което вървим, ще 
бъде „повече социализъм”, а след това настъпва шокът от не очак ва ността и от 
скоростта на трудно предвидимите процеси, разгръщащи се както у нас, така и в 
европейски, и в глобален план. Много неща могат да се видят едва след като се е 
оформила тенденцията, както казва Хегел. Едни изглеждаха нещата през втората 
половина на 80те години по време на пере строечното идеологическо съзнание, 
други – при доминиращото неолиберално идеологическо съзнание през 90те го
дини, и съвсем други четвърт век покъсно. Хаосът, разноречивостта, идеологи
ческите илюзии и обяснения в късната перестройка, довели до делегитимация на 
дотогава съществуващия социализъм, кризата на идентичността на предходна
та партия, множеството интерпретации на това какво и защо е било във втория 
български преход към капитализъм също допринесоха за неразбирането на това 
какво става.

Бих добавил изключително мощните идеологически апарати, които дойдо
ха на наша територия, работят активно, осъществяват неолиберална хегемония. 
Захранвани с огромни средства, буквално купиха част от интелигенцията в меди
ите. По този начин бяха маргинализирани относително свободните академични 
изследователи в обществените науки.

Второто обяснение за това защо се наложи виждането за станалото като 
„преход към демокрация”, а не като „реставрация на капитализма” е предста-
вата, която можем да срещнем нерядко, че капитализмът, който е възникнал 
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днес, е различен от този, който е бил преди 1944 г., и в този смисъл нямаме рес-
таврация на някогашното състояние.

Тази представа обаче надали е оправдана, ако се обърнем към найпо пу
ляр ната в историята версия на реставрация, каквато имаме след края на Напо
лео новите войни във Франция на Луи ХVІІІ като представител на Бурбоните. Тя 
също не е връщане към същото състояние, каквото съществува преди 1789 г. В 
по ли тическо отношение не се възстановява абсолютната монархия, а версия 
на конституционна монархия, признаваща свободата на словото и религията, 
двукамарен парламент и избирателно право, макар и с определени имуществени 
ограничения. Приема се съществуващата вече организация на държавата чрез 
департаменти и окръзи. Запазен е Наполеоновият кодекс и другите кодекси, 
свързани с новите буржоазни обществени отношения. Как стоят нещата у нас? У 
нас се възстановява корумпираната многопартийна представителна демокрация, 
каквато имаме и по времето на Търновската конституция, макар и във версията 
на република. В същото време бившият цар има достатъчен авторитет да успее да 
се върне като министърпредседател.

В икономическо отношение Луи ХVІІІ извършва много поограничена рес
титуция в сравнение с тази, която имаме след 1989 г. в България. Нямаме възста
новяване на феодалните права. Земите на аристократите, конфискувани по време 
на революцията и разпродадени, не са реституирани от краля, за да не се стига до 
хаос, за разлика от нашенската ликвидация на селското стопанство. И все пак този 
период се описва в историята като „реставрация”.

Във всеки случай бих отбелязал, че в сравнение с Централна и Източна Ев
ропа у нас се стига до много поголеми крайности в реставрацията. Основната 
причина за това е, че нашата антикомунистическа опозиция не е създадена като 
в Чехия или в Полша през 50те и 60те години и няма легитимационните основи 
на съпротивляваща се срещу режима, поради което – подобно на хуните и съ
проводено с поголеми крайности, търси ресурси за обосноваване на своето съ
ществуване в миналото. Затова и в много отношения реставрацията се превръща 
в постоянна битка на различни интерпретации на миналото.

3. В какво се състоеше реставрацията?

3.1. Реализира се икономическа реставрация в мащаби много по-крайни, от-
колкото в другите бивши социалистически държави.

Единствено в България се започна с реституцията, и то в найкрайни версии, 
а не с приватизацията, т.е. реставрационният момент у нас бе найсилно изразен. 
Крайностите му бяха такива, че в продължение на четвърт век съществуват 
конфликти и проблеми в големите градове, където много от публичните сгради 
загубиха своя статус. Реституцията беше така деструктивна, че и до днес не стигат 
детските градини в София. Там, където беше абсолютно невъзможна буквалната 
реституция, се мина към системата на компенсаторни бонове. В крайна сметка 
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идеята беше наследниците на някогашната буржоазия да получат максимално 
всичко, което някога е било национализирано, да имат по този начин и определено 
предимство при приватизацията след това. Тази приватизация бе реализирана 
последователно главно от две десни и реставрационни правителства – на Филип 
Димитров и на Иван Костов, превръщайки се в гигантски грабеж. Неолибералната 
версия на извършване на приватизация се оценява като бедствена за цяла Източна 
Европа две десетилетия покъсно в специално изследване на специалисти от 
университетите в Кеймбридж и Харвард24.

Беше осъществено „връщане на земята в реални граници”, което я надроби 
на повече от 10 милиона парчета, както преди половин век, трудно обработва
еми със съвременна техника. Унищожени бяха огромни стада и птици в модерни 
птицеферми, продадени бяха за скрап системи за напояване. Селското стопанство 
стана така податливо на суша и наводнения, както век назад. Производството на 
месо, зеленчуци и плодове в страната се срина и оцеляваме чрез внос дори на че
сън от Китай. Ако някога дори и в найтежки времена българинът е оцелявал чрез 
селото, сега над 90% от зеленчуците идват отвън, а болестите и сушата унищожа
ват това, което е засадено. Ситуацията през последните 20 години може да бъде 
описана с характеристики, типични за миналото един век назад, които откриваме 
в знаменитата „Градушка” на българския поет от началото на ХХ век Пейо Яворов:

А то градушка ни удари,
а то порой ни мътен влече, 
слана попари, засух беше – 
в земята зърно се опече...

Такава глупост и престъпления – да се върнеш назад с един век, не си е поз
волявала никоя страна в историята. След Реставрацията дори във Франция през 
1815 г., 26 години след Революцията, френският крал отказва на завърналите се от 
чужбина аристократи, чиито земи са били национализирани и разпродадени от 
революционерите, да си ги реституират, за да не пострада френското земеделие. 
У нас това бе направено и селското стопанство се върна с един век назад, а селото 
се върна в кърджалийските времена преди повече от два века с вилнеещите ци
гански банди, убиващи останали възрастни хора за 20 лева, разграбващи реколта, 
птици, инвентар.

През 80те години на ХХ век България е найиндустриализираната дър жа ва 
на Балканите и индустрията е основното перо, чрез което се създава на цио нален 
доход. Четвърт век покъсно тя е найдеиндустриализираната бал кан ска страна и 
се е върнала в миналото 70–80 години, но вече с опусто шено се ло.

В своето развитие социализмът залага на икономика на бъдещето, коя то 
тра сира пъ тя към ново информационно и постиндустриално общество. Чет
върт век покъсно стратегическата ориентация е към икономика на миналото. 
Вме сто на тогавашното производство на компютри ново поколение се залага 
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на поклоннически туризъм, привличащ вярващи в чудеса хора. Вместо на вече 
ликвидирания и разграбен супермодерен Завод за дискови запаметяващи устрой
ства в Стара Загора се разчита на археологически разкопки на реалности отпреди 
две хилядолетия, с които да се прави културен туризъм. Вместо на икономиката 
на биотехнологиите и на ДСО „Биотехнологии” се разчита на икономика на 
вампирите и на мощите на Йоан Предтеча. Министри като Огнян Дойнов, Стоян 
Марков, Стоян Овчаров разчитаха на кибернетиката, на суперкомпютрите и на 
новите технологии за развитие на икономиката на България, а около четвърт 
век след 1989 г. министър Симеон Дянков се гордее, че е „главен археолог на 
републиката”, и усърдно дава пари за икономика на останките от далечното 
минало.

3.2. Реализира се легитимационно-идеологическа реставрация.
Извърши се връщане към легитимацията на властта чрез механизми, прила

гани до 1944 г. Предходният период бе провъзгласен за „отклонение от българска
та история”, за движение към „утопията”, за прекъснат „естествен ход” на разви
тие, за „изкуствено” развитие и „социално инженерство”.

Още в първите месеци след свалянето на Живков бе възстановено мястото 
на църквата като институция – изразител на сакралното. Петър Младенов пуб
лично целуна ръката на патриарха.

Публичното символно пространство бе реставрирано чрез смяна на имена 
(особено в центъра на София) на улици и площади с имена на фигури до 1944 г. и 
след това. Центърът на София се „монархизира” в стил от началото на 40те годи
ни на ХХ век, централната му улица стана „Мария Луиза”, централният площад – 
„Княз Александър Батенберг”, а един от найголемите булеварди – „Цар Борис ІІІ”. 
На мястото на Толбухин се върна името Добрич, на мястото на Михайловград – 
Монтана. Получи се реабилитация на делата на убийците на децата от Ястребино 
чрез специален паметник на „репресираните” в центъра на София, на който бяха 
изписани техните имена. Тотално бе пренаписана в реставрационен дух предход
ната история.

Възстановен бе Съюзът на офицерите на Негово величество. Появиха се из
веднъж хиляди монархисти, бившият цар започна да дава интервюта и да трупа 
символна власт, а върховият период бе неговото завръщане през 2001 г. като висш 
представител на изпълнителната власт. След това бе върната и неговата собстве
ност. България се оказа единствената бивша социалистическа страна, в която бив
шият цар имаше толкова мощна символна легитимация, че да се върне на такава 
висша позиция.

3.3. Реализира се политическа реставрация.
Започна се с реставрация на партии, чието съществуване е прекратено още в 

1934 г. или десетилетие след това – Демократическата, Радикалдемократическата, 
Социалдемократическата и т.н. Върна се корумпираната система на многопар
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тийна представителна демокрация, в която политиците се обогатяват благодаре
ние на достъпа до властта и броят на партиите е поголям с пъти от броя им през 
1934 г., когато на българите им е дошло до гуша от желаещите да се възползват от 
държавата и да грабят и посрещат с облекчение Деветнадесетомайския преврат 
срещу тях.

Още по времето на Великото народно събрание в СДС бе дадена парола да се 
привличат деца на бивши политически фигури и да се включват в политическия 
живот, за да се опитат да възродят старите политически традиции и партии. Сред 
найактивните реставратори на капитализма се оказаха децата на бивши политици 
отпреди 9 септември 1944 г. – Александър Йорданов, Александър Сталийски, 
Петър Стоянов, Едвин Сугарев и други. Георги Марков изрече дори фразата, че 
те били „израсли в дантели”, за разлика от „комунистите”. От Запад започнаха да 
се завръщат деца на бивши активни политици и да се включват в политическия 
живот – Анастасия Мозер, Алекс Алексиев и други.

През 80те години у нас е поставена задачата за „интелектуализация на ця
лото общество”, защото се смята, че бъдещето е на общества, основани на инфор
мацията, знанието, интелекта. Четвърт век покъсно обществото се е върнало 
120 години назад във времето след Освобождението и десетки копия на прос
тащината, дебелащината, безпардонността, самодоволната арогантност на Бай 
Ганьо, Данко Хаирсъзина и Гуньо Адвокатина шестват по екраните на нашите 
телевизори.

3.4. Протече своеобразно връщане на целия обществен живот към минали 
състояния.

След 1945 г. в страната има значителен брой неграмотни, но в резултат на 
кампанията по ограмотяване в началото на 50те години неграмотността в бъл
гарското общество изчезва. Днес отново има десетки хиляди неграмотни и тех
ният брой ежегодно се увеличава. Страната се е върнала 65 години назад в своето 
минало.

В националната история ключов елемент в осъзнаването на българите 
като нация е борбата срещу „турското робство” за свобода и национално осво
бождение. Около това е издигнат пантеонът от герои, изграждащи българската 
идентичност. Сега обаче отново се появяват заглавия, език, дискурс, описващ 
българите като роби, подобно на техните възприятия за ситуацията преди 150 
години. „Робите на Европа” – така са характеризирани една немалка част от 
българите емигранти в Западна Европа в представено през август 2012 г. из
следване на проф. Духомир Минев в рамките на проект на КТ „Подкрепа”, като 
се подчертават свръхексплоатацията и принудителният труд, който те полагат, 
както и нарастващият брой хора, които са жертви на трафик с цел принуди
телен труд. Така „робството”, от което като че ли бяхме излезли през 1879 г., 
отново се завръща, и то не в тогавашния политически, а в много потежкия 
икономически смисъл на думата25.
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В спорта – на Олимпиадата през 2012 г. в Лондон в постиженията си се вър
нахме 60 години назад, в 1952 г. На изложението „Произведено в България” през 
2011 г. българските фирми представяха набор от стоки, типични за края на ХІХ 
век – минерална вода, розово масло и пр., т.е. върнали са се 120 години назад. В 
цели региони в България поминък се търси в селския туризъм, предлагащ тради
ции и кухня отпреди столетия.

България се е върнала в Средновековието по брой на врачки, знахари, астро
лози, магьосници и според изследване на агенция „Галъп” по поръка на сп. „Же
ната днес” близо половината българи смятат, че им е направена черна магия, т.е. 
връщането е сигурно две столетия назад. Скоростта, с която у нас през послед
ния четвърт век се изграждат религиозни храмове на различни вероизповедания, 
е поголяма, отколкото през последните двеста години. Модерното ни здравео
пазване се срина и все повече българи тичат при самозвани лечители и гадатели, 
както е ставало много преди модерната епоха. Хиляди болни и сакати българи се 
събират всяко лято на Кръстова гора с надеждата за чудо, което да ги излекува, 
връщайки се със столетия и хилядолетия назад, когато са се събирали край шама
ни и проповедници.

Един от найголемите сблъсъци на различни групи през 2011 г. се оказа с 
вярващите край една джамия – Баня башъ в София, а не например в Кърджали 
заради правата на захвърлените на произвола работници. Възраждат се като че ли 
изчезнали в далечното минало религиозни напрежения и конфликти. В едно об
щество, в което повечето форми на светска солидарност са се разпаднали, стотици 
прииждащи от цялата страна мюсюлмани се събират пред съда в Пазарджик, за да 
изразят солидарност и да подкрепят своите едноверци. Самият министърпредсе
дател Бойко Борисов се оказа суеверен като средновековна бабичка и признаваше, 
че връща колата на Националната служба за сигурност, ако черна котка му пресе
че пътя. В това отношение България се е върнала наистина към Средновековието.

На политическите сили им трябват хора, които залагат на вярата, а не на раз
ума си. Разумният човек се съмнява, той трудно може да бъде лъган, а опиращият 
се на вярата и опростаченият са податливи на обещания за политически чудеса. 
Ако е лесно да го убедиш, че проблемите му ще се решат, като докосне мощите на 
Свети Йоан или поредната „плачеща Богородица”, политическите манипулатори 
успешно ще го накарат да вярва в чудото на поредния политически спасител.

Рухна модерната здравна система, изградена в епохата на социализма, и 
реставрираният капитализъм върна България към болестите от миналото. През 
2012 г. лекарите алармираха, че се умножават болните от отдавна забравените ко
клюш, морбили и заушка. Случаите на туберкулоза са се увеличили почти двойно 
от 1987 до 2012 г. Ако през 1989 г. тя е била с честота 19 на 100 хиляди население, 23 
години покъсно при капитализма „жълтата гостенка” на Смирненски „навестя
ва” 33 на всеки 100 000 човека. Някъде около 1980 г. по времето на социализма 
коклюшът, или т.нар. магарешка кашлица, е бил изкоренен почти 99%, през по
следните години той се появи отново26.
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Никога в своята история страната ни не е била унищожавана демографски 
за толкова кратко време с такива гигантски темпове. За 25 години България пре
търпя демографска катастрофа, сравнима само с катастрофата през първите десе
тилетия след падането под османско робство. Сега обаче спадът в раждаемостта 
и застаряването са такива, че демографското положение е много потежко, откол
кото преди шест века.

(Следва продължение)
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Карл Маркс остави след себе си дълбока, незали
чима диря в обществените науки, в политическа

та икономия, философията, историята, социология
та и бе обявен за учен на хилядолетието. Марксизмът 
като учение даде отпечатък и върху икономическото 
и социалното развитие на света. Безпристрастното 
прочитане на написаното от К. Маркс разкрива не
говата актуалност и в сегашния етап на обществено
то развитие. Много чуждестранни автори, разглеж
дайки теорията и практиката на съвременния етап 
на развитие, се връщат към Маркс. Той е отдал го
ляма част от живота си на задълбоченото изследва
не на реалната действителност, преосмисля казано
то от предшествениците и от съвременниците си и 
създава найпълния анализ на „анатомията”, на същ
ностните и съдържателни страни, на механизмите 
на развитие на капиталистическата система. 

Анализирайки добросъвестно действията на 
членовете на обществото за осигуряване на тяхното 
съществуване, взаимния обмен на дейност по силата 
на общественото разделение на труда, отношения та 
между тях, Маркс разкрива и обективно формира
щите се процеси, имащи силата на обективни за
кони и закономерности в развитието на системата. 
На тази основа се правят изводи за развитието, за 
противоречията, за перспективите на капита лизма. 
Обществените отношения се променят под въз
действието на промените и развитието на произво
дителните сили – главно на оръдията на труда и на 
съответните им технологии, на знанията, на произ
водствения опит и трудовите навици на създаващи
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тии.
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те ги и използващите ги хора. Прилагайки този подход, К. Маркс разкрива 
и прогресивния ход на развитието на обществото от първобитнообщинен 
строй през робовладелски и феодален до капитализма. Логиката и анализът 
доказват, че капитализмът е само един стадий от развитието на обществото и 
ще бъде заменен с коренно различен нов свят, отговарящ на повисокия етап 
на развитието на производителните сили, на човешката цивилизация. Този 
аспект на Марксовото учение и на политическата икономия в последните око
ло 25 години се поизостави и се изследват само отделни страни на функцио
нирането на капитализма, разработвани в учебниците по икономикс, който е 
актуален.

Следвайки К. Маркс, да се спрем поподробно на някои същностни стра
ни на системата, за да разберем и промените, и развитието, и възможностите 
за нейната замяна с друга.

Капиталът е преди всичко сума пари (паричен капитал), които се пус кат 
в обращение, за да донесат повече пари, независимо дали са лични, или на 
семейството спестявания, или са заем с плащане на лихва. С тях се купу ват 
средства за производство (оръдия на труда, суровини, спомагателни мате
риа ли, строеж, сгради под наем и др.) и се наема работна сила. Собственикът 
на паричния капитал, сам или с наети служители, организира съединяването 
на средствата за производство с работната сила в определен производствен 
про цес на някакъв продукт или услуга за потребление от други чрез пазара. 
В стойността на единица продукция са включени материалните разходи, 
раз ходите за работната сила и определена печалба (принадена стойност), 
фор миращи цената на продукта (услугата). Олицетворителят на капитала 
– от делен собственик, сдружение от няколко собственици или нает ръко во
ден екип, организира производството с цел да носи повече печалба. Така К. 
Маркс обоснова основната отличителна черта на новия строй за раз лика от 
предшестващите го – капитала и пазарната икономика. Освен произ води тел
ния капитал се появява и търговският капитал, който чрез пазара довежда 
сто ките до потребителите. Появява се и банковият капитал, който чрез бан
ко вите учреждения приема депозити срещу лихва и дава кредити срещу по
висока лихва и така обслужва и производители, и търговци, и потребители 
за функционирането на пазарната икономика, на капитализма. Като правило 
при трите вида капитал има собственици на капитала и наети за извършване 
на текущата работа. К. Маркс писа: „Да бъдеш капиталист – това значи да зае
маш не само лично, но и обществено положение в обществото. Капиталът е 
колективен продукт и може да бъде приведен в движение само от общата дей
ност на много членове на обществото, а в последна сметка – само от общата 
дей ност на всички членове на обществото. Значи капиталът не е лична, а об
ществена сила” (1).

При капитализма печалбата е непосредствена цел и определящ мотив, 
изходен и краен пункт на производството на всеки отделен или като сдру
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жение капиталист производител (2). При равни други условия печалбата на 
производителите, а в известен смисъл и на търговците и банкерите, ще на
раства от увеличаването на производството чрез преминаване на две и три
смен на работа, което значи поголяма заетост. Печалбата се увеличава и от 
на маляването на разходите за материали и труд при същите продажни цени. 
Това е причината за движението на капиталите между отраслите и региони
те и вътре в страната, и извън нея. Печалбата нараства и от внедряването 
на постижения та на науката, повишаващи производителността на труда, и 
от силното снижаване на разходите за единица продукция при дадени цени 
и даже при леко занижени, което ги прави поконкурентоспособни. Следо
вателно в същността на капитализма е наличието на олицетворители на ка
питала, чиито доходи от печалба нарастват при задържане или слаб растеж 
на работните заплати, т.е. при съсре доточаване на капитали (и богатства) в 
ръцете на малко хора и на многото наети, живеещи от работната си заплата. 
Това социал но различие и противоположност съпътстват развитието на ка
питализма и в отделните страни, и между развитите страни и изоставащите, 
и в световен план. То дости га огром ни мащаби при съвременните трансна
ционални монополни обединения. Британската неправителствена организа
ция „Оксфам” констатира, че стойността на имуществото на един процент 
от найбогатите на планетата е вече повече, отколкото на останалите 99%, 
че 62ма найбогати хора на земята притежават толкова богатство, колко
то победната половина на човечеството. През 2010 г. това число е било 388 
души, 2011 г. – 177, 2012 г. – 159, 2013 г. – 92, 2014 г. – 80. Явна е тенденцията 
към поляризация между бедните и богатите, което е едно от големите проти
воречия на системата.

Карл Маркс установява: „капиталистическият начин на производство е 
историческо средство за развитието на материалните производителни сили и 
за създаването на съответен на тези сили световен пазар. Той в същото вре
ме е постоянно противоречие между тази историческа задача и свойствените 
нему обществени отношения” (3). В случая е важен изводът, че капиталът си 
създава световен пазар, а с това развива и пространствено разширява капи
талистическата система. Промишленият капитал тръгва от текстилната про
мишленост в Англия и с произвежданите в големи количества и с пониски 
цени стоки разорява дребните производители, разширява пазара си и създава 
свободна работна сила. Той постепенно прониква в Европа и включва в своята 
орбита една след друга всичките страни, съпроводен от търговския и от бан
ковия капитал.

Като вземем наличието на пазарно стопанство и капитал в икономи
ката за същностни страни на капиталистическата система, то тя господства 
във всички страни от света. Поради различната степен на развитието на 
производителните сили и на съответните им обществени отношения, харак
теристиките на капиталистическата система в тях не е еднаква. Тя е найсил
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норазвита в европейските страни, в САЩ и в Канада, в Япония и т.н. Там 
тя е достигнала и преминала своя апогей и навлиза в своя залез, характерен 
със силната изостреност на присъщите ѝ противоречия – икономическите 
кризи, хроничната масова безработица, социалната диференциация и обу
словеното от нея социално противопоставяне, изявено в масовите демон
страции в различните страни. Тук са и найярко изразените нови черти, 
породени в лоното на старата система, но характерни за и водещи до нов 
свят. Такива са постиженията на науката и новите технологии, свързани с 
микроелектрониката и нанотехнологиите, с техните резултати – компютъ
ра, ехографа, скенерите и други, които внасят коренни промени в съдържа
нието и характера на труда към уеднаквяване. Техни носители са хората с 
високо образование и високо възнаграждение на труда, които са изразители 
на обективната тенденция за изживяване на социалните различия в обще
ството. Тук назряват остро проблемите за повишаване на образователното 
ниво на цялото население, за търсене и намиране на нови форми и степен на 
заетост и за преодоляване на масовата хронична безработица, включител
но и чрез намаляване на работното време, чрез промени в разпределение
то и преразпределението на добавената стойност между всички членове на 
обществото, водещи до намаляване на социалните различия, и други. Тук 
без политически и социални промени в системата трудно ще се постигне 
непрекъснато и със сравнително високи темпове икономическо и социално 
развитие.

Наред с това страни, изостанали в своето развитие, като Китай, Индия, 
Виетнам, Бразилия, ЮАР и други, в последните 20–30 години се развиват 
ускорено с помощта на пазарното стопанство и капитала, на инвестиции
те на транснационалните компании главно от първата група страни. В тях 
настъпват и дълбоки прогресивни социални промени, изразени в измъква
нето от крайната бедност на десетки и стотици милиони хора и извежда
нето им до нивото на съответната средна класа, при значително подобрени 
условия на живот, съпроводено и със съответното социално разслояване 
– съсредоточаване в малка група на огромни капитали и богатство и срав
нително ниско жизнено равнище на поголямата част от населението. Пре
димно екстензивното развитие на тези страни позволява това. Прилагането 
на новите технологии ускорява развитието, но се проявяват противоречия
та, характерни за тях, които в бъдеще ще се увеличават все повече, ако не се 
вземат навреме мерки. По техния път, бавно и мъчително, тръгва и групата 
на изостаналите страни от Африка, Южна Азия и други, които в последните 
години набират сила. Капиталът разширява пазарите си.

На съвременния етап на развитие проблемът за разширяването на па
зарите приема нови форми и механизми. Определена роля вече играят съ
ществуващите монополни обединения и транснационалните обединения, 
както и държавните механизми, които са в ръцете на представителите на 
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монополните обединения. Президентските кампании в САЩ се финанси
рат щедро от тези обединения, а след изтичането на мандата президентите 
отиват на работа в тях. САЩ като найсолидната в иконо ми ческо и воен
но отношение страна, с развита военна индустрия, всячески се стреми да 
осигу рява пазари на стоките (включително на оръжие) на крупните про
изводители. В този си стремеж САЩ използват всички средства – и дипло
мацията, и подкупването на политици от други страни, осигуряващи им 
пазари и поевтини суровини и работна ръка, и военни заплахи, и военни 
интервенции, съпроводени с разрушения на икономика и инфраструкту
ра, с човешки жертви. Примери за това са военните намеси за свалянето 
на сравнително независимите режими в Ирак, Афганистан, Либия, Сирия 
и други. Значителна бе ролята на САЩ за рухването на социалистическите 
страни, за спада на икономиката и на жизненото равнище на мнозинство
то от населението им, а България стана найбедната страна в Европа. Със 
сега подготвяното споразумение между ЕС и САЩ – Трансатлантическо
то партньорство за търговия и инвестиции (ТТIР), приоритет придобиват 
действия та на крупните монополни обединения. Полезно е да припомним 
мисълта на К. Марс, че „при капитала от самото му раждане капе кръв и 
мръсотия от всичките му пори от главата до петите” (4). В негова полза е и 
колониалната система, и системата на държавните дългове, модерната да
нъчна система и протекционната система (5). 

Между многото проблеми, които съвременната действителност поста
вя и на които неолибералната теория и практика не дават задоволителен 
отговор, са икономическите кризи, включително и от 2008–2009 г. Карл 
Маркс недвусмисле но доказа, че тези кризи, започнали с икономическата 
криза през 1825 г. в Англия, настъпващи всяка със свои особености през 
7–10 години, а понякога и повече, са присъщи на капиталистическата систе
ма, изградена върху частната собственост, пазарната икономика, функция
та на парите като капитал. Абсолютизирането на същностните, присъщите 
страни на капитализма, като се прибави и ненамесата на държавата в иконо
миката, и инди видуализмът, ревностно поддържани от неолибералната тео
рия и практика, води до задълбочаването на противоречията на системата, 
включително и на икономическите кризи. 

Карл Маркс задълбочено изследва причините за икономическите 
кризи, икономическите и социалните последици за социалните групи на 
капиталистите и на наемните трудещи се, за спада на производството, за 
развитието на обществото и други аспекти. Те пронизват цялостното му 
икономическо учение. Припомнянето им позволява да се отговори на много 
въпроси и от днешната действителност.

Икономическите кризи са израз на прекъсването на нарастването на 
производ ството на стоки и услуги за обществото, т.е. на процеса на въз
производството на обществения продукт. Изследвайки го и в натурално 
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изражение като производство на средства за производство, произвеждащи 
средства за производство (машиностроене), и на средства за производство, 
произвеждащи предмети за потребление и потребявани от мнозинството от 
населението, и на предмети за лукс за богатите, и в стойностно изражение 
като постоянен капитал, включващ амортизационните отчисления и стой
ността на употребените суровини и спомагателни материали, и като про
менлив капитал – работната заплата и печалбата, използвана за натрупване 
(разширяване на производството) и за лично потребление от собствениците 
на капитала – главно Том втори на „Капиталът” (6), К. Маркс доказа възмож
ността за непрекъснато производство в разширени мащаби – за икономиче
ски растеж като абстрактна възможност при капитализма. Неговият извод е, 
че в крайна сметка цялостният възпроизводствен процес зависи от личното 
потребление. Тази неоспорима истина продължава да се игнорира и подце
нява от съвременните поддръжници на неолибералната теория и практика, 
което задълбочава икономическата криза и отдалечава изхода от нея.

Причината за настъпването на икономическите кризи е в същността на 
капиталистическата система, синтезирано изложена в глава 15 на Третия том 
на „Капиталът”. Да се опитаме да я разкрием, следвайки К. Маркс. Той уста
новява абстрактната възможност за кризи още при анализа на функциите 
на парите като средство за обращение: продажба на стоката и получаване на 
парите – С–П, и обратно – П–С, характерни и за простото стоково производ
ство, и във функцията на парите като платежно средство, т.е. стоката се про
дава на кредит и парите ще се получат покъсно. И в двата случая е възможно 
разкъсването на връзката между производството и реализацията на стоките. 
Тези абстрактни възможности се превръщат в реална действителност едва 
когато парите започват да изпълняват и функцията на капитал. 

Процесът на производство на стоки, съдържащи принадена стойност 
(печалба), не съвпада с процеса на реализация на стоката и съдържащата 
се в нея печалба. Производството се ограничава главно от степента на раз
витие на производителните сили на обществото. Реализацията на произве
деното обаче се ограничава от пропорционалността в производството и от 
потребителната сила на обществото, която се определя не от абсолютната 
производителна сила и от абсолютната потребителна сила на обществото, а 
от потребителната сила, формираща се в обществени отношения на разпре
делението, които свеждат потреблението на мнозинството от населението 
до един минимум, изменящ се само в определени граници. Тя е ограниче
на и от стремежа към натрупване и към разширяване на производството. 
Данните и за света, и за отделни страни с капиталистическо производство 
потвърждават казаното дотук. Капиталът и богатствата, които са в собстве
ност на малка част от обществото, нарастват ускорено, а доходите на другата 
част, на мнозинството, далеч изостават по темпове на нарастване, което раз
ширява ножицата между благосъстоянията им и ограничава потребителната 
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сила на обществото. Върху потребителната сила оказват значимо влияние 
и нарастването на броя на безработните, и появата на масова и постоянна 
безработица, и нарастващият дял на трайно (над година) безработните, и на 
„работещите бедни”, за които пише и К. Маркс (7). Следователно присъщото 
на капитализма развитие на производителните сили и нарастване на произ
водството на потребителни стойности и на съдържащата се в тях печалба 
срещат предел в ограниченото нарастване на потреблението на мнозинство
то от населението.

Капиталът може да бъде разбран само като движение. Веднъж произ
ведени, стоките поемат своя път към и до реализацията си. Те се откъсват 
от производството. В действие влизат търговският капитал в търговията на 
едро и дребно, краткосрочните и дългосрочните кредити и на производите
лите, и на търговците, и на преките потребители, стоковите кредити между 
производителите и продажбите на лизинг. Става възможно количеството на 
произведените стоки да се откъсне от реалните потребности и от покупател
ната възможност (сила) на потреби телите и в нарастващи размери в търгов
ската и в производствената сфера да се задържат нереализирани стоки. За
държането на реализацията означава намаляване на парични постъпления 
при търговците и производителите. Производителите нямат реален поглед 
върху степента на реализация на своите стоки.

Така пазарните връзки и определящите ги условия все повече придо
биват характер на независим от производителите закон, все повече се из
плъзват от контрола на производителите. Именно в този факт се коренят 
основите на икономическата криза. По силата на обективното разделение 
на труда произведените продукти като стоки са потребителни стойности за 
други, за част от обществото, което придава на вложения труд и на произ
водството обществен характер. Произведените стоки и съдържащата се в тях 
принадена стойност са частна собственост, затова е частно и присвояването 
на реализираната печалба. Частното присвояване на печалбата, за производ
ството на която всеки извършва планомерна организация на производство
то, влиза в противоречие с обществения характер на производството, където 
господстват несъгласуваността, анархията. Това е основното противоречие 
на капитализма, което е и основната причина за настъпването на икономи
ческите кризи. В този смисъл те са главен белег за недъзите на капитализма 
като система в досегашния ѝ вид. 

Главен израз на основното противоречие на капитализма, особено при 
икономическите кризи, е, че се явява излишък на капитал, изразен в неиз
ползваните производствени възможности, наред с излишък на работниче
ско население (безработните). Този излишък на капитал и на работническо 
население е относителен, защото засяга само потребностите на капитала 
– да получи повече печалба. Излишъкът не би съществувал и вероятно би 
имало недостиг, ако целта бе не само нарастване на печалбата, а и попъл
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но задоволяване на потребностите на всички слоеве от населението. Тогава 
капиталистическият начин на производство като историческо средство за 
развитие на производителните сили, за нарастване на производителността 
на труда и създаване на съответен на тази сила световен пазар не би срещал 
тези предели, тези ограничения. Производството тук е само производство 
заради печалбата, заради нарастването на капитала, като самоцел, а не сред
ство за постоянно подобряване на жизненото равнище на производителите 
и на цялото общество. В този пункт трябва да се търси трайният изход от 
икономическите кризи.

При протичането на икономическите кризи настъпват фалити главно 
на производителите с постаро оборудване и с повисоки разходи за едини
ца продукция. Оцеляват внедрилите нова техника и технологии, реализи
ращи допълнителна печалба и възможност за просперитет благодарение на 
пониските разходи и на пониските цени. Понататъшното развитие става 
върху новата и найновата техническа база. Тя е материалната база на новия 
цикъл. Карл Маркс писа: „Кризите всякога са само временно насилствено 
разрешение на съществуващите противоречия, насилствени взривове, които 
за момент възстановяват нарушеното равновесие” (8).

За разбирането на много от съвременните проблеми на общественото 
развитие основополагащо значение има изводът на К. Маркс: „Никога една 
обществена формация не загива, преди да са се развили всички производи
телни сили, за които тя дава достатъчен простор, а нови, повисши произ
водствени отношения не настъпват никога преди материалните условия за 
съществуването на същите да са узрели в недрата на старото общество. Ето 
защо човечеството си поставя винаги само такива задачи, които може да раз
реши... самата задача изниква там, където материалните условия за нейното 
разрешаване са вече налице или наймалкото се намират в процеса на своето 
образуване” (9). Именно досегашното развитие на производителните сили 
подготвя условията за преход към нещо ново. Да се спрем на този аспект.

Световната икономическа криза през 2008–2010 г. даде основание на из
тъкнати учени, бизнесмени, политици и държавници, при търсене на изхода 
от нея, да предлагат различни мерки и да наблегнат на необходимостта да 
се реформира капиталистическата система. Такива мнения имаше в много 
страни, включително и в Европейския съюз (ЕС), някои от които останаха 
само пожелания.

Логичен е пътят за преодоляване на икономическите кризи, като се из
ползват заложените в реалната действителност фактори, механизми и сред
ства за постигане на целта. Главната насока на усилията е да се сведат до 
минимум и постепенно да се преодолеят сегашната силна откъснатост на 
производството от потреблението на произведените стоки и услуги и сил
ното изоставане на потреблението, на покупателната способност на мнозин
ството от населението. Разбира се, изходът от кризите не е лесна задача. Тя 
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съдържа възел от единство и противоречия на интереси на различните со
циални групи и слоеве, от идеологически виждания, от инерции и прочее.

Капиталистическата система има редица особености, които проме
нят някои нейни същностни страни, включително и за преодоляването на 
икономическите кризи. Едната от възможностите е да се използват новите 
постижения на науката и технологиите и специалните постижения на мате
матиката за прогнозиране на заплахи (обем на производство, покупателна 
способност, размер на кредити и други), водещи до кризи, и сигнализиране 
за тях. Такива прогнози имаше от отделни учени и за последната криза, но 
останаха без последствия.

Друг реален фактор са държавните суверенни фондове, притежавани в 
различни размери от отделни страни. Те участват пълноценно в пазарната 
икономика, използвайки функцията на парите като капитал. В проведена
та неотдавна двудневна дискусия в Колумбийския университет с участието 
на изтъкнати учени и стопански дейци се направи изводът, че наличието в 
едни и създаването в други страни на национални суверенни фондове, уп
равлявани от правителствата, се явява като нова форма на капитализъм, т.е. 
тези фондове не са частна собственост. Според Джоузеф Стиглиц, носител на 
Нобелова награда: „Новите играчи, акумулиращи средства в своите фондове 
и приемащи международните правила, са способни да изиграят конструк
тивна роля в новите условия в света след кризата.” Той смята, че гигантският 
ресурс, управляван от държавата, може да стане инструмент за дългосрочно 
планирани инвестиции за срок от 20–30 години и в бъдеще да застрахова 
света от шокове като кризата. Суверенните фондове могат да станат движе
ща сила на социалноотговорни инвестиции, доколкото за тях главното не е 
печалбата, както при частните фондове (10).

В последните около 20 години в различни страни има и други нови явления 
и процеси, характерни за всяка от тях. Това са държавните предприятия и 
ком пании, които се приспособяват към пазарната икономика и капитала и 
играят все посилна и ярка роля и във вътрешната, и в международната ико
номика. Те са ярко изразени в Китай. Там, при участието на КП в държавата, 
в действителност се формира нов модел на икономика. При новия китайски 
мо дел държавните предприятия са капиталистически само доколкото са пъл
ноправни субекти на пазарната икономика и на функцията на парите ка то 
капитал. Но те не са част от капиталистическата система, изградена на част
но капиталистическата собственост върху средствата за производство. Чрез 
дър жавните предприятия, активни участници в пазарната икономика и ка
питала, държавата може посполучливо да внася елементи на управляемост 
и в тяхната дейност, и в икономиката като цяло, включително поголяма 
ба лансираност между производството и потреблението и смекчаване или 
преодо ляване на настъпването на икономическа криза. Това се потвърди при 
по следната криза от 2008–2010 г. (11). Този модел и подобни на него, при
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ла гани във Виетнам, в Русия, Казахстан, Бразилия, в някои арабски страни 
и други, придават нови черти на капитализма, доколкото се използват па
зарната икономика и функцията на парите като капитал, но позволяват наред с 
икономическото развитие да се постига постепенно, макар и про тиворечиво, 
намаляване и насочване към изживяване на социалните различия. 

Значителен реален фактор, на който разчитат в скандинавските страни, 
е целенасоченото използване на отношенията на разпределение и преразпре
деление на създадената добавена стойност, т.е. главно на работната заплата и 
печалбата. Въз основа на функцията на парите като капитал, притежателите 
на частните предприятия се стремят чрез различни методи и средства да си 
оси гуряват големи печалби, с което ускоряват развитието на икономиката. 
Чрез данъчната система на прогресивно облагане държавата изземва, на
циона лизира част, често значителна, от ефекта на икономическата реализа
ция на обек тите на собственост (частна, на сдружения или държавна) като 
печалба, рента, лихва, дивидент и други на фирмите и от големите доходи на 
ръководителите на фирмите в полза на обществото. Тя преразпределя тази 
част чрез държавния бюджет за цели, задоволяващи неотложни потребно
сти на всички или на отделни социални групи и слоеве от населението. Таки
ва са разходите, оси гуряващи безплатно или нископлатено образование на 
всички граждани, равен шанс и старт на всекиго, като се отчита, че без това 
икономическият и со циалният просперитет на цялото население, на държа
вата са невъзможни. То ва важи и за здравеопазването, за част от услугите по 
електроснабдяване, во до снабдяване, отопление и други. Тази практика раз
крива възможността на държавата, като представител на цялото общество, 
загрижен за неговия просперитет, да използва данъчната система за социал
ни цели. Тези страни под държат сравнително постоянен икономически рас
теж, висок стандарт на живот на населението си, предотвратяват или лесно 
преодоляват кризисните явления.

На сегашния етап на развитие на обществото, на глобализацията, на 
противоречията между страните път си пробиват и процесите на коорди
нация и интеграция между отделни страни в интерес на плодотворното вза
имодействие и икономическото сътрудничество, подпомагащи икономиче
ското и социалното развитие и установяването на добросъседски отношения 
вместо да се водят войни, в които се унищожава произведеният продукт и се 
дават човешки жертви.

Да припомним изводите на К. Маркс: „Развитието на производителните 
сили на обществения труд е историческа задача и оправдание на капитализма. 
Тък мо с това той безсъзнателно създава материалните условия за една повис
ша форма на производство” (12). И още: „Буржоазният период от историята 
е призван да създаде материалната база на новия свят” (13). Посочените и 
про тичащите други процеси разкриват възможностите те да се използват в 
раз  лична степен и варианти на съчетаване, според спецификата на отделните 
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страни, да се променя досегашният модел на капитализма, да прераства в 
нов, коренно различен, „нов свят” по К. Маркс, за който вече са създадени 
или се създават материалните предпоставки, и тази задача съдържа в себе 
си средствата за своето разрешаване. Те, опознати и използвани, позволяват 
на зре лите проблеми да намират своите адекватни решения, потвърдени от 
реалния живот, макар и с временни отклонения поради несполучливи ре
шения. Те ще осигуряват устойчиво и икономическо, и социално, и еко ло
гично развитие на обществото, разглеждани в неразкъсваемо единство и по 
взаим но допълващ се начин. Устойчивото развитие на обществото (УРО) е 
възприето като перспектива на развитие и от ООН, и от ЕС, и от много от
делни страни и се явява алтернатива на неолиберализма, господстващ все 
още в много страни (14).

Опознаването на промените в системата на капитализма и съзнателната 
намеса на хората, на държавата, на ръководителите на стопанските звена, на 
НПО за притъпяване на негативните и утвърждаване на позитивните стра
ни на развитие на човешкото общество, в унисон с изискванията на УРО, 
неизбежно водят до един нов свят, различен и от капитализма, и от бившия 
социализъм. Протичащите в различните сфери на човешката дейност рево
люции, осигуряващи висока степен на развитие на производителните сили, 
са гаранция и предпоставка за това. Важното е и сега, и в бъдеще да се прави 
необходимото за ускоряване на развитието на производителните сили, да се 
върви към изграждането на новия свят – без икономически кризи, с хора с 
високо образование и квалификация и нормална заетост, с производство на 
достатъчно продукти за потребление от всички, изключващ войните и пре
насочващ сегашните огромни военни разходи за прогреса на обществото, с 
изживени социални неравенства по вертикала, с хора, разполагащи с доста
тъчно свободно време за всестранното си развитие. Това може да е главната 
стратегическа цел на всички модерни леви партии и движения. От тези по
зиции левите партии са преди всичко партии на обществения прогрес към 
един нов свят, който се изгражда с труда и в интерес на всички членове на об
ществото. Нека всеки да го нарича както си иска – посткапитализъм, инфор
мационно общество, социализъм, комунизъм и т.н. Той ще бъде найблизо 
до написаното от К. Маркс за висшата фаза на комунистическото общество 
– комунизма, „когато изчезне заробващото човека подчинение на разделе
нието на труда, а заедно с това и противоположността между умствения и 
физическия труд; когато трудът престане да бъде само средство за живот, а 
сам стане първа жизнена необходимост; когато заедно с всестранното раз
витие на индивида нараснат и производителните сили и всички извори на 
общественото богатство потекат като пълноводен поток...” (15).

Промените в системата на капиталистическото общество към нов свят 
отразяват обективния ход на прогресивното развитие на обществото. В от
делните страни ще има периоди и на просперитет, и на връщане назад и за
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стой, в зависимост от политическата активност на мнозинството от населе
нието, от вижданията на упражняващите държавната власт, от стремежа към 
подобри условия на живот и за напредък на народа и държавата. Задълбо
чаването на социалните различия, сравнително ниското жизнено равнище 
на мнозинството от населението, войните и други пороци на капитализма 
са социалната цена, плащана от него, но и фактор за активирането му в при
движването към новия свят.
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Въведение 

Днес в резултат на изключи телно динамич но то си 
раз ви тие през последни те повече от 35 години 

Поднебесната се превър на в първа геоико но ми  че ска 
сила в света. Из мерения та на тази сила могат да се раз
берат чрез следни те факти:

•	 Китайската народна република е гло бален 
производствен център, създаващ между 30 и 
40% от реал ни те стоки и услуги в света по от
делни основ ни сектори.

•	 Има тенденция тя да стане не само една от 
важ ни те, а и ключова валутнофинансова 
световна площадка.

•	 Все поукрепваща е иновационнотехно ло ги
че ската мощ на КНР.

•	 В усло вия та на постепенно завършване на 
„се верноамериканския дълъг цикъл на ка пи
талово натрупване” Китай се превръща в ли
дер на но вия, „азиатски цикъл на капиталово 
акумулиране”.

Всичко това води до трансформация на КНР в 
геопо ли ти  че ска звезда от първа величина в скорошна 
перспектива. Възникналата дискусия по въпроса кои 
са фактори те за този успех е съвсем естествена, ма кар 
че всички изследователи, по ли ти ци, бизнесмени и т.н. 
признават ролята и значението на един или друг вън
шен фактор във времето и почти всички са съгласни, 
че през целия период на китайския възход един посто
янен фактор на действие е изграденият модел на сто
панска динамика. Той безспор но търпи непрекъснати 

КИТАЙСКИЯТ мОДЕЛ  
НА „ПАЗАРЕН СО ЦИАЛИЗЪм” –  
ГЕОИКО НО мИ  ЧЕ СКИ  
И ГЕОПО ЛИ ТИ  ЧЕ СКИ АСПЕКТИ

нако Стефанов

Нако Стефанов – професор, др 
на философските науки, др по ис
то    рия, японист, изследовател на 
стра   ни  те от Източна, Южна и 
Юго    източ на Азия. Специализи рал е 
управ  ле ние и икономика. Ръководи
тел е на ка тедра „Езици и култури 
на Източ на Азия“, СУ „Св. Кл. Охрид
ски“. Автор e на над 80 мо нографии, 
учеб ни ци и кни ги: „Ино ва ционно раз
ви тие на стра ни   те от Из точна 
Азия – Япония, Ко    рея и Ки тай“ 
(2011), „Държавнопо ли ти чес ко ус
тройство на Япония“ (2014), Ен ци 
кло  педия „Нипоника" (2015), както 
и в съавторство с Е. Кан  ди ларов на 
„Япо  ния – икономи ка, технология, 
ино   ва ция и управ ление“ (2012) и с А. 
Ко лева – на „Со ци ал ноико но мическо 
раз  ви  тие на Китай – от древ ност
та до наши дни“ (2015), и други.
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промени, но като фактор е постоянен и найзначим. Оттук възниква един друг, 
не помалко важен спор – какво представлява самият този модел? В този кратък 
материал ще споделя мнението си по въпроса за място то на модела в геоико но
ми  че ски и геопо ли ти  че ски план.

Кратък преглед на процеса на реформи  
в Китайската народна република

През далечната вече 1978 година под ръководство то на Дън Сяопин в Китай 
започват реформи. Начало то им се свързва с III пленум на ЦК на ККП след XI 
конгрес, проведен в края на 1978 г. Именно на този пленум се обявява „по ли ти
ката на „реформи и откритост”. Цел на тези реформи е качествената промяна на 
съществуващия ико но ми  че ски модел на т.нар. държавен со циализъм. 

Държавният со циализъм се характеризира с твърда централизирана ре
гламентация на стопански те процеси, осъществявана на базата на петгодишни 
национални планове, монополно домини ра не на държавни или квазидържавни 
(например различни те модели на колективни стопанства) форми на собственост. 
Тук тряб ва да подчертаем, че първоначално централизираноплано вият ико но
ми  че ски модел в бившия СССР, в КНР, в редица страни от Източна Европа, Азия 
и Куба демонстрира изключи телни мобилизационни въз мож ности за динамич
но  извеждане на изостанали те спрямо индустриал ния Запад общества с аграр
нозанаятчийски тип функциони ра не към базова първична индустриализация и 
цялостна со циоико но ми  че ска и култур на модер низация. 

Но постепенно с услож няването на стопанския живот, когато еднопо
соч ността на раз ви тието се сблъсква с все поразширяваща се нео бходимост 
от разработка на мно го целева конкурираща се алтер нативност на стопанско
технологи че ската динамика, както и в резултат на започнал и засилващ се про
цес на бюрократизация позитивният потенциал на централизирания модел 
се изчерпва. Той се превръща в препятствие за понататъшно то раз ви тие на 
производи телни те сили, тъй като не успява да осъществи преход от екстензивни 
към интензивни форми на со циал ноико но ми  че ско възпроизводство. Поради 
това в страни те на „държавния со циализъм” започват да се търсят пътища за 
създаване на но ви формати, които да динамизират производи телни те сили и да 
осъществят ефективно то им раз ви тие. 

Във връзка с това в КНР са обявени „Четирите модер низации” (Си гъ сиан
дахуа), под което лидери те на ККП разбират обновяване на: (1) промишлеността; 
(2) селско то стопанство; (3) отбраната; (4) науката и техниката. Крайната цел е 
превръщане на КНР в съвременна държава. Самият термин „Четири те модер
низации” се използва за първи път от Джоу Енлай през 1963 г. и се въвежда от
ново от Дън Сяопин през 1978 г. Реформи те в тези рамки предполагат следно то: 

•	 Внима ние то да се съсредо точи върху производство то и технологичната 
революция.
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•	 Да се изостави бюрократичната система на управление, при която не се 
обръща внима ние  на ико но ми  че ски те резултати и на ефективността от 
труда.

•	 Да се направи остър завой към нов път на раз ви тие, основата на който 
да бъдат ико но ми  че ски те закони и научно то управление, съчетаващо в 
себе си де мо кра ция и централизъм.

•	 Китай да излезе от своята затвореност към света и да премине към ак
тивно заимстване на опита на найраз ви ти те в технологич но  от но ше ние  
държави; широко да се използват чуждестранни те капитали и страната 
смело да стъпи на международния пазар.

Третият пленум на ЦК на ККП след XI конгрес протича в слож на обстановка. 
Въпреки известната стабилизация, наблюдаваща се след края на активната фаза на 
„Култур ната революция” и особено след ликвидирането на групировката на „Бан
дата на четиримата”, духовният климат в страната продължава да се характеризира 
със силна минор на нотка. На пленума в рамки те на дискусии те за резултати те от 
миналия опит се признават за правилни следни те идеи на Мао Дзъдун: 

•	 Постепенно преобразуване на частната собственост върху средствата за 
производство.

•	 Провеждане на курса „Да разцъфнат сто цветя, да си съпер ничат сто 
школи” в областта на науката и техниката, т.е. разрешаване на въз мож но 
найширок плурализъм на идеи и схващания. 

•	 Принципът за единно то плани ра не с отчитане интереси те на всички 
слоеве на населението – държавни, колективни и лични.

•	 Обръщане на особено внима ние  към леката промишленост и селско то 
стопанство, което определя „специфичния път” на индустриализация 
на Китай. (Това е особено важ но за КНР, като се има предвид, че по ня
кои данни в предходния период около 85% от инвестиции те са били на
сочвани към военната промишленост и свързани с нея сектори.)

•	 Съчетаване на „опората на собствени те сили” със заимстване на чуж дия 
опит.

На прак ти ка от наследство то на Мао се възприемат подходи те от времето на 
„Новата де мо кра ция”, т.е. концепция та за „Демократи че ската революция”. Сред 
ново то ръководство на ККП и КНР, водено от Дън Сяопин, започва да криста
лизира идеята, че основен недостатък на досегашно то ико но ми  че ско раз ви тие се 
явява прекомер ната централизация. Затова се предлагат два начина да се активи
зират стопански те субекти: 

1. Все повече правомощия за вземане на решения да се прехвърлят на 
местни те власти и на отделни те производствени единици.

2. Да се стимулира материал ната заинтересованост на отделни те стопански 
единици. 

Този модел Дън Сяопин нарича „ико но ми  че ска де мо кра ция”1. До този мо
мент в китайската история два пъти са правени опити за децентрализация – през 
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1958 и 1979 г. Дън Сяопин за първи път изказва мнението, че е въз мож но пър
воначално една част от населението да получава повисоки доходи и да живее 
подобре. Т.е. на преден план като движеща сила за ико но ми  че ско то раз ви тие се 
поставя материал ната заинтересованост, а не „революционният дух”. Като пра
вило в едно общество около 1/10 са хора с предприемачески дух. Идеята е този 
дух да бъде използван за благо то на цяло то общество.

Найсъществената разлика в сравнение с преди обаче е в оценката на ро
лята на пазара. Изказва се мнението, че законът за стойността работи подобре 
в усло вия та на пазар ни отношения, отколко то при централизиранопланов мо
дел. Още на гореспоменато то заседа ние  на Държавния съвет през 1978 г. се прави 
този извод и като обобщение се излиза с призив „Да съчетаем плановата с пазар
ната ико но ми ка”.

На основата на тези но ви виждания, а практи че ски нова по ли ти  че ска, со
циоико но ми  че ска и идео ло ги че ска платформа, се разгръща процесът на рефор
ми. В рамки те на първоначалния му период се следва определена логика, която 
залага преди всичко на вътрешни фактори и ресурси. Стъпки те на тази логика 
може да се представят по следния начин: засилване на инвестиционната актив
ност от страна на държавата – по вишаване на изкупни те цени и стабилизи ра
не на производство то на селскостопански продукти – реформи ра не на село то 
– реформи ра не на предприятия та – по вишаване на производство то и на трудо
ви те възнаграждения – тенденция към по вишаване на търсенето на селскосто
пански и промишлени продукти в резултат на по вишени те доходи. На прак ти
ка промени те стартират в село то. Семейно то стопанисване на обработваемата 
земя става основ на форма в аграр но то производство на Китай след започване на 
реформата. Хълмистата структура на земеделски те земи в немалка част в КНР, 
както и спецификата на ключовата култура – поливен ориз, затрудняват меха
низираната обработка на земята с големи високопроизводи телни машини. Това 
прави семейната обработка на земята изключи телно подходяща форма за аграр
но то стопанство на страната. 

Едновременно с това се подготвят фактори те, които да динамизират ико
но ми ката на следващия етап: „отваряне” на страната чрез контакти с „хуацяо” 
(представи тели на китайската диаспора в Тайван, Сингапур, Хонконг, в страни
те от Югоизточна Азия и даже в САЩ) – подго товка и създаване на структури, 
както и на канали за износ на стоки – подго товка на усло вия в „свободни те зони” 
за привличане на преки чужди инвестиции във вид на про изводствени техноло
гии от страна на „хуацяо” – начало на засилване на из носа на стоки. Несъмнено 
за да се осъществи тази стъпка, се предприема важен „геопо ли ти  че ски маньо
вър”. При значи телно полоши старто ви со циал ноико но ми  че ски, по ли ти  че ски 
и технологи че ски усло вия, отколко то в СССР и в страни те на източноевропей
ския со циализъм, както и в обстановка на влошени идео ло ги че ски, идейнопо
ли ти  че ски, търговскоико но ми  че ски и про чее взаимоотношения със „съветския 
блок на со циализ ма” ръководство то на ККП и Китай в лицето найвече на Дън 
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Сяопин се опитва да търси въз мож ност за интегри ра не в капиталисти че ската 
система на разделение на труда, но не като периферия, а като относи телно рав
ноправен партньор. Средство за постигане на тази интеграция, като се избегне 
опасността да попаднат в под чиненоперифер на позиция, както стана покъсно 
с бившия източноевропейски со циализъм след разпада на СССР, е сключването 
на „сделка” със САЩ. 

Същността на „сделката” е КНР да партнира на САЩ в „антисъветската 
игра”. За Щати те, за които Съветският съюз в дадения истори че ски момент е 
„главна грижа”, това е напълно приемлива цена на сделката с Китай – за инте
грирането му в западната технологи че ска зона, за система на пазар ни взаимо
действия и финансо ви по тоци, както и за допускането му да навлезе на огромния 
потреби телски пазар на Запада при относи телно благоприятни усло вия. 

Друг фактор за позитивната ико но ми  че ска динамика още в само то начало 
на реформи те в Китай става инвестиционната по ли ти ка, поддържана от прави
телство то. В това от но ше ние , въпреки разликата в мащаба, КНР следва инвес
тиционния модел на „азиатски те тигри (или дракони)” – Япония, Тайван, Юж на 
Корея, Сингапур и Хонконг, характеризиращ се с парадигмата „инвестиции – ус
корен растеж”. 

В начални те години на реформи те, особено през първата поло вина на 80те 
години, селско то население е около 70% от населението на страната. Инвестира
нето за по вишаване на доходи те на селско то население чрез промяна на ценовата 
по ли ти ка, т.е. по вишаването на цени те на селскостопанската продукция, а оттук 
и в по вишаване на покупателната му способност става един от фактори те на рас
тежа. Но понататък именно инвестиции те в производствения сектор стават гла
вен фактор на позитивната динамика. Добавената стойност на промишлено то 
производство в БВП на Китай е 45%, докато на селско то стопанство е само 10%, 
при това с тенденция към постоян но намаляване. 

Едновременно с това, следвайки модела на „азиатски те дракони”, все пова
жен фактор на растежа на китайската ико но ми ка от втората поло вина на 80те 
години става външната търго вия. Трябва да отбележим, че инвести цион ната 
по ли ти ка, подобно на други те „дракони”, се характеризира със значи телна ди
намика, т.е. следва се моделът на съот но ше ние то инвестиции – БВП. В КНР то е 
сравнимо със съот но ше ние то в Сингапур през периода 1970–1980 г., в Юж на Ко
рея, Тайланд и Малайзия. Или, казано с други думи, инвестиционната по ли ти ка 
се характеризира със съот но ше ние , което ня кои изследователи характеризират 
като свръхинвестиране. Подобна инвестиционна по ли ти ка определено съдейст
ва за високи те темпове на растеж на КНР и за това на всеки седем години БВП на 
страната да се удвоява.

Интересна трансформация преживява банко вият сектор. Запазвайки се като 
държавен, определено той се „научава” относи телно бързо да работи в пазар ни 
усло вия. През 90те години в банковата сфера са допуснати чужди банки както 
като партньори, та ка и като самостоятелни агенти, ма кар че този допуск се разре
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шава само в специал ни те ико но ми  че ски зони (СИЗ). Ще добавим, че СИЗ стават 
прекрасен полигон, където се апробират но ви практики, които, доказали се в СИЗ, 
след това се внедряват в страната. Тъй като СИЗ са разположени в крайбреж ната 
зона в Източен Китай, може да се каже, че се наблюдава явление, при което „пазар
ната вълна” се движи откъм морето към вътрешността на страната.

През 90те години на ХХ век се осъществяват решаващи крачки в процеса 
на реформи при преструктурирането на държавни те предприятия (ДП), в част
ност на големи те – в системата на управление, в структурата на собствеността, 
в тяхно то консолидиране, т.е. сливане и поглъщане, както и в цялостната среда 
на тяхно то функциониране, – в посока на засилване на пазар ни те елементи на 
регули ра не и на конкурентно то начало. На прак ти ка започва в една или друга 
форма процес на приватизация найвече на основата на акционирането на ДП. 
Несъмнено този процес е стимулиран от недостатъчно ефективния процес на 
модер низация на държавни те предприятия, които опре делено не демонстрират 
висока динамика на приспособяване към но ви те пазар ни начини на функциони
ране. При което обаче държавата, особено в структуроопределящи и в имащи 
от но ше ние  към националната сигур ност предприятия, си запазва контролния 
пакет акции.

Тъй като целта на ръководство то на КНР в крайна сметка е преминаване от 
екстензивен към интензивен модел на ико но ми  че ско раз ви тие, се изисква сто
панска дейност, основана на научнотехни че ски прогрес и на високо професио
нално ниво на кадри те, което може да се постигне единствено чрез поставяне на 
научнотехни че ско то образова ние  в центъра на внима ние то. Ясно се разбира, че 
при ограничения раз мер на обработваемата земя и огромно то непрекъснато рас
тящо население без съвременни технологии и научно управ ление не е въз мож но 
да се гарантира понататък дори постигнато то вече ниво „топлина и храна”.

Ключово значение за успеха на реформата придобива „откриването” на Ки
тай за преки те чужди инвестиции (ПЧИ). Пионер на и важ на роля за ПЧИ играе 
китайската диаспора – Хонконг, Сингапур, Тайван, Тайланд, Малайзия и т.н. Но 
с времето все поключово значение придобиват ПЧИ, идващи от Япония, САЩ, 
Юж на Корея, Великобритания и т.н., т.е. от раз ви ти те страни на Запада. Факти че
ски именно чрез ПЧИ в Китай навлизат толкова важ ни те за страната но ви и ви
соки технологии, управленско и маркетингово ноухау. Също та ка именно чрез 
ПЧИ се създават канали те за излаз на чужди те пазари, допринесли за рязък скок 
във външната търго вия на Китай. Редица са фактори те, създаващи привлекател
ността на КНР като обект на ПЧИ – ниската цена на работната ръка, позволява
ща максимализи ра не на печалби те на инвеститори те, огромният и растящ като 
потенциал пазар на Китай, водената държавна по ли ти ка, формираща найблаго
приятни усло вия за чужди те инвеститори, както и осигуряваща стабилни усло
вия за чуждия капитал.

На фона на всичко това се формира американскокитайският синтез, полу
чил наименова ние то „Кимерика”. Става дума за явление, при което „китайци
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те работят, а американци те потребяват”. След което печалбата от продадени те 
на американци те стоки Китай инвестира в американски ценни книжа и дава 
основа ние  на САЩ да печатат но ви долари. Но това явление разкрива и важ
ната връзка между ориентирания към свръхпотребление, основан на активно 
„печатане на долари” нео ли бе рален модел на САЩ и динамиката на раз ви тие 
на КНР. В крайна сметка спиралата на раз ви тие, ръководеща се от максимата 
„китайци те произвеждат, а американци те потребяват”, води до деиндустриали
зация на САЩ. Управ ля ва щи те кръгове на Щати те дълго време хранят илюзия та, 
че няма страшно да прехвърлят производство то в Китай и в други страни, тъй 
като продължават да контролират иновации те и финансо ви те по тоци. Оказва се 
обаче, че съществуват закономер ности – където е производство то, натам се за
пътват технологии те и иновации те. А където се концентрират производство то, 
технологии те и иновации те, натам тръгват и финансо ви те по тоци. Казано с дру
ги думи, „Кимерика” се оказва „китайски капан” за САЩ.

Първо то десетилетие на ХХI век става „златно” за раз ви тието на Китай. 
През тези години темповете на растеж на китайската ико но ми ка, които в значи
телна степен надхвърлят очаквания та, създават стабилна основа за проспери тет 
на китайско то общество. Това формира качествено ново състояние в раз ви тието 
на китайската ико но ми ка и со циум. То изчерпва почти напълно въз мож ности
те и позитивни те стойности на екстензивния тип раз ви тие на Китай и налага 
в нарастваща степен нео бходимостта от преход към интензивен тип динамика, 
което е невъз мож но без активно то внедряване на научнотехни че ския прогрес 
като основа на со циал ноико но ми  че ско то функциони ра не на КНР. Поради това 
като основ на цел се поставя изграждането на ефективна национална иновацион
на система (НИС) в качество то на базова платформа за прогресивна динамика на 
КНР. В Китай използват както оригинални подходи, та ка и заимствани от опита 
на други страни от Източна и Югоизточна Азия, за да успеят в създаването на 
та кава НИС. Въпреки определени диспропорции и про блемни зони, КНР успява 
да „превземе и тази височина” – да изгради работеща НИС като фактор за интен
зивен тип раз ви тие и като залог за бъдещи успехи.

Гло балната криза, започнала през 2008 г., като слож но системно и проти
воречиво явление, възникнало в центъра на международната капиталисти че
ска система на разделение на труда, несъмнено оказва силно и неизбеж но въз
действие върху со циал ноико но ми  че ско то раз ви тие на Китай, който е дълбоко 
интегриран в същата тази система на разделение на труда. В рамки те на първа
та остра фаза на Гло балната криза, въпреки получени те удари, Китай успява с 
относи телно благоприятни резултати да се справи с възникнали те про блеми. За
почва процес на замяна на модела на износа като ключов двигател на китайската 
ико но ми ка с модел на вътрешно то потребление. Първоначално то впечатление 
е, че е осъществено успешно „меко кацане”, но нещата се оказват не та ка кате
горични, предвид нарастващи те разходи за поддържане на нуж ни те темпове на 
растеж, които да не позволят сриване на китайската ико но ми ка.
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Междувременно Гло балната криза слага окончателен край на явлението 
„Кимерика”, т.е. относи телно безконфликтната симбиоза между САЩ и КНР, при 
която всеки преследва свои цели, но в определен период тези цели са съвмести
ми. Стартира процес на увеличаване на зони те на сблъсък, за което безспор но 
допринася тенденция та към смяна на сило ви те полюси в сферата на ико но ми
ката и към превръщане на Китай в найголяма промишлена държава през 2010 г., 
а от 2014 г. насам – и в найголямата световна ико но ми ка2.

На фона на несъмнени те успехи в стопанската динамика КНР се изправя и 
пред множество но ви предизвикателства, про блеми и трудности. В периода след 
първата остра фаза на Гло балната криза се наблюдава появата или усилването 
на редица негативни тенденции – натрупване на значим вътрешен дълг, понижа
ване на темповете на растеж, намаляване на темповете на вътрешни те спестява
ния, при което се появява заплаха от намаляване на вътрешно то потребление, 
относи телна загуба на международна конкуренто способност поради нарастване 
на доходи те и цената на работната ръка спрямо редица страни от Югоизточна и 
Юж на Азия, както и Латинска Америка. През 2015 г. конкретна проява, кумули
раща външни те заплахи и вътрешни те про блеми, е сривът на фондо ви те борси 
в Шанхай и Шънджен, довел до активизи ра не на действия та на държавата да се 
прекрати негативният тренд.

Променената ситуация кара ръководство то на страната и ККП да започнат 
нова фаза на по ли ти ката на реформи, наричана „втората реформа”, обявена и 
като по ли ти ка на „новата нормалност”. За тази цел на III пленум на ЦК на ККП 
през ноември 2013 г. са формулирани 300 конкретни задачи. Те са фокусирани 
върху това Китай да гарантира вътрешната и гло балната си стабилност, да се 
продължи успешната со циал ноико но ми  че ска динамика и да се подобрява бла
госъстоянието на хората. С други думи – въз основа на досегашни те си постиже
ния Китай тряб ва да направи следващия „скок”. Да намери „ново нормално” със
тояние, съответстващо на повисокия етап на раз ви тие на китайско то общество 
и на китайската позиция в света.

По време на „втората реформа” стартират структур ни промени, в рамки те 
на които високотехнологични те отрасли, науката и образова ние то стават клю
чов приори тет. Предполага се създаване на милиони но ви работни места именно 
в тази сфера, както и в областта на производство то на стоки и услуги с висо
ка степен на добавена стойност. Стремежът е преход към модел на раз ви тие на 
иновационна основа, предполагащ използване на постиндустриал ни техноло
гии и оборудване – нано и биотехнологии, трииз мер ни принтер ни устройства, 
„Големи данни”, но ви източници на енергия и други. Казано с други думи, осъ
ществяване на т.нар. Трета индустриал на революция3. „Новата нормалност” – от 
една страна, е забавяне на ико но ми  че ския растеж и предизвикване на про блеми 
в различни области. Но, от друга страна, е преструктури ра не на ико но ми ката с 
цел трансформация та  ѝ в посока на създаване на нов модел на растеж и функ
циониране. От трета страна, това е самият нов модел на ико но ми  че ска динамика, 
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предполагащ иновационна основа на раз ви тие и действи телна со циализация на 
об ще ственоико но ми  че ски те отношения.

За „модела на со циализ ма с китайска специфика”  
като геоико но ми  че ска алтер натива  
на нео ли бе ралния капитализъм  
и геопо ли ти  че ска алтер натива на доминация та  
на Запада начело със САЩ 

Като цяло китайският со циал ноико но ми  че ски модел на раз ви тие, роден и 
укрепващ от реформи те, започнати в края на 70те години на ХХ век в Китай, 
през из минали те повече от три десетилетия доказа свои те предимства от гледна 
точка на стопанската динамика, иновационнотехнологи че ско то раз ви тие и съз
даването на материал но богатство. Това предимство бе доказано практи че ски в 
два аспекта:

•	 от една страна, пред предходния модел на т.нар. държавен со циализъм, 
тъй като в него ви те рамки КНР не успя да постигне преход от екстензи
вен към интензивен формат на функциониране;

•	 от друга страна, и това е мно го  важ но – пред доминиращия в света 
нео ли бе рален капиталисти че ски модел, който бе обявен преди време 
„за край на история та”, т.е. за система без позитивна алтер натива. Ки
тайският модел успя да се докаже като та кава позитивна алтер натива. 

Важ на изходна точка за формирането на „модела на со циализ ма с китайска 
специфика” е разбирането, че КНР се намира едва в началния етап на со циализ
ма. Това се определя от спецификата на страната – недостатъчно раз ви тие на 
производи телни те сили в резултат на първоначалната истори че ски обусловена 
сериозна обща изостаналост на Китай в со циопо ли ти  че ски, техникоико но ми  че
ски, организационноуправленски и об ще ственокултурен план. Оттук се ражда 
концепция та, че при наличието на планово регули ра не е въз мож но допълни телно 
да се осъществява и пазар но регулиране. Тоест става дума за разумно съчета ние , 
синтез на стоковопарични и плановодържавни подходи. 

Въз основа на тази логика следва мнението, че Китайската комунисти че ска 
партия е длъж на предвид равнището на раз ви тие на страната да допусне съв
местно съществуване на со циалисти че ски и капиталисти че ски елементи. Но това 
тряб ва да стане мно го  внимателно, за да не се трансформира КНР в капиталисти
че ска страна с всички последици за трудо ви те хора. 

Днес може да се каже, че по от но ше ние  на собствеността в КНР се наблюда
ва смесен тип ико но ми ка, която съчетава различни форми на собственост: 

1. Държавна собственост в различни съчетания – от предприятия, които 
държавата контролира изцяло, до предприятия, които са смесена собственост – 
държавночастна или държавноколективна. При смесени те съществуват комби
нации като:
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•	 съвместни предприятия;
•	 съвместно партньорство;
•	 съвместни бизнес операции;
•	 „публич но  листване” на фондо вия пазар, т.е. обявяване на част от 

техния капитал за продажба на фондо ви те борси4.
2. Колективна собственост, при която също има разнообразни комбинации:

•	 собствеността като дялове или акции принадлежи на колектива – та
къв е примерът с найголямата телекомуникационна корпорация в 
света „Хуауей”;

•	 собствеността е на колективни субекти – про винциал ни власти или 
други субекти на местната власт;

•	 кооперации и трудо ви задруги.
3. Частна собственост, която също демонстрира мно го образие, а именно:

•	 частнотрудова собственост – особено в селата, където обработката 
на земята, водеща се за изключи телна държавна собственост, е даде
на на дългосрочна аренда за обработка на семеен принцип;

•	 частнокапиталисти че ска – принадлежаща на частен китайски или 
чуждестранен капитал. 

В сферата на управление и регули ра не на стопански те процеси в Китай се 
формира система на управление и регулиране, включваща механиз ми на въз
действия, работещи в три режима: 

(1) централизирано планиране; 
(2) индикативно планиране; 
(3) пазар но регулиране. 

При това тази система не е строго регламентирана по субекти на стопанска 
дейност и режими на функциониране. В този смисъл, ако пазар ната ситуация из
лиза извън рамки те на положи телен режим на функциониране, се прилага пряко 
централизирано (директивно) регулиране. 

Редица изследователи, по ли ти ци и идео ло зи (независимо дали са с дясна, 
или с лява ориентация), бизнесмени и дейци от прак ти ката както на Запад, та ка 
и в Русия и другаде, характеризират Китай като „общество на държавен капита
лизъм”5.

Руският автор В. Катасонов например смята, че „като се започне с Дън 
Сяопин, в течение на тридесет години Китай се занимаваше със завоюване на 
световни те стоко ви пазари. Страната се превър на в „световна работилница”, об
служваща поло вината свят. Китай представлява модел на промишлен капитали
зъм от зависим тип, съхранил со циа ли сти че ската риторика. Под „со циализъм” в 
Китай се разбира източна разно видност на държавния капитализъм”6. 

Съответно китайската ико но ми ка е определяна като „капиталисти че ско 
стопанство”, при което „държавата контролира ико но ми ката чрез вертикални 
структури”. Ня кои западни автори даже стигат до твърдения та за „държавния 
капитализъм” в Китай като основ на заплаха за „свободния пазар” на Запада7. 
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Съществуват автори и дейци извън КНР, които определят днешния модел 
като пазарен со циализъм, с което навяр но следва да се съгласим. Тъй като става 
дума за смесена ико но ми ка, при която обаче преобладават т.нар. неексплоата
торски форми – държавна, колективна, частнотрудова. Те доминират както в 
заетостта, та ка и в резултата от стопанската дейност, а също та ка и по от но ше
ние  на формираната печалба. Стопански те процеси са регулирани в об ще ствена 
полза. Несъмнено съществуват мно го  значими материал нофинансо ви и со циал
ни различия, но показателни тук са и следни те данни – през 2012 г. известната 
американска изследователска компания Pew Agency провежда т.нар. Pew Global 
Attitudes Project. В рамки те на този проект се осъществяват анкети с различни въ
проси, засягащи ико но ми  че ската стабилност в редица страни. На въпроса „Как 
се чувствате финансово днес в сравнение с периода преди пет години?” 70% от 
анкетирани те китайци отговарят, че се чувстват подобре. 

С този резултат Китай заема второ място с малко пониски стойности от 
Бразилия, където 72% твърдят също то. Но затова пък КНР е с найниски пока
затели при тези, които отговарят, че се чувстват позле – само 5% в сравнение с 
времето преди 5 години. Такива в Бразилия са 12%. Съответно 21% от китайци те 
отговарят, че са „както преди”8. Това е ясно свидетелство, че раз ви тието на КНР 
засяга значим дял от населението на страната. За сравнение ще дадем САЩ, къ
дето само 27% дават положи телен отговор на въпроса дали се чувстват подобре 
отпреди пет години; в Русия са 32%, в Германия – 23% и в Япония – едва 11%9.

Изводът може да бъде само един – в геоико но ми  че ски план като динами
ка на общо стопанско раз ви тие, иновационен и технологи че ски прогрес, както 
и като солидар но разпределение на резултати те от стопанската дейност моделът 
на пазарен со циализъм на КНР определено демонстрира своето превъзходство 
над нео ли бе ралната капиталисти че ска система не само в полуперифер ни те и 
перифер ни те страни като България, но и по от но ше ние  на страни те в центъра ѝ. 

Това геоико но ми  че ско превъзходство на модела на пазар ния со циализъм на 
Китай го превър на днес в геопо ли ти  че ска алтер натива на Запада. Несъмнено тук 
може да се говори не просто за КНР, но и за създавани те с нейно то найпряко 
участие и инициатива формати като БРИКС – Бразилия, Русия, Индия, Китай 
и Юж на Африка, ШОС – Шанхайската организация за сътрудничество, а също 
та ка и проекти, какъвто е „Един пояс – един път”, т.е. за сухопътни те и морски те 
маршрути на т.нар. Нов път на коприната. 

От огромно значение тук е формиращият се стратеги че ски съюз с Русия. 
Руската федерация и Китай заедно извървяха пътя от относи телно незаангажи
ращи отношения след разпада на СССР през стратеги че ско сътрудничество към 
стратеги че ско партньорство. Днес то все повече и повече се запълва с елементи 
на гло бален стратеги че ски съюз, способен да се противопостави на провеждана
та от САЩ гло бална „стратегия на хаоса”, която наблюдаваме днес. 
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Заключение

Моделът на пазар ния со циализъм не е предлаган от КНР поне досега като 
„модел за износ”. Но него ви те забележими предимства пред доминиращия днес 
в света модел на нео ли бе ралния капитализъм по естествен начин възбудиха ин
тереса към него. 

Та ка например в Русия ключо ви фигури – по ли ти ци, ико но ми сти, идео ло
зи, и не само от левия спектър, но вече и от патриотични те кръгове, започват 
да задават въпроса „Не сгреши ли страната, тръгвайки да възприема западния 
нео ли бе рален модел? И не е ли лекарство то именно възприемането на „модела на 
пазар ния со циализъм”, та ка както се доказа той в Китай, и не само там, но и във 
Виетнам?”. Такива въпроси започват да се задават и в редица страни от Източна 
Европа, а и в Латинска Америка и особено в Азия. 

Като обобщение, ще повторим още веднъж силни те черти на „модела на па
зарен со циализъм”, демонстриран от КНР, а именно:

•	 Мощен национален сектор, балансиращ изкривявания та, които са неиз
менна характеристика на частния и чуждия капитал.

•	 Наличие на колективни формати на собственост, даващи въз мож ности 
да се търси хармония между личен и общ интерес.

•	 Пазар ни механиз ми, предполагащи динамична краткосрочна конюнк
тура и прилагане на закона за стойността.

•	 Всичко това в съчета ние  с дългосрочността на държавно то плани ра не и 
регулиране, позволяващи посправедливо солидар но разпределение на 
доходи и материал но благосъстояние, отчитане на стратеги че ски те на
ционални цели, както и избягване на опасни те провали, съпровождащи 
чисто пазар ни те подходи, които гонят краткосрочни цели.

•	 Други.
Дали нещо може да на кара нашата т.нар. по ли ти  че ска класа да се замисли 

в усло вия та на провалилия се геноциден и автогеноциден нео ли бе рален модел, 
заръфал вече повече от четвърт век България и дояждащ днес де мографско то, 
ико но ми  че ско то, технологи че ско то и со циокултур ното про стран ство на Роди
ната ни? 
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ГЛОБАЛИЗЪм С ЯДРЕН ПРИВКУС  
В СВЯТ БЕЗ ПРАВИЛА

Ракетните удари на САЩ в Сирия на 7 април 
предизвикаха напрежение по света, непознато 

от времето на Карибската криза през 1962 година. 
Опасенията, че това може да бъде началото на 
глобален конфликт, се разсеяха бързо, но острата 
конфронтация между двете ядрени свръхдържави 
продължава. Американските провокации в Близкия 
изток, Украйна и Корейския полуостров не оставят 
съмнение, че военният сценарий е вариант за 
Вашингтон, който засега отдава приоритет на други 
средства, с които да отслаби геополитическите си 
конкуренти.

Първите 100 дни от управлението на Тръмп сло
жи ха край на илюзиите, че мандатът му ще донесе по
зи тивна промяна и един посигурен свят. Напротив 
– от поведението на новата администрация се съз
дава впечатление, че изборите са спечелени не от 
Тръмп, а от Хилъри Клинтън и глобалистките елити, 
стоящи зад нея. Разразилият се скандал, свързан с 
обвиненията към президента, че е предал поверителна 
информация на руския външен министър Сергей 
Лавров (1), и нестихващите медийни атаки срещу 
него са потвърждение, че възможно стите му за 
избор във външната политика са силно ограничени. 
И за да се спаси от надвисналия импийчмънт, той 
изглежда ще прибягва до все поагресивни и опасни 
за международната сигурност действия.

В противоположност на САЩ Русия използва 
предимно дипломатически средства за регулиране 
на конфликтите и за отслабване на колосалния по
литически, икономически и информационен на
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тиск на Запада, който продължава да увеличава военното си присъствие по 
границите ѝ. През последните месеци Руската федерация постигна известни 
успехи в усилията си да намали остротата на сблъсъците в Сирия и в Украйна 
и да предотврати образуването на нови горещи точки на земното кълбо, 
но заплахите не са отминали. Тежък удар по руския свят бе и решението на 
Казахстан да премине от кирилица към латиница, както и продължаващото 
стесняване на руското влияние и в други бивши съветски републики в 
Централна Азия.

Победата на Еманюел Макрон на президентските избори във Франция 
бе очаквана, но все още няма яснота как ще се отрази на френската политика 
избирането му за президент. Дали Париж ще бъде все позависим от Берлин, 
или ще взаимодейства с Великобритания и със САЩ, за да ограничи влиянието 
на Германия. Макрон вече декларира вярност към атлантическия курс на 
предшественика си Оланд, а предвид силите, които го издигнаха, вероятно в 
още поголяма степен ще провежда политика в полза на едрия бизнес. 

Малко вероятно е изборът му да укрепи Европейския съюз, който про
дължава да бъде изключително пасивен и инертен, а декларираните наме
рения да се увеличи ролята му в глобалната политика не се съпътстват с 
адекватни действия. Това е в рязък контраст с увеличаващото се влияние на 
Турция, която води амбициозна и много гъвкава политика и балансирайки 
между САЩ, Русия и ЕС, умело прокарва собствените си интереси.

Показателно е, че Турция, заедно с Русия и Иран, бе с ключова роля в по
редните преговори за регулиране на ситуацията в Сирия, проведени в Астана. 
Усилията им едва ли ще са достатъчни за траен мир – твърде много проти
воречия се преплитат в Близкия изток, а САЩ и техните съюзници продъл
жават да предприемат действия, които да провалят опитите за постигане на 
компромис между участниците в конфликта.

Дипломация а ла Тръмп или дрънкане на оръжие  
като средство за постигане на икономически  
и геополитически цели на САЩ

Изминаха 4 месеца след встъпването в длъжност на президента Доналд 
Тръмп, но вече се вижда сериозно разминаване между предизборните му 
обещания и реалните му действия. Красноречива е демонстративната раз
права с фигурите от държавната администрация, които не са приемливи за 
истаблишмънта. Генерал Флин, който бе за партньорство с Русия в Сирия и 
за борба с ислямския тероризъм, бе отстранен само три седмици след като 
бе назначен. Неудобен се оказа и Стив Бенън, който бе изваден от Съвета за 
национална сигурност часове преди изстрелването на ракетите „Томахоук” 
по цели в Сирия. От всичко това става ясно, че САЩ ще продължат външно
политическата линия, провеждана от администрацията на Обама, като раз
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ликата ще бъде в нюансите и в начините, по които се осъществяват целите, а те 
остават неизменни – унищожаване на Русия, запазване на контрола върху ЕС 
и предотвратяване на опитите му за поголяма субектност, ограничаване на 
възможностите на Китай, независимо че ще се търси възможност за извличане 
на практически ползи от отношенията с всяка една от тези сили. 

Досегашното управление на Тръмп не донесе промени нито в курса към 
Русия, нито в други направления. Много бързо стана ясно, че президентът 
не може да изпълни програмата си за вътрешната политика. Всяка сериозна 
ини циатива на новата администрация се блокира и Тръмп се превърна в 
поредния политик, който не изпълнява обещанията си, дадени в предизбор 
ната кампания. Засега той не е в състояние да направи реформа в здра
веопазването, съдебната система му попречи да промени миграционната 
политика. Сериозни пречки има и при проекта за построяване на стена с 
Мексико – Конгресът не е съгласен да се финансира този проект (2).

Още подраматична е ситуацията с международната политика. През послед
ните месеци се създаде впечатлението, че я определя не Тръмп, а Държавният 
департамент, Пентагонът и ЦРУ, както и контролираните от олигархията медии. 
Тръмп встъпи в длъжност със заканата да направи важни промени, но срещна 
сериозна съпротива и даде заден ход, дори стигна до ударите срещу Сирия. Зато
ва възникнаха подозрения, че идеите, с които спечели изборите, са част от пред
варителен сценарий за заблуда на геополитическите конкуренти и за „изпускане 
на парата” в САЩ, където има силно социално напрежение, а в действителност 
ходовете на Тръмп да са съгласувани с истаблишмънта. „Тактиката на Тръмп се 
състои в създаването на т.нар. стратегическа неопределеност”, смята водещият 
експерт на Центъра за военнополитически изследвания на Московския държа
вен институт за международни отношения Михаил Александров. „Тази тактика 
плаши противниците на президента на САЩ, дори отделни държави, и пара
лизира тяхната активност. Опонентите не знаят какво да правят – дали да из
глаждат отношенията си с Тръмп, или да го причислят към враговете. Създава 
се впечатление, че Тръмп ту ще разпуска НАТО, ту се оказва, че това е заблуда. 
Очакванията за конфронтация с Китай и въвеждането на допълнителни митни
чески тарифи са последвани от действия, създаващи впечатлението, че ще се раз
виват позитивни отношения с Пекин”, отбелязва той (3). 

Трансформацията на външнополитическия курс на президента на САЩ 
демонстрира и намаляване на влиянието на неговия предизборен екип. 
Линията, която следва той, във все поголяма степен отразява възгледите на 
министъра на отбраната Джеймс Матис, на държавния секретар Рекс Тилърсън 
и на съветника по национална сигурност Хърбърт Макмастър. Всички те са 
настроени скептично към възможността за сближаване на отношенията с 
Русия, за която говореше Тръмп в хода на предизборната си кампания.

Промените вероятно са резултат и от противоречията в лагера на Тръмп. 
Например влиянието на главния стратег на предизборната кампания Стив 
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Бенън намалява. Той видимо има сериозни разногласия със старшия съвет
ник и зет на Тръмп Джаред Къшнър, а симпатиите на президента видимо не 
са в полза на Бенън (4). Колко преплетени са интересите на американските 
елити може да се разбере от информацията, че основаната от Къшнър ком
пания „Cadre” е привлякла инвестиции от $1 милиард, а около една четвърт 
от тях са предоставени от Джордж Сорос (5), който бе сред основните спон
сори на предизборната кампания на Хилъри Клинтън и един от найярост
ните критици на Тръмп. Показателно е, че успешната кариера на Къшнър в 
Белия дом съвпада с промяната на възгледите на президента относно Русия 
и НАТО, който вече не разглежда Алианса като остаряла организация, но все 
пак напомни, че членките ѝ трябва да плащат своя дял (6). Подобна е линията 
на Тръмп към Южна Корея, от която иска да плати 1 млрд. за американската 
ПРО в страната (7). Сеул не е съгласен с това предложение (8), но случващото 
се позволява да се направи изводът, че Тръмп ще опита да продължи агресив
ния курс на демократите при Обама, като минимализира разходите на САЩ и 
прехвърли повече задължения и отговорности на техните партньори.

Всичко, което се случва, не оставя място за илюзии в Русия. За Кремъл бе 
леден душ още февруарското предложение на Тръмп „да се върне Крим” (9), 
а ударът с крилати ракети „Томахоук” по сирийската авиобаза „Шайрат”, 
който Москва определи като „акт на агресия” (10), на практика сложи край на 
надеждата за нормализиране на рускоамериканските отношения. Показателен 
за завоя, който прави Тръмп, е не само абсолютно незаконният и подриващ 
устоите на международното право ракетен удар по Сирия, но и срещата 
му с открити русофоби като сенаторите Линдзи Греъм и Джон Маккейн, с 
които Тръмп имаше частна вечеря на 24 април. По думите на Греъм, цитиран 
от американския вестник „Politico”, Тръмп е уверил законодателите, че се 
съпротивлява на растящото глобално влияние на Русия. „Той ми опонираше 
за Русия. Той иска да има колкото може повече съюзници, но според мен 
той разбира, че Русия напоследък не е много полезна”, заяви Греъм. „Тръмп 
внимателно слушаше, задаваше разумни въпроси и говореше за укрепване 
на мощта на Въоръжените сили на САЩ, както и за кризата около ядрените 
разработки на КНДР.” „Тръмп ясно ни показа, че споделя безпокойството 
ни по повод на растящото влияние на Русия и на нейния президент Путин”, 
твърди Греъм(11). Маккейн не коментира съдържанието на беседата. 

Агресивните и хазартни международни действия на новия американски 
президент бяха приветствани от глобалистите, но са критикувани от 
автентичните американски консерватори. „Това, че Тръмп, още в първите 
100 дни след като стана президент, се отказа от антиинтервенционистката 
външна политика, бе голяма изненада. Това е много зловещ знак. Проблемът 
е, че новата война може да анулира неговия властови мандат и да изтощи 
президентския му политически капитал”, пише Патрик Бюкенън. Той смята, че 
Тръмп е попаднал под силното влияние на генералите, на израелския премиер 
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Нетаняху, на ястребите от Конгреса, на саудитското кралско семейство и 
на монархиите от Персийския залив. Бюкенън обръща внимание, че за тях 
основен враг на САЩ в Близкия изток не са АлКайда и ИДИЛ, а Иран, 
Хизбула и Сирия на Асад (12).

Аргументите на авторитетния консерватор са сериозни, но предвид 
нищожния ефект от ракетния обстрел в Сирия (13) е възможно това да е 
тактически ход, демонстрация, с която Тръмп се опитва да се закрепи на 
президентския пост, а бомбардировката на части на сирийската армия на 
18 май (14) затвърждава впечатлението, че той ще продължи да прибягва до 
подобни ходове всеки път, когато се усили вътрешнополитическият натиск 
върху него. 

Дали това ще бъде достатъчно за американския президент да изкара пъ
лен мандат, ще покаже бъдещето. Засега може да се констатира, че той няма 
свободата да изготви своя стратегия за външната политика. Показателно е, 
че всеки път, когато Тръмп даде индикация, че е готов да направи някакви 
пробни стъпки за подобряване на отношенията с Москва, които са в тежка 
криза, започнала още при Обама, противниците му се активизират. Найярък 
пример за това е случилото се след срещата му с външния министър на Русия 
Сергей Лавров в Белия дом на 10 май. Дни след това се разрази исте рична ме
дийна кампания, че му е предал строго секретна информация за ИДИЛ, при
добита от разузнаването на съюзническа на САЩ държава (15). Случилото се 
вероятно е свързано с уволнението на шефа на ФБР Джеймс Коми и с опита 
на президента да направи кадрови промени в специалните служби, с които 
изглежда не е в добри отношения. Заплахата от импийчмънт все посериозно 
тегне над Тръмп, но още потревожни са причините, които се изтъкват за това 
– приписват му се опити да взаимодейства с Русия, продължава и разследва
нето на т.нар. руско влияние в президентските избори на САЩ, дори бе на
значен специален съветник за разследването му – Робърт Мюлер (16). Всичко 
това създава тягостното впечатление, че глобалният елит е взел решение за 
война до окончателното унищожаване на Руската федерация, а само по себе 
си подобно намерение крие много заплахи за съществуването на човечест
вото. Това прави обяснима и реакцията на Владимир Путин. „Онези, които 
дестабилизират вътрешнополитическата ситуация в САЩ, използвайки ан
тируски лозунги, или не разбират, че разпространяват небивалици, тогава 
те просто са тъпи, или разбират всичко и тогава са опасни и нечистоплътни 
хора”, коментира руският президент на пресконференцията си след прегово
рите с италианския премиер Паоло Джентилиони на 17 май (17).

Истерията в САЩ не стихва, независимо че обвиненията за предаване 
на секретна информация на Лавров бяха опровергани от държавния секретар 
Рекс Тилърсън и от съветника по национална сигурност Дин Пауъл (18). 

Както и да завърши скандалът, независимо дали Тръмп ще остане на пос
та си, или ще бъде отстранен, курсът на САЩ едва ли ще претърпи сериозни 
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изменения – видимо е, че желанието на американския елит е за все поагре
сивна външна политика и установяване на световен ред, в който американ
ската хегемония (поточно на глобалните наднационални елити) няма да бъде 
ограничавана от нищо. 

Несъмнено възниква и въпросът дали Москва сбърка, очаквайки 
затопляне на отношенията след избирането на Тръмп за президент. Като жест 
на добра воля Русия не отговори на екстрадицията на 35 дипломати в края 
на миналата година. Тя действа изключително предпазливо и по повод на 
провокациите на Украйна в Донбас и така се създаде впечатление, че нейната 
дипломация бе блокирана за няколко месеца, като се разчиташе на позитивна 
промяна във Вашингтон. Русия видимо се надяваше, че при Тръмп САЩ ще 
бъдат заети основно както с вътрешно изясняване на отношенията между 
ели та, така и със съюзниците на Америка, които в хода на предизборната кам
пания се изказаха остро срещу Тръмп, че Западът ще се занимава предимно 
със собствените си проблеми и няма да бъде готов да образува общ фронт 
за натиск срещу Русия. Всъщност Тръмп използва опцията за сближаване 
с Русия като средство за натиск срещу опонентите си. Съществуват и други 
мнения по този въпрос – „че все пак плюсовете са повече от минусите и има 
стратегическа нестабилност в големия Запад”, смята М. Ремизов от Института 
за национална стратегия (19). Но реалността през последните месеци като че 
ли опровергава мненията, че има сериозен конфликт между западните елити – 
поскоро те са единни в антируските си намерения и изглеждат способни дори 
да отстранят легитимно избрания президент на САЩ, ако той не провежда 
желаната от тях политика. Даже и да съществуват противоречия между 
отделни западни държави, очевидно те не влияят на политиката към Русия, 
която е разглеждана като найголямото препятствие за англосаксонския 
глобалистки проект. 

Сериозно внимание заслужават и други аспекти от американската 
международна политика. Вместо обещаните мерки срещу разрастващото се 
икономическо влияние на Китай, на 11 май във Вашингтон бе обявено, че 
двете страни са се договорили по редица въпроси в сферата на търговията. 
Правителствата им са съгласували план за разширяване на достъпа на 
американските доставчици до китайския пазар, в съответствие с кое то 
Поднебесната империя ще предостави поголеми възможности за аме ри
канските износители на газ, на говеждо месо и за провайдърите на електронни 
платежни услуги. В замяна пък САЩ обещават да отстранят препятствията 
за китайското месо и птици и приветстват преките инвестиции от китайски 
предприемачи. „Американскокитайските отношения скоро ще достигнат 
ново ниво”, похвали се министърът на търговията на САЩ Уилбър Рос, който 
разкри, че страната му е готова да доставя втечнен газ на Китай, и поясни, че за 
него ще важат същите условия, както и за другите страни, с които Вашингтон 
не е сключил договор за свободна търговия (20).
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Стана ясно, че от средата на юли Пекин ще допусне американски ком
пании да работят на територията на страната. Властите в КНР планират да 
разрешат на чуждите финансови организации да имат възможност да се за
нимават с изготвяне на кредитни рейтинги на нейна територия (21). Спора
зуменията изглеждат като сериозен успех за САЩ, като контра действие на 
рускокитайските споразумения за доставка на газ. 

Те показват, че Америка е готова да си партнира с Поднебесната импе
рия, когато ѝ е изгодно, но това едва ли ще промени политиката ѝ всячески да 
възпрепятства изграждането на новия Път на коприната, който би намалил 
значението на контрола ѝ върху световния океан.

Силно впечатление прави и начинът, по който се стигна до договоре
ностите между Вашингтон и Пекин. Отначало Тръмп направи редица анти
китайски изказвания. Ракетите по Сирия бяха изстреляни именно по време 
на визитата на лидера на Поднебесната империя Си Дзинпин във Флорида. 
Последва ескалация на напрежението на Корейския полуостров, за да се стиг
не до желания от Вашингтон сценарий. Вероятно подобна тактика ще бъде 
предприета и към други страни.

Специално внимание заслужават и събитията на Корейския полуостров, 
където за миг изглеждаше, че има реална заплаха да бъде разпален ядрен кон
фликт. Наивно е да се смята, че това е предизвикано от действията на Пхенян. 
На против, САЩ имат интерес от всеки военен опит на КНДР, защото може да 
им послужи за предлог да увеличат военното си присъствие в региона, както и 
да изграждат система за ПРО в Южна Корея. Това ще създаде сериозни гла во
болия не само за Русия и Китай, които могат да бъдат шанта жирани чрез нея, но 
и за Южна Корея и Япония, които са заложници на амбициите на Вашингтон за 
глобална хегемония и те ще понесат всички не  гативи при евен туален въоръжен 
конфликт. Тук е моментът да се припомни от кровението на бившия посланик 
на САЩ в Южна Корея и Китай Джеймс Р. Лилей (1928–2009 г.), който още 
преди години в откровен разговор с Уилям Ф. Енгдал заявява, че „ако в края на 
Студената война Северна Корея не съществуваше, тряб ваше сами да я създадем, 
за да имаме оправдание да държим нашия Седми флот в региона” (22).

Що се отнася до значението на продължаващото изграждане на системи
те за ПРО около Русия и Китай, то очевидно се състои в следното. Определе
ни кръгове в истаблишмънта вярват, че САЩ могат да оцелеят и да спечелят 
в една ядрена война. Замисълът е, след като Русия и Китай бъдат оградени 
с американски противоракетни бази, да бъде сформиран щит, способен да 
прихване ответните им удари. В същото време САЩ ще успеят да поставят 
в базите си атакуващи ракети с ядрени бойни глави. Така времето, с което 
Русия и Китай ще разполагат за отговор, ще бъде сведено до не повече от 
5 минути. Американците смятат, че ущърбът от първия удар на Вашингтон 
ще бъде толкова голям, че Русия и Китай ще капитулират, а евентуален слаб 
ответен удар само ще предизвика втора вълна на американската ядрена атака, 
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която ще превърне двете страни в руини. За тази заплаха вече нееднократ
но алармираха руски военни експерти (23, 24). Трудно е да се отговори дали 
тези планове ще се осъществят на практика. Факт е, че те се анализират на 
найвисоко ниво. Началникът на Главното оперативно управление на Гене
ралния щаб на Въоръжените сили на Русия Виктор Познихир заяви по време 
на Московската конференция за сигурност, проведена на 26 април, че според 
него наличието на бази на американското ПРО в Европа, както и на кораби 
с елементи на ПРО в акваторията на моретата и океаните в близост до тери
торията на Русия, създава скрит мощен компонент за възможно нанасяне на 
внезапен ракетноядрен удар по Руската федерация (25).

Очевидно проектът за американско ПРО поставя на карта съдбата на 
човечеството. Особено застрашени са европейските държави. Действията на 
САЩ са също и своеобразен ултиматум към Русия и Китай, който вероятно 
се използва като аргумент в преговорите, за да се искат отстъпки от тях. 

Западът няма намерение да съдейства  
за мира в Украйна

Тръмп проведе среща с министрите на външните работи на Русия и Ук
райна на 10 май. Той не пропусна да се похвали за това в своя туитър, къ
дето освен снимките в компанията на единия и на другия гост той постави 
и надписа #LetsMakePeace – „Нека сключим мир!”. Предложението на Тръмп 
изглежда добронамерено, но друг е въпросът доколко зад него има реални на
мерения. Изминаха повече от две години от подписването на Минските спо
разумения 2, оформени през февруари 2015 г., но на практика те остават само 
на хартия. Политиците от САЩ и ЕС не спират да повтарят, че споразумения
та трябва да се изпълняват, но при пълната зависимост на режима в Киев 
от подкрепата на Запада никой не принуждава президента Порошенко или 
Украинския парламент да осъществят поетите ангажименти, които включват 
даване на особен статут на Донбас, размяна на пленниците „всички срещу 
всички”, амнистия и провеждане на избори в неконтролираните от Киев те
ритории. Споразумението за прекратяване на огъня също не се спазва – ук
раинската армия редовно обстрелва ДНР и ЛНР, вече проведе многобройни 
атентати и диверсии на териториите на републиките, които са подложени на 
икономическа и транспортна, а, както все почесто се случва през последните 
месеци, и водна блокада. 

Трезв поглед към ситуацията подсказва, че е немислимо да се очакват 
усилия за мир в Донбас от САЩ –  именно те оказаха огромна подкрепа за 
преврата в Украйна през 2014 г., който доведе на власт сега управляващите. 

Със сигурност престъпните действия на Киев срещу ДНР и ЛНР нямаше 
да бъдат възможни, ако украинците нямаха подкрепата и гаранциите за нена
казуемост на западните си ментори. Западът изцяло заема страната на режима 
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в Киев и му помага не само във военнотехническата сфера, но и в икономиче
ската, дипломатическата и информационнопропагандната. Показателно е, че 
след решението на Украйна да блокира найпопулярните руски сайтове, прие
то на 17 май (26), НАТО защити действията на Киев, а от Пресслужбата му 
заявиха, че решението на украинското правителство е „въпрос на сигурност”, 
а не на свобода на словото (27). 

Без получаваната помощ от Запад бившата съветска република вероят
но отдавна щеше да се е разпаднала. Бдителните правозащитни организации 
в други точки на света си затварят очите за изстъпленията на неонацистките 
банди в Украйна и за тоталното игнориране на правата на руското население, 
както и за героизирането на съюзниците на нацистите през Втората световна 
война, около чиито имена на практика се гради новата украинска идентичност.

Всичко това не оставя съмнение, че реални стъпки към развитие на мир
ния процес в Украйна са възможни само ако Вашингтон желае това да се случи.

Друг ключов момент относно т.нар. Мински споразумения: западните 
политици вече няколко години не спират да заявяват, че Русия и Украйна 
трябва да ги изпълняват, незачитайки факта, че Руската федерация не е стра
на в тях и призивите към нея са неуместни. Единственият извод, който може 
да се направи от това, е, че Западът просто иска да прикрие нежеланието си 
договореностите да бъдат изпълнени. 

И това е логично, защото е нелепо да се очаква, че американската адми
нистрация ще започне да действа срещу своите външнополитически интереси. 
САЩ разглеждат Русия като найглавния си геополитически конкурент. Тази 
позиция не се е променяла нито за миг след края на Студената война. Оттогава 
натискът срещу Русия, изолирането ѝ от бившите ѝ съюзници, както и от стра
ните от постсъветското пространство продължават. Очевидно е, че всичко това 
се прави с цел подчиняване и разчленяване на Руската федерация и за заграб
ване на ресурсите ѝ. Разбира се, първият етап от изпълнението на тази задача е 
да не се допусне изграждането на многополюсен свят. Затова контролът върху 
Украйна, продължаващата дерусификация и формирането на агресивно анти
руско съзнание сред населението са изключително важни за геостратегическите 
намерения на САЩ, а и за Запада като цяло, независимо какви противоречия 
има или ще възникнат в редиците му. Превратът през 2014 г. пресече надеждите 
на Русия Украйна да стане част от Евразийския съюз. Това бе тежък удар както 
по Руската федерация, така и по Украйна, която е устремена към бездна та и из
глежда нейната територия още дълго ще бъде едно от бойните полета, на които 
ще се решава бъдещето на света.

САЩ създадоха постоянно огнище на напрежение до границите с Русия, 
която няма как да пренебрегне заплахите за своята сигурност. Москва трябва 
да защитава правата на руското население, както и да оказва хуманитарна 
помощ на народните републики в Донбас. За Запада е изключително удобно 
събитията в Украйна да са повод за въвеждане и поддържане на всевъзможни 
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политически и икономически санкции срещу Русия. Това са достатъчно сери
озни причини САЩ да залагат на запазването на текущата ситуация. От друга 
страна – позицията на Русия, която засега се отказа от проекта за изграждане 
на голяма Новорусия и продължава да настоява за изпълнение на Минските 
споразумения, също си има своето обяснение. Главна цел на Москва е да не 
допусне влизането на Украйна в НАТО, което ще е тежко геостратегическо 
поражение и източник на много сериозни понататъшни проблеми. За да из
бегне това, Кремъл се стреми към федерализация на Украйна, за да запази 
лостовете си за влияние в страната и да предотврати присъединяването ѝ към 
Северноатлантическия алианс. Очевидно подобен сценарий не се харесва 
както на Вашингтон, така и на марионетките му в Киев, затова и той напълно 
бойкотира Минските споразумения.

Казаното за САЩ важи и за техните европейски партньори, които демон
стрират удивително дебелокожие и късопаметност. Така по време на срещата 
на Ангела Меркел с Владимир Путин в Сочи тя заяви: „Ние, разбира се, ис
каме Украйна да получи достъп до държавната граница (с Русия), това е част 
от Минските споразумения, а след това да се осигурят политически решения, 
които са насочени към провеждане на местните избори.” (28) Странно е, че 
Меркел казва това, след като договореностите от Минск ясно описват в каква 
последователност трябва да бъдат осъществени те. Но целта на подобни без
смислени изявления е именно да се блокира възможността за дипломатиче
ско регулиране на конфликта и да се запази постоянно напрежение по руската 
граница. Официално Германия е за изпълнение на Минските споразумения, 
но на практика тя безусловно подкрепя Украйна и си затваря очите за всички 
нарушения, извършени от режима в Киев. Това създава впечатлението, че ис
тинската цел на Берлин е да припише на Русия вината за провала им и така да 
осуети замисъла на Кремъл за федерализация на Украйна.

Разбира се, същите цели преследват и властите в Киев. Те също твърдят, 
че Минските споразумения са безалтернативни, а в действителност се опит
ват да формулират тяхна алтернативна интерпретация. Затова „грешката” на 
Меркел е вярна, а не плод на невежество. Че на Запад отлично знаят какво е 
подписано в Минск през февруари 2015 г., си личи от изявлението на замест
ник генералния секретар на НАТО Александър Вершбоу, който преди година 
отбеляза: „Минските споразумения предвиждат определена последовател
ност. И дали ни харесва, или не, но възстановяването на украинския контрол 
върху границата е една от последните стъпки в процеса. Първо трябва да се 
установи примирие, да се изтегли тежката техника и да се предприемат поли
тически мерки за децентрализация и за организация на изборите в съответ
ствие с украинското законодателство под контрола на ОССЕ.” (29)

Защо ДНР и ЛНР трябва да бъдат изключително внимателни по въпроса 
за предаването на контрола на границите им? От февруари 2015 г. в Киев да
ват да се разбере, че опорна точка за реализацията на стратегията за унищо
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жаване на двете републики е именно установяването на контрол върху гра
ниците им преди изборите. Това ще позволи да се установи пълна блокада на 
ДНР и ЛНР, да се парализира техният военен и икономически потенциал, а 
след това да се проведат фиктивни избори за местни органи на властта, които 
ще поставят на необходимите позиции марионетки на Киев, за да се отка
жат от особения статут на Донбас. Киев ще обясни това като изпълнение на 
Минските споразумения, а републиките ще прекратят своето съществуване. 
Разбира се, подобен сценарий едва ли ще бъде допуснат от Москва. В Кремъл 
смятат, че особеният статут на Донбас не бива да бъде фикция, а ефективен 
механизъм за защита на правата на жителите на региона, без които неговото 
обединение с Украйна е немислимо.

Каква е ролята, която се отрежда на Украйна от Запада, се вижда от про
дължаващото разрастване на неонацистките структури и от безумните агре
сивни изявления на политици и военни в бившата съветска република. „След 
отслабването на Русия Украйна ще може да води срещу нея бойни действия”, 
това написа на 13 април в статията си за „Обозреватель” бившият замест
никначалник на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) 
генераллейтенант Игор Романенко. Той смята, че „в текущия момент е неце
лесъобразно да се преминава към директно широкомащабно стълкновение 
с руснаците”. „Така, както на тях през 2014 г., така и на нас ни е необходи
мо време – щом те отслабнат максимално, да задвижим всички междуна
родни възможности и да използваме целия си опит, натрупан през години
те на войната, включително до водене на бойни действия”, пише той (30). 
Подобни изявления за война срещу съседна държава, при това притежаваща 
огромен ядрен потенциал, изглеждат нелепи, но те често се срещат в украин
ските медии, при това не само от страна на националистите, но и от военни
те, които би трябвало да притежават достатъчно знания, за да са наясно как 
може да завърши подобна авантюра. Въпреки това съгласно украинската про
паганда, която тече на държавно ниво, Украйна вече четвърта година отра
зява „руската агресия”. Тя воюва с Русия, но в страната не е въведено военно 
положение. Водещата се гражданска война пък скромно се нарича Антитеро
ристична операция. А Киев постоянно извършва провокации с прекратяване 
или заплахи за прекъсване на електроенергията и спиране на водата за насе
лението в ДНР и в ЛНР (31).

Въпреки победата на макрон –  
промените в ЕС изглеждат неизбежни

След Brexit и успеха на Тръмп в президентските избори в САЩ последваха 
успехи на силите, защитаващи статуквото и противопоставящи се на опитите 
за промени. Глобалистите взеха реванш, „опитомявайки” Тръмп и печелейки 
парламентарните избори в Нидерландия. Очаквано техният кандидат – 
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Еманюел Макрон – взе връх във Франция. Загубилата на втори тур Марин льо 
Пен успя да се освободи от образа на крайна националистка, който медиите 
тенденциозно налагаха както на нея, така и на Националния фронт. Но все пак 
тя нямаше достатъчно сили да се противопостави успешно на мощта на пресата 
и на политтехнологиите, прокарали път на абсолютно изкуствено създадения 
кандидат Еманюел Макрон, който не се отличи с никаква ясно разбираема 
програма, а само демонстрира изключителна гъвкавост и безличност. 

Изборите във Франция могат да се определят и като своеобразен край 
на класическия ляводесен модел, утвърдил се в началото на XX век и особе
но след края на Втората световна война. Защото нито Франсоа Фийон, кан
дидатът на системната десница, на партията „Републиканци”, нито изборът 
на социалистите Беноа Амон успяха да стигнат до балотажа. На първия тур 
разликата между първите четирима кандидати (Макрон, Льо Пен, Фийон, 
Меланшон) в президентската надпревара бе незначителна (32), а това несъм
нено е сигнал за неориентираност на френското общество и заявка за още 
много перипетии в политическия живот на страната през следващите години. 
Друг много важен момент е, че основната подкрепа за Марин льо Пен идва от 
средите на работническата класа и при един коректен прочит на програмата 
на Националния фронт партията може да се определи като лявоцентристка 
формация с уклон към традиционните консервативни ценности. 

Поглед към биографията на Макрон и кариерата му в банка 
„Ротшилд & сие” не оставя съмнение, че това ще бъде президент на едрия ка
пи тал. В предстоящия си мандат той очевидно ще защитава интересите на 
френ ските корпорации. Но е рано да се каже дали ще бъде така сговорчив с 
Берлин, както предшествениците си Саркози и Оланд. Клон на банката има 
и във Великобритания, където тя също разполага с огромно влияние, затова 
може да се допусне, че при Макрон Франция ще бъде поскоро партньор на 
англо саксонците, отколкото на Германия или поне не и на силите, които се 
стре мят да възвърнат геополитическата субектност на Федералната република, 
която сега е икономически гигант, но политическо джудже. А това може да се 
окаже още една стъпка към фрагментация на ЕС и разделяне на света на макро
региони вместо преобладаващите очаквания, че Макрон ще работи за съ хра
няване на ЕС в сегашния му вид. Дни преди втория тур той каза, че в „ЕС са 
необходими фундаментални промени, в противен случай Франция може да 
излезе от него”. „Ако структурите на ЕС продължат да функционират така, както 
досега, това би било предателство. Аз не искам да го допусна, защото на след
ва щия ден с нас ще се случи Frexit” (33). Още при встъпването си в длъжност 
Макрон съобщи намерението си за реформи на Европейския съюз: „Нуждаем 
се от поефективна, подемократична, подипломатична Европа, защото тя е 
инструмент на нашата власт и на нашия суверенитет. Аз ще работя за това”, 
заяви той пред „Le Monde” (34). Дни покъсно Макрон обяви, че е за промени 
в Еврозоната, той предложи тя да има отделен бюджет, парламент и финансов 
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министър, даже ако за това е необходимо да се променят основополагащите 
договори в Съюза (35). Това на практика ще превърне новоприсъединилите се 
членове в колониални придатъци на неговото ядро.

Изявленията на Макрон са сигнал, че възможността за многополюсност 
остава въпреки впечатленията за успехи на глобалистите през последните ня
колко месеца. Опцията икономическата депресия да доведе до разрушаване 
на глобалния пазар и до разделяне на света на макрорегиони също е реал
на, а при подобен сценарий несъмнено ще има и сили, които ще се опитат 
да оглавят този процес и да извлекат максимална изгода от него. „Макрон е 
представител на тези сили, които постигнаха Brexit, а сега се опитват да ос
тавят във Великобритания промишлената и суровинна Шотландия (да не го
ворим за Северна Ирландия). По този начин Макрон ще се опитва, макар и в 
сковаващите рамки на НАТО, Евросъюза и Еврозоната, да укрепи френския 
суверенитет”, смята руският икономист Михаил Делягин (36), уточнявайки, 
че Макрон ще прави това не в полза на френския народ, а в полза на нацио
налния бизнес.

От тази гледна точка победата на Макрон може да се окаже поголямо 
предизвикателство към Европейския съюз, отколкото успехът на Марин льо 
Пен, която бе далеч пооткровена в своя евроскептицизъм и ясно заяви цели
те си и принципите, които отстоява. 

Макрон бе единственият от четиримата фаворити в президентска
та надпревара, който настояваше за запазване на санкциите срещу Русия. 
Затова е логично да се очаква, че санкциите и антируската насоченост на 
френската политика ще се съхранят, а може и да се усилят. Но евентуалните 
центробежни стремежи на Париж и възможността за търкания с Берлин и 
Брюксел може да разхлабят антируската коалиция. Може да се формира на
пълно нов фронт в европейската политика и нови противоречия, от които 
Русия да се възползва. 

Друг важен извод от проведените избори във Франция е, че радикалната 
левица отново пропусна възможността да се легитимира като антисистемна 
сила. Успехът на заелия четвърта позиция на първия тур ЖанЛюк Меланшон 
бе впечатляващ, довериха му се 19,64% от избирателите, но е озадачаващо, 
че той дори не разгледа възможността да подкрепи Льо Пен в борбата ѝ сре
щу Макрон на втория тур. Нещо повече, на референдума между двата тура, 
проведен от неговата „Непокорна Франция”, изобщо не бе включен възможен 
отговор за гласуване за Льо Пен, а изборът се свеждаше до неявяване, вот за 
Макрон и вот против всички (37). Каквито и обяснения да дава Меланшон, 
постъпката му е твърде зле прикрита подкрепа за Макрон.

Сега важният въпрос е дали победата на Макрон, на глобалната финан
сова олигархия, е окончателна. Фактът, че Льо Пен успя да достигне до втория 
тур и да събере сериозен брой гласове, може да е сигнал, че Националният 
фронт, или една бъдеща патриотична коалиция, все още има възможности за 
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съпротива и за защита на социалната справедливост и на френските нацио
нални ценности. 

Макрон е представител на стария европейски елит и дължи успеха си 
не на идеите си, а на политтехнологиите. Но независимо от това може да се 
очаква, че с него Франция ще опита да прокара определени реформи в ЕС, 
като изглежда малко вероятно те да доведат до неговото бързо разпадане. 
Поскоро това е знак, че предстои неговата реструктурализация, отделяне на 
различните групи страни – на управляващи и подчинени. 

Русия, Турция и Иран се опитват да ограничат 
влиянието на САЩ в Сирия

Събитията в Сирия през април и май преминаха през изключително 
драматични етапи. Светът вече не е същият. След удара на САЩ с 59 ракети 
„Томахоук” по авиобазата „Шайрат”, предшестван от информационна атака 
срещу властите в Дамаск, които за пореден път бяха обвинени от Запада в 
употреба на химическо оръжие, без да има никакви доказателства за това 
и без да бъде проведено безпристрастно международно разследване. Ефек
тивността от удара бе скромна – по данни на сирийските власти са загинали 
помалко от 10 души, повечето от които са цивилни (38), а още същата вечер 
от летището излетяха сирийски самолети. Но действията на Америка са ци
нично нарушаване на международното право. Те потъпкаха Устава на ООН и 
това можеше да доведе до непредвидими последствия. 

Русия реагира мълниеносно на агресията и анулира Меморандума за пре
дотвратяване на инциденти между Русия и САЩ над въздушното простран
ство на Сирия. Последвалата визита на държавния секретар Рекс Тилърсън в 
Москва, срещата му с президента Путин и с външния министър Лавров не до
ведоха до видими положителни резултати, но сложиха началото на преговори 
между двете ядрени свръхдържави и все пак бе възстановено действието на 
анулирания порано от Русия Меморандум.

Значително поконструктивни бяха последствията от визитата на тур
ския президент Ердоган при колегата му Путин в Сочи на 3 май. След нея 
стана ясно, че двамата са постигнали споразумение за създаване на зони за 
сигурност в Сирия. Това бе новост в политиката на Москва в региона, но 
тепърва ще се разбере какво е отношението на САЩ към споразуменията. 
Срещата между Путин и Ердоган съвпадна с мирните преговори в Астана, 
където се срещнаха делегациите на правителството в Дамаск, на бунтовни
ците и на държави, свързани с конфликта, като Иран, Турция и Русия, както 
и посредни ци от ООН. Впечатляващо бе, че руските дипломати не само от
кликнаха на идеята, която порано, макар в поразлична форма, предлагаха 
турците и американците, но и предложиха конкретен план как да бъде осъ
ществено това. Покъсно стана ясно, че планът е изготвен по поръчение на 
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президента Путин (39). След срещата с Ердоган президентът Путин изрази 
мнение, че създаването на зони за сигурност в Сирия ще укрепи примирието. 
Путин уточни, че вече е обсъдил това с президента Тръмп и Вашингтон под
държа този ход, както и че е направил предварителни консултации с Дамаск и 
с Техеран, а Анкара и Москва разчитат предложението да бъде прието в хода 
на преговорите в Астана. Условието е, че контролът на зоните за сигурност ще 
стане предмет на отделни преговори, че в тях няма да действа военна авиа
ция, а войната с терора в Сирия ще продължи и след създаването им (40). 
На решенията е даден ход, но тепърва ще се разбере дали ще се оправдаят 
очакванията на Путин за възстановяване на териториалната цялост на Сирия 
и на единното ръководство на държавата. Предложението е прието и от ръ
ководството на Сирия. Ден покъсно, на 4 май, представителите на РФ, Иран 
и Турция, като страни – гаранти на примирието, подписаха Меморандума за 
създаване на „зони за деескалация” в Сирия (41), но преговорите и изработ
ването на детайлите по осъществяването на този проект предстоят. Външ
ният министър на Русия Сергей Лавров пък заяви в предаването „Воскресное 
время” на Първи канал, че при посещението си във Вашингтон и срещите си 
с президента Тръмп и с държавния секретар Тилърсън е обсъждал варианта 
– режимът за деескалация, който бе въведен в четири области на Сирия, да се 
разпространи из цялата страна (42).

Проектът за създаване на безпилотни зони в Сирия бе предлаган още и 
от администрацията на Обама, но Русия бе категорично против. Очаквания
та бяха, че въвеждането на подобни зони ще доведе до пряко стълкновение с 
руските въоръжени сили, а това е немислимо за САЩ. Още в края на януари 
Тръмп обеща, че „еднозначно” ще създаде „зона за сигурност в Сирия” (43). 
Той дори подписа указ, изисквайки от своята администрация и от Пентагона 
да подготвят своя план. 

Зоните, в които трябва да действа примирието, са четири – Идлиб, северно 
от Хомс, в източна Гута и в южната част на страната. В тях отрядите на т.нар. 
умерена опозиция (според Запада) заедно със своите гаранти трябва да се борят 
с терористичните банди. Предвижда се те да се охраняват от неутрални кон
тингенти от страни, които не са въвлечени в конфликта.

Споразумението в Астана е опит на Русия, Турция и Иран да овладеят 
инициативата и да намалят влиянието на САЩ и съюзниците им на събития
та в Сирия, като им се предложи компромисно решение. Това изглежда крач
ка напред, но все още е твърде рано да се говори за сделка между Москва и 
Вашингтон. В Астана американската делегация имаше статут на наблюдател, 
а последвалите дипломатически реакции на Вашингтон не дават основание 
за оптимизъм. Информационната война срещу Дамаск стана още поинтен
зивна, медиите разпространиха поредното обвинение към властите – че „бе
сят десетки граждани всеки ден, а телата им се горят в крематориуми”, като 
представителката на САЩ в ООН Ники Хейли заяви, че „Русия и Иран също 
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носят отговорност за случващото се” (44). Разбира се, че бездоказателстве
ните обвинения са опровергани от сирийското правителство (45), но мирът 
още повече се отдалечи, след като САЩ си позволиха да бомбардират танкова 
колона на правителствената армия на 18 май (46). А т.нар. Свободна сирийска 
армия се отказа от участието си в преговорите за мир в Женева, считано от 
19 май (47).

Ситуацията в Близкия изток е такава, че изглежда почти немислимо да 
се постигне устойчив мир. Противоречията в региона са огромни, а идеите на 
Русия и на САЩ за бъдещето му са различни. Русия иска да се избегне про
мяна на границите, а тенденцията в действията на САЩ сочи, че те залагат на 
създаването на силен проамерикански Кюрдистан за сметка на териториални 
загуби и отслабване на други държави в региона. 

Въоръженият конфликт в Сирия породи и продължава да поражда мно
жество противоречия между страните, които имат интереси в Близкия изток. 
Основната причина за това е, че статуквото, което съществува от десетиле
тия, базирайки се на неприкосновеността на границите – не само на Сирия, 
но и на съседните ѝ държави, е променено. Нахлуването на САЩ в Ирак, 
Арабската пролет и последвалият конфликт в Сирия отвориха „кутията на 
Пандора”, те нарушиха съществуващия баланс и провокираха у много държа
ви желанието да се възползват от ситуацията, за да разширят територията си 
или сферата си на влияние. 

Саудитска Арабия, другите монархии в Персийския залив и Израел са в 
остра вражда с Иран и се опитват всячески да възпрепятстват увеличаващото 
му се влияние. В това противоречие се крие заплаха от още поголяма война.

Колко бързо може да бъде нарушен мирният процес, може да се види 
от нарастващото напрежение между Сирия и Йордания. Дамаск обвинява 
Хашемитското кралство в опити да въведе войските си на територията на 
сирийската провинция Дераа под предлог, че се води борба с тероризма. 
Според президента Башар Асад оттам се готви нахлуване на територията на 
Сирия, което е разработено от САЩ (48).

Русия е преграда за глобалистите,  
но продължава да търси собствения си проект

Добре премерената руска реакция на агресията на САЩ срещу Сирия 
предотврати разпалването на глобална ядрена война. Москва продължава да 
полага огромни усилия за дипломатическо решаване както на противоречията 
с Вашингтон, така и на конфликтите в Донбас и в Близкия изток. Въпреки так
тическите успехи на дипломатическия фронт, Русия рискува да намали глобал
ното си влияние, ако не намери своя собствен път за развитие и не предложи 
алтернатива на западния глобалистки проект. Като стожер на международното 
право, защитник на традиционните ценности и правото на народите да запазят 
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своята културна идентичност, Русия печели симпатии, но тя се изправя срещу 
изключително добре организирана агресия на Запада, който постепенно я из
мества от постсъветското пространство. Много тревожно е, че влиянието на 
Русия в Централна Азия намалява. Смущаващо е, че Казахстан, който е смятан 
за един от основните партньори на Руската федерация в проекта за Евразий
ски съюз, взе решение да замени кирилицата с латиница и реформата ще бъде 
осъществена до края на 2025 година. Това е тежък удар по Руския свят. Каквито 
и уговорки да прави президентът Назарбаев, отчетливо се вижда тенденцията 
страната да се отдалечава от Русия, а това вероятно ще доведе до увеличаване 
на влиянието на Китай, Турция и Запада. Неприятно впечатление направи и 
забраната за шествието на Безсмъртния полк на 9 май в Таджикистан – друга 
бивша съветска република (49). Това са сигнали, че Русия губи своята привле
кателност за народите в Централна Азия – регион, който е интересен не само за 
Китай и за Запада, а е в полезрението и на радикалните ислямисти. 

Президентът Путин постави край на разрухата на Руската федерация и 
даде начало на възраждането на великата страна. Той върна на Русия статута 
на нравствен лидер на народите, които се съпротивляват срещу експанзията 
на Запада и срещу несправедливостите на глобализацията. Но Москва все още 
не може да изгради визия за развитие, която да бъде не само с национално, 
но и с глобално значение. Тя все още не предлага на света ценности и идеали, 
които да поведат не само руснаците, а и всички народи, които се стремят към 
посправедлив свят и се чувстват несигурни за своето оцеляване с развитието 
на процесите на глобализация. Сега пред Русия е предизвикателството да ус
тои на усилващия се натиск на Запада и да елиминира до минимум влиянието 
на Петата колона, която е заплаха за нейното съществуване. Наложително е 
да се сложи край на господството на либералите и на компрадорите във фи
нансовоикономическия блок на страната и те да бъдат заменени със специа
листи, способни да предложат адекватни промени. 

Путин е майстор в изкуството да се поддържа баланс между отделните 
сили както в Русия, така и на глобалната шахматна дъска. Но човечеството 
навлиза в епоха на турбулентност, в която трябва да се действа решително. 
На Русия са ѝ необходими стратегически промени, нов икономически модел, 
решения, които да дадат вяра не само на населението ѝ, на традиционните ѝ 
партньори, но и на други страни, че алтернатива на налагания от Запада со
циалдарвинистки модел съществува и има сила, която е способна успешно да 
го реализира на практика.

Очевидно това не може да бъде простото връщане към съветския 
проект, който изигра своята роля, нито към политиката на Руската империя 
отпреди 1917 година. Не е възможно два пъти да се влезе в една и съща река. 
Налага се да се избере нов път за развитие, който да обединява найдоброто 
от съветския и от имперския проект, но да отговаря на реалностите от края 
на второто десетилетие на XXI век. 
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Активната външна политика и опитът да се изградят партньорски от
ношения със страни, борещи се за своята субектност в глобалната политика 
– като Китай, Иран и Турция, както и с отделни политически сили в Европа, 
отлично биха се съчетали с предлагането на проект за бъдещето в условията 
на все поголямо глобално напрежение и откровени стремежи на найвлия
телната част от западния елит да преодолее проблемите си с цената на добре 
управляван хаос и изграждане на контролирано от него глобално правител
ство, което да преразпределя благата от народите към олигархията. Русия не 
трябва да отлага своя отговор, защото всяко забавяне и всяка нова отстъпка 
налива вода в мелницата на глобалистите в усилията им да решат окончател
но руския въпрос и така да си развържат ръцете за решаване на собствените 
си проблеми, без да се съобразяват с когото и да било.

Човечеството навлиза в период  
на драматична трансформация

Човечеството навлезе в период на драматична обществена трансформация, 
която се развива както на глобалната геополитическа дъска, така и в отделните 
страни. Осъществяват се многобройни социални, икономически и технологич
ни промени. Но тенденцията е все поотчетлива – преход към единно глобално 
правителство, оглавявано от англосаксонските елити, а в ролята на таран, който 
проправя пътя му и сломява и последните непокорни, са САЩ. Мълчанието на 
ООН след ракетния удар на САЩ в Сирия е сигнал, че системата за регулиране 
на международните отношения, формирана след Втората световна война, е в ис
торията. „Вече няма никакви правила”, отбеляза по този повод Сергей Лавров 
в интервю за списание «Esquire» и обърна внимание, че по време на Студената 
война „и двата лагера не преминаваха границите на позволеното” и „никога не 
разпалваха конфликти на границата на съперника си” (50).

Случилото се след встъпването на Тръмп в длъжност е достатъчно, за 
да стане ясно, че изменения във външната политика на САЩ няма да има. 
Схват ката между глобалистите и националноориентираната консервативна 
част в американския елит еднозначно е спечелена от глобалистите. Вече из
глеж да немислимо да се очаква, че промените в САЩ могат да настъпят чрез 
вътрешни избори. Поскоро те могат да бъдат резултат от трансформация на 
гло балната конфигурация и от изграждането на многополюсен свят с ясни 
разграничения на правата и отговорностите на водещите държави. Но той 
може да се осъществи само когато американският експанзионизъм бъде спрян. 

Събитията в Сирия, в Украйна, изборите във Франция бяха поредният 
сблъсък между двете тенденции – от една страна е глобализмът, стремящ се 
към еднополюсен свят, изграждане на световно правителство, оглавявано от 
олигархичните елити, заличаване на културните идентичности и превръщане 
на хората в безлични потребители. От друга страна са националноконсерва
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тивните сили, опитващи се да съхранят многообразието и възможността за из
граждане на алтернативни проекти за развитие, за многополюсен свят, който не 
просто ще бъде разделен на отделни макрорегиони, но и ще съхрани възмож
ността за конкуренция между различни модели за организация на обществото.

Успехът на Макрон показа, че френският народ все още не е намерил на
чин да защити интересите си с помощта на механизмите, които му дава полити
ческата система. Това бе поредната победа на кандидат, неспособен да предло
жи нищо различно от отдавна изтърканите либерални клишета, независимо че 
чрез тях се компрометираха предшествениците му Саркози и Оланд. 

Резултатът от изборите затвърди тягостното впечатление за безсилието 
на Европа, която засега е твърде плаха в опитите си да съхрани своята култура 
и да оцелее под натиска на глобализма. Доброто представяне на Льо Пен все 
пак дава надежди, че Франция, а и Европа имат шанс да променят същест
вуващия тренд. То ще подейства окуражително за посмелото отстояване на 
нови идеи в политическото пространство, които в поголяма степен отразя
ват желания та на хората, а не се вписват в изкуствените конструкции на об
служващите елита политтехнолози.

Неосъществената промяна в политиката на САЩ и изборите във Фран
ция са несъмнен успех на глобалните елити, които са на път да провалят и 
усилията на Русия, Турция и Иран за регулиране на конфликта в Сирия. Но 
борбата за бъдещето продължава, дори новият френски президент Макрон 
признава необходимостта от промени в ЕС, а това може да доведе до трудно 
предвидими последствия. Именно това дава шанс на съпротивляващите се на 
глобализма, които ще имат значително поголям успех, ако освен отстоя ване 
на националните интереси и на собствената си културна идентичност предло
жат и проект за развитие и организация на обществото, способен да спечели 
симпатиите на хората от цялото земно кълбо. Пред тях е предизвикателство
то да намерят оптималния баланс между националното и глобалното.

18.V.2017 г.
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Хронология

март

Вашингтон измени принципно своята позиция по разрешаване на сирийския 
конфликт. Постоянната представителка на САЩ в ООН Ники Хейли заяви, че 
свалянето на президента на Сирия Башар Асад вече не е приоритет на Белия 

дом и че отсега нататък основна задача за Америка е да се разбере „с кого да се 
работи”, за да се подобри животът на сирийците. Същия ден държавният секретар 
на САЩ Рекс Тилърсън подкрепи тази позиция с изявлението, че „съдбата на Асад 
трябва да бъде определена от сирийския народ”.

април

Експлозията в метрото на Санкт-Петербург причини смъртта на 11 души 
(по-късно починаха още 4 души), а над  50 са ранените. Терористичният акт 
бе по време на среща между руския президент Владимир Путин и белору-

ския му колега Александър Лукашенко.

Бойни кораби на САЩ в Средиземно море изстреляха 59 крилати ракети „То-
махоук” по правителствени обекти в Сирия. Ударите са били насочени срещу 
сирийско летище в отговор на предполагаемата химическа атака от страна 

на силите на президента Башар Асад срещу град Хан Шейхун в провинция Идлиб. 
Доналд Тръмп призова „всички цивилизовани страни” да се присъединят към САЩ, 
за да се сложи край на кръвопролитията в Сирия.

По думите на президента атаката срещу базата, от която на 4 април сирийската 
авиация е предприела химическата атака срещу цивилни, е била „жизненоважна за 
националните интереси” на САЩ.

Американските удари в Сирия са агресия срещу суверенна държава, смята рус-
кият президент Владимир Путин, мнението му бе съобщено от неговия говорител 
Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. Путин разглежда ударите на американците в 
Сирия като опит да се отвлече вниманието на световната общност от многоброй-
ните цивилни жертви в Ирак.  Той отбелязва, че руско-американските отношения, 
които и без това са в плачевно състояние, са се влошили след встъпването в длъж-
ност на Доналд Тръмп.

Турция приветства действията на САЩ, които нанесоха масиран ракетен удар 
по сирийската авиобаза в Шайрат в провинцията Хомс, и разчита, че американска-
та операция ще продължи, каза турският президент Реджеп Тайип Ердоган. 

Руското Министерство на отбраната информира, че от 8 април спира работата 
по Меморандума от 2015 година, според който бе установена „гореща линия” за 
връзка с Пентагона с цел да се избегнат сблъсъци и конфликтни ситуации между 
двете страни във въздушното пространство на Сирия, информира ТАСС. 
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Бундесверът няма да взема участие в атаките по сирийски военни, подчерта 
министърът на отбраната на Германия Урсула фон дер Ляйен. Тя обясни, че 
има „ясно и еднозначно” разрешение от германския парламент, което важи 

само за борбата с терористите от „Ислямска държава”, съобщава Deutsche Welle.
„След американския ракетен удар НАТО в никакъв случай не трябва да бъде 

въвличан в сирийския конфликт”, препоръча министърът на външните работи на 
Люксембург Жан Аселборн.

Украинските военни са прехвърлили „ислямски батальон” с численост 500 души 
в  контролирания от Киев град Мариупол, съобщи заместник-командирът на опе-
ративното командване на ДНР Едуард Басурин. 

Държавният секретар на САЩ Рекс Тилърсън не вижда основания за ответни 
мерки на Русия във връзка с ракетния удар на САЩ по сирийската авиобаза. 
По думите му „Русия не е била цел в този конкретен удар”, съобщи CBS. 

Пекин винаги е бил  и ще бъде против употребата на военна сила в Сирия. 
Той призовава да се уважават суверенитетът и териториалната цялост на 
другите държави, заяви официалният представител на Министерството на 

външните работи  на Китай Хуа Чунин. 
С действията си в Сирия САЩ подадоха ясен сигнал, че могат да нанесат нов 

ракетен удар по сирийската армия, подчерта министърът на външните работи на 
Великобритания Борис Джонсън. Той изрази готовност страната му да работи със 
САЩ и страните от Г-7 за приключване на войната и за преустройството на Сирия. 

Министърът на външните работи на Германия Зигмар Габриел се надява 
САЩ да не извършват нови бомбардировки на територията, контролирана 
от президента на Сирия Башар Асад. Според германския политик подобно 

решение ще доведе до „ескалация на конфликта и до гибелта на много невинни 
хора”. Той обясни, че Берлин търси нова роля на ЕС за продължаващия конфликт 
в Близкия изток и тя трябва да се състои в това: Русия да бъде убедена да направи 
отстъпки и сирийската война да завърши с изгоден за Запада мир. 

 „Премиер-министърът Тереза Мей и канцлерът Ангела Меркел поддържаха 
действията на САЩ в Сирия и се споразумяха с президента Тръмп, че е важно си-
рийският президент Башар Асад да бъде принуден да отговаря за действията си. 
Президентът Тръмп и колегите му се договориха да поддържат контакт за решава-
не на проблемите в Сирия и на другите международни въпроси, които са от взаи-
мен интерес”, информира Пресслужбата на Белия дом.  

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че руският лидер Владимир Пу-
тин подкрепя много лошия човек Башар Асад, а това не е добре за Русия. 

Президентът на Русия Владимир Путин каза, че партньорите на Вашингтон в 
НАТО кимат с глава като китайски кукли след ракетните удари на САЩ в Сирия. 
Той подчерта, че без санкции на Съвета за сигурност на ООН е нанесен ракетен 
удар  по суверенна държава, но независимо от нарушението на международното 
право всички са съгласни и го подкрепят. Путин припомни, че подобно поведе-
ние от страна на западните партньори е имало през 2003 г., когато американците 
влязоха в Ирак. Руският президент изрази тревогата си, че именно след намесата 
на САЩ терористичното движение се разрасна и възникнаха „Ислямска държава” 
и други групировки. По думите на Путин това е известно на всички, но те повта-
рят своите грешки. 
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Москва е против многостранния подход за решаване на сирийския кон-
фликт, заяви  президентът на Франция Франсоа Оланд. Министърът на външ-
ните работи на Великобритания Борис Джонсън пък изрази тревогата си от 

решението на Русия да блокира Резолюцията на СБ на ООН по правата в Сирия, а 
германският му колега Зигмар Габриел изрази съжаление.  

През последните години Русия и САЩ оглавяваха международните усилия 
за решение на сирийската криза, защото имат общ интерес от регулиране на 
конфлик та, заяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров след 
срещата си с държавния секретар Рекс Тилърсън в Москва. „Ние се споразумяхме 
да продължим двустранното взаимодействие, за да подпомогнем многостранния 
процес”, каза той, цитиран от РИА „Новости”.

„Има ниско ниво на доверие“ между Руската федерация и САЩ  – така Тилърсън 
коментира срещата и добави, че „Двете най-важни ядрени сили в света не може да 
имат такъв вид отношения”.  Американецът проведе разговор и с президента Вла-
димир Путин.

На съвместна пресконференция с американския президент Доналд Тръмп ге-
нералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че е необходимо да се усил-
ва източният фланг на Алианса и да се „сдържа Русия”. По думите му това може да 
се случи само ако страните от НАТО бъдат силни. „НАТО провежда най-мащабното 
усилване на колективната отбрана от времето на Студената война, но не иска нова 
Студена война”, подчерта норвежецът.  Американският лидер пък смята, че ще е 
прекрасно, „ако НАТО и неговата страна подобрят отношенията си с Русия, защото  
сега те изобщо не са добри”. Тръмп уточни, че „НАТО вече не е остаряла организа-
ция”. Според него „Алиансът се е променил и се е адаптирал към новите си задачи, 
по-конкретно към борбата с екстремизма”. 

В своя статия във в. „Егемен Казахстан” президентът на Казахстан Нурсултан На-
зарбаев нареди на правителството да започне подготовка за преход на казахската 
азбука от кирилица на латиница. „До  края на 2017 г., след консултация с учените и 
представителите на обществеността, трябва да бъде разработен общ стандарт за 
новата казахска азбука и графики на латиница”, пише президентът. Планира се пре-
ходът на латиница да бъде завършен към 2025 година. 

В Турция от участвалите в референдума за разширяване на президентските пра-
вомощия 51,4% са гласували „за” предложението за извършване на конститу-
ционни промени, съобщи турската Висша избирателна комисия.

Организацията по забрана на химическото оръжие (ОЗХО) отхвърли с болшин-
ство предложението на Русия и Иран за разследване на инцидента в сирийския 
град Хан Шейхун, съобщи британската делегация. Според нея с това предложе-

ние е  направен „опит да се осуети работата на мисията по установяване на фактите”, 
съобщава РИА „Новости”. Представителят на Канада в ОЗХО Тим Едуардс пише в своя 
Twitter, че гласовете са се разделили по следния начин: „шест за предложението, 21 – 
против, 13 – въздържали се”.

Русия предаде на ОЗХО доказателства за постановъчния характер на химическата 
атака в Идлиб. Москва я смята за откровена провокация. А на 19 април ОЗХО заяви, че 
в Идлиб е употребяван зарин.  

Постоянният представител на Русия в ОЗХО Александър Шулгин заяви, че Москва 
си запазва правото да предприеме всякакви мерки, за да покаже на света какво всъщ-
ност се е случило в сирийския град Хан Шейхун, където според  Запада е употребено 
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химическо оръжие. Той подчерта, че Русия може да използва всички възможни начини, 
които сметне за необходимо, за да „провери твърденията на американската страна, че 
авиобазата в Шайрат е използвана за нанасяне на авиоудари с използване на химиче-
ско оръжие”, съобщава РИА „Новости”. Ден по-рано сирийският президент Башар Асад 
за пореден път опроверга употребата на химическо оръжие от армията на страната, 
както и наличието на забранени вещества на обстрелваната с американски ракети база 
в Шайрат. 

Действията на западните страни в ОЗХО са с цел да бъде осъществена „отдавна 
прокарваната идея за смяна на режима” в Сирия, каза министърът на външните 
работи на Русия Сергей Лавров. Той отбеляза, че ОЗХО фактически забрани да 

се изпратят специалисти на мястото на предполагаемата химическа атака в Идлиб и в 
авиобазата в Шайрат, „откъдето били излетели самолетите, заредени с химическо веще-
ство”, информира РИА „Новости”. 

Иран смята, че предполагаемата химическа атака в Идлиб е съвместна провока-
ция на Турция и терористичната организация „Джебхат ан-Нусра”, съобщи дипло-
матически източник от Атина, където пристигна иранската делегация за насроче-

ния за 28 април Форум за древните цивилизации.

„Асад не е решение за потенциалното регулиране на ситуацията в Сирия. Сирия 
трябва да се освободи от Асад, за да се появи решение”, заяви турският прези-
дент Ердоган в интервю за Reuters. По думите му „докато Асад е на власт, не може 

да има решение”. 
Русия е възобновила действието на Меморандума за предотвратяване на инци-

дентите между нейните и американските военни сили в небето над Сирия още на 
13 април, пише „Известия”. До възстановяването на споразумението се е стигнало 
след молба на държавния секретар на САЩ Рекс Тилърсън. То бе прекратено от 
Русия след ракетния удар на САЩ срещу военновъздушната база „Шайрат” на си-
рийската армия.

Според министъра на външните работи на Франция Жан-Марк Ейро специално 
разследване на френските власти е установило, че в сирийския град Хан 
Шейхун е употребяван зарин и това е довело до гибелта на повече от 80 души. 

Твърдението на Ейро не може и няма да промени позицията на Москва, която настоява 
за провеждане на безпристрастно международно разследване на инцидента, подчерта 
говорителят на руския президент Дмитрий Песков.

Руската федерация е изтеглила почти половината от авиогрупировката си, която 
първоначално бе разположена в базата „Хмеймим” в Сирия, заяви началникът на Глав-
ното управление на Генералния щаб на Въоръжените сили на Русия генерал-полковник 
Сергей Рудски по време на Международната конференция по сигурност. По думите му 
това е така, защото броят на терористичните групировки в Сирия е намалял.

Председателят на Европарламента Антонио Таяни заяви, че вече е получил и пре-
дал на компетентната комисия на Асамблеята искането за лишаване на Марин льо Пен 
от имунитет, подадено от правоохранителните органи на Франция. Обвинението на 
про ку ратурата в Париж към Льо Пен съдържа подозрение,  че нейни сътрудници са 
фик тивно назначени за помощници в Европарламента. То е подадено в ЕП още на 
29 март. Аналогично е искането на френското правосъдие и за друг член на „Нацио-
налния фронт” – Мари-Кристин Бутоне, предава радиостанция Europe 1.  
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Центърът за  държавния език на Латвия глоби кмета на Рига Нил Ушаков с 50 

евро заради общуване с ученици на руски език. В Латвия официален език е само 
латвийският, независимо че руският език е рòден език на около 40% от жителите на 
страната. 

Действията на САЩ на Корейския полуостров са в разрез с усилията на ООН и на 
международната общност за регулиране на конфликта по политически път, заяви за-
местник-началникът на Главното оперативно управление на Обединения щаб на Цен-
тралния военен съвет на КНДР Цай Цзюн. По думите му „обкръжението с ПРО в Азиат-
ско-Тихоокеанския регион, създавано от САЩ и съюзниците им, в още по-голяма степен 
нагнетява военното и политическото противопоставяне между КНДР, от една страна, и 
САЩ и Южна Корея – от друга”. „Това повишава неопределеността на ситуацията и въз-
можността за изостряне на конфликта, то е и в разрез с усилията, полагани от ООН и 
международната общност за решаване на въпросите по пътя на политическия диалог”, 
заяви Цай Цзюн на Московската конференция за международна сигурност. 

„КНДР има непоколебима воля да върви докрай, ако САЩ искат да запазят своята 
конфронтационна позиция. Нашите най-сериозни контрадействия ще включват вне-
запна превантивна атака, съпроводена с маневри по суша, по море, под вода и във 
въздуха, както и с други методи. На всички е известно, че със своите действия САЩ 
поставят ситуацията на Корейския полуостров на границата на ядрената война”, гласи 
заяв лението на Постоянното представителство на КНДР в ООН.  

Натискът върху Русия е необходим, за да се разреши конфликтът в Сирия, смя-
та постоянният представител на САЩ в ООН Ники Хейли. „Мнозина от вас каз-
ваха, че ние трябва да оказваме натиск върху сирийския режим, но не е така. 

Трябва да оказваме натиск върху Русия, защото Русия продължава да прикрива си-
рийския режим”, заяви американката на заседание на Съвета за сигурност на ООН за 
хуманитарната ситуация в Сирия.  Според нея Москва „продължава да позволява” на 
властите в Сирия „да не допускат хуманитарна помощ”. Още в началото на април Хей-
ли каза, че политическото регулиране на конфликта в Сирия е невъзможно, докато 
на власт в страната е президентът Башар Асад. Тя обвини Русия, че „укрепва режима”.

От своя страна, министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви, 
че Москва ще противодейства на опитите да се попречи на политическото регули-
ране в Сирия и да се вземе курс към смяна на властите в страната.  Той подчерта, 
че не вижда алтернатива на изпълнението на Резолюция 2254 на ООН, приета през 
декември 2015 г. Тя съдържа пътна карта за регулиране на гражданската война в 
Сирия и предвижда изготвянето на нова конституция на страната и провеждане на 
президентски избори.  

Международните санкции срещу КНДР не бива да се използват за икономическо 
задушаване на Пхенян или за влошаване на хуманитарната обстановка в страната, 
заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Генадий Гатилов по време 
на заседание на Съвета за сигурност на ООН за ситуацията на Корейския полуостров. 
„Това в особена степен се отнася за незаконните едностранни рестрикции, които 
нанасят удари по гражданските отрасли и не са свързани с ракетноядрените програми 
на страната”, каза дипломатът.  Гатилов коментира и заявлението на администрацията 
на Доналд Тръмп, че една от заслугите на новия президент е „изолацията на Русия в 
ООН”. „Странно заявление. В рамките на ООН ние пък се стремим към сътрудничество 
с всички страни, включително и преди всичко със САЩ”, коментира Гатилов.

„Визитата в Русия бе безполезна. На тази среща не решихме нищо”, сподели 
държавният секретар на САЩ Рекс Тилърсън в интервю за радиостанцията NPR,  в 
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което коментира срещата си с руския президент Владимир Путин и с външния ми-
нистър Сергей Лавров на 12 април в Москва. Тилърсън препоръча на Москва да 
реши иска ли да стане „позитивна част от глобалния световен ред, а не да го под-
копава”.  

Дипломатическият и финансовият натиск върху КНДР при нужда ще бъдат под-
крепени с военни действия, съобщи държавният секретар на САЩ Рекс Тилърсън 
по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН.  „Заплахата от северноко-
рейска ядрена атака към Сеул и Токио е реална. Въпрос на време е кога КНДР ще 
има възможности да нанесе удар и по САЩ... Предвид тази реторика, САЩ не могат 
да останат безучастни”, заяви на същото заседание Тилърсън. 

май

Руският президент Владимир Путин и неговият турски колега Реджеп 
Тайип Ердоган се срещнаха в Сочи, за да обсъдят двустранните отношения, 
сирийската криза и борбата с международния тероризъм.  Двамата се 

споразумяха в близко бъдеще да свалят всички ограничения във взаимната си 
търговия. „Преди известно време нашите двустранни отношения, както е добре 
известно, бяха поставени на изпитание. Сега може да се каже със сигурност, 
че процесът за нормализация на руско-турските отношения е завършен“, 
каза Путин и изрази задоволство, че е преодоляна низходящата тенденция в 
търговията.   „Нашите икономически екипи често се срещат в Москва и в Анкара. 
Уверен съм, че през следващите дни ще видим резултатите от тяхната работа“, 
отбеляза Ердоган. Турският лидер обеща страната да продължи да предприема 
мерки срещу заплахите за южните ѝ граници със Сирия и Ирак. Той смята, 
че кюрдските Отряди за народна самоотбрана (YPG), които САЩ подкрепят в 
качеството им на съюзници срещу бойците от „Ислямска държава“, по нищо не 
се различават от радикалната сунитска групировка. „Ние не правим разлика 
между терористичните организации. „Ислямска държава“, Отрядите за народна 
самоотбрана и „Ал-Кайда“ – за нас те са едно и също“, подчерта Ердоган. „Наша 
обща отговорност е да ги изкореним“, увери той.

Представителите на Руската федерация, на Иран и на Турция, като страни – 
гаранти на примирието в Сирия, подписаха в Астана Меморандум за създа-
ване на „зони за деескалация” в страната. Засега става дума за четири зони, 

които могат да станат безпилотни, така както искаха и американците.  
Американският Сенат прие закон за бюджета на разузнаваческата общност в 

страната, който предвижда да се създаде „междуведомствен комитет за проти-
водействие на предприеманите от Русия активни мерки по оказване на скрито 
влияние”, както и да се въведе специален режим за руските дипломати в САЩ. 

Белият дом няма намерение да жертва интересите на САЩ заради абстрактно-
то прокарване на демокрацията и правата на човека, заяви държавният секретар 
Рекс Тилърсън пред американски дипломати. „Ако твърде усърдно заявяваме, че 
другите трябва да споделят нашите ценности (които ние сме изработили по вре-
ме на нашето собствено историческо развитие), това действително ще създаде 
препятствия за способността ни да прокарваме своите интереси”, поясни той. 
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„Никой не очаква участие на войници на НАТО в гражданската война в Си-
рия”, каза генералният секретар на Северноатлантическия алианс Йенс 
Столтенберг в интервю за Spiegel. Това бе косвен отговор на изявлението на 

представителя на САЩ в НАТО, който изрази очакване НАТО да се присъедини към 
коалицията за борба с ИДИЛ. Столтенберг не изключи възможността за увеличение 
на броя на войниците, които обучават иракски бойци,  воюващи с ИДИЛ. 

САЩ ще изхарчат около 100 милиона долара за реконструкция на авиобаза, 
разположена в Румъния, на 10 километра от Черно море, информира RT. През юни 
2017 г. в северната ни съседка ще се проведат учения на НАТО, в които ще участват 
25 хиляди военнослужещи от 11 страни.

В Сирия започнаха да действат четири зони за деескалация на напрежението, 
в които ще бъдат прекратени всякакви стълкновения между правителствените 
сили и въоръжените групировки, действащи на територията на страната, съглас-

но постигнатото споразумение в Астана, подписано от представителите на страните 
– гаранти на примирието (РФ, Иран и Турция). Зоните включват провинцията Идлиб и 
седем други региона. 

Министърът на информационната политика на Украйна Юрий Стец съобщи, че САЩ 
са построили и предали на страната телевизионна кула, която ще излъчва на терито-
рията на ЛНР. 

Бойна техника и екипировка на въоръжените сили на Канада пристигнаха 
в Латвия. Тя ще участва в подготовката за разгръщане на международен 
батальон на НАТО, съобщи Пресслужбата на бившата съветска република. 

Част от оборудването включва строителни материали, които ще бъдат използвани 
за строителство на жилищни помещения и за обслужване на бойната техника на 
базата в Адажи. 

Два взрива, малко преди да мине кортежът на лидера на ДНР Александър За-
харченко, избухнаха по пътя към мемориалния комплекс „Саур-Могила” в 
ДНР, съобщи РИА „Новости”. По-късно по пътя бяха намерени още 6 взривни 

устройства.

„САЩ и ЕС трябва да останат единни в намерението си да запазят санкциите 
срещу Русия, докато Москва не започне да уважава напълно ангажиментите 
си по Минските споразумения”, заяви постоянният представител на САЩ в 

ООН Ники Хейли по време на заседание на Съвета за сигурност на организацията. 
По-рано украинският лидер Петро Порошенко заяви, че разчита на удължаване на 
санкциите срещу Русия.  

Президентът Тръмп уволни директора на ФБР Джеймс Коми, който по думите 
на Хилъри Клинтън е един от тези, благодарение на които той спечели избо-
рите.  Коми бе обвиняван, че е вземал данните за разследванията на ФБР от 

Уикилий кс и от „руските хакери”. На 3 май Коми заяви, че „Русия продължава да се 
меси във вътреш ната политика на САЩ”. 

Във Вашингтон се проведе среща между президента Доналд Тръмп и външния ми-
нистър на Русия Сергей Лавров. Според официалните съобщения, при закрити врата са 
обсъждани темите за регулиране на конфликта в Сирия и за подобряване на отноше-
нията между двете страни.
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Министърът на външните работи на Украйна Павел Климкин посети САЩ, където 
се срещна с президента Доналд Тръмп и с вицепрезидента Майкъл Пенс. Обсъж-
дали са ситуацията в Донбас и в Крим.

КНДР направи успешно изпитание на нов вид балистична ракета със сред-
но голям обсег, способна да носи ядрен боен заряд, която се е приземила в 
Японско море.  

Между Москва и Пекин няма спорове относно цените на газта в рамките на 
проекта „Силата на Сибир”, заяви Владимир Путин в Пекин. По думите му две-
те страни ще произвеждат втечнен газ съвместно.  „Газпром” и китайската 

CNPC вече са започнали обсъждането на точните срокове за началото на достав-
ки на синьо гориво по газопровода през река Амур, за които бе подписан договор 
през септември 2016 година. 

Русия, за разлика от САЩ, не доставя оръжие на кюрдите в Сирия, съобщи Вла-
димир Путин в хода на визитата си в Китай. „Ние, за разлика от други страни, не дос-
тавяме оръжие за кюрдските бойни формирования, а и те не се нуждаят от това. 
Имат други източници за получаване на това оръжие. Не смятаме, че е нужно да 
правим това”, сподели руският президент, който поясни, че е обсъждал този въпрос 
с турския си колега Ердоган. Русия смята, че има право да поддържа контакти с 
кюрдските формирования в Сирия най-малкото, за да избегне стълкновения и ситу-
ации, в които биха могли да се появят заплахи за руските военнослужещи. 
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След като се поизтъркаха въведените от американ
ските теоретици понятия като „предмодерен", 

„модерен" и „постмодерен етап" от човешката исто
рия, загърбвайки Марксовите икономически форма
ции, те въведоха нов формат на функциониране на 
системата на капитализма, наричан „турбокапитали
зъм”, „казинокапитализъм”, „корпокрация”, основа
ни на неолибералния подход за изсмукване на печал
би. За тази цел се създава специфична структура, на 
върха на която са глобалните финансови институции 
найвече със северноамерикански, но отчасти със за
падноевропейски и японски произход, които владеят 
производствени мощности по целия свят.

Основен оператор на световните финансови 
потоци са глобалните структури като МВФ и Све
товната банка, контролирани от САЩ, поточно от 
глобализирания американски финансов капитал. 
Базова международна резервна валута е доларът на 
САЩ. Значим съюзник в експанзията на финансо
вия капитал става създаването на ЕС и доминира
нето над него.

Корпокративният формат на капитализма, т.е. 
съгласуван съюз от печалбари, обслужва американ
ската глобализация на света, при която се спира про
изводството на продукти и се преминава към

производство на пари

(характерно предимно за САЩ и донякъде за ЕС). 
Техният хитър неолиберален подход се реализи
ра чрез прехвърляне на производството в страни с 

ВЪРНЕТЕ ДЪРЖАВАТА НА СЦЕНАТА
(Стратегът Александър Лилов  
предсказа появата на нова глобална икономика)

никола Чолаков

Никола Чолаков – завършил е 
руска филология и философия в 
СУ  „Климент Охридски". Специа ли
зирал е в Международния ин сти
тут по руски език „А. С. Пушкин” 
(Москва) и във ФФ на СУ по „Теория 
и ис тория на възпитанието”. Бил 
е директор на основно училище и 
на Дом за професионалнотвор
ческо развитие на учителите в 
Горна Оряховица. Автор е на мо
нографията „Увод в линг во ди дак
тиката” и на статии във вест
ниците „Дума” и „Земя”.
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ниска цена на работната ръка и благоприятен климат, което им носи басно
словни печалби.

Процесът, известен като деиндустриализация, при който освобождава
нето от промишленото производство в развития капитализъм временно му 
осигурява увеличаване на финансовите потоци и иновационните разработки, 
скоро стига страховити нива. Особено в неговата крепост – САЩ. Идеолозите 
на неолиберализма не можаха да предвидят, че накъдето отива производство
то, натам се запътват иновациите, разработките и финансовият капитал, като 
се променя икономическата и политическата карта на света. Така държави 
като Китай, Индия и Бразилия започнаха да се превръщат в самостоятелни 
производствени центрове, които съперничат на САЩ и Япония на световната 
икономическа и политическа сцена.

Все поблизо до реалността са прогнозите, че Китай е на път да се превър
не в световен икономически лидер, измествайки Щатите. Казинокапитализ
мът, заиграл се с финансови спекулации, подкопава основите си и става една 
от причините, довели до т.нар. глобална криза през 2008 година.

Налага се американските теоретици да търсят изход от настъпилата криза, 
разработвайки нови планове за връщане на производството на продукти в 
собствената си страна под формата на реиндустриализация. Използването на 
съществуващия технологичен начин на възпроизводство обаче е обречен на 
неуспех, защото Западът не би могъл да снижи цената на работната ръка в 
своята промишленост до степен, която би го направила конкурентен на Китай, 
Индия и пр. Той не би повторил

експлоатацията на човешки труд

в посочените страни, включително и в България.
Реиндустриализацията се вижда като възпроизводствен процес, при кой

то се търси нова основа. Твърде скоро тя е именувана „Трета производстве
на революция”. Авторът ѝ Джеръми Рифкин през 2011 г. влага в това понятие 
иновацията като латерална (нестандартна) сила, която променя енергията, 
икономиката и света.

Ако 10 висококвалифицирани работници произвеждат продукти не чрез 
рязане, струговане и шлайфане, а като добавят материал в новосъздавания 
продукт, това е иновация, която се извършва с помощта на 3Dпринтери. Те 
създават триизмерни твърди предмети от цифрови модели чрез нанасяне на 
последователни слоеве от материала. В резултат на използването на тази нова 
производствена технология средно с 90% намалява материалоемкостта и с 50% 
намалява енергоемкостта на производството. Значително се съкращават вре
мето, броят на пряко заетите в производството и рязко се повишава тяхната 
квалификация. Качествено се изменя доставянето на материали в сферата на 
производството чрез информационни компютърни технологии.
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Друго направление в реиндустриализацията са нанотехнологиите, които 
покриват широк диапазон от приложни области на основата на управление и 
обработка на вещество на микроскопично ниво, както и създаването на ус
тройства, съизмерими с размера на молекулите. Наноматериалите притежават 
специфични физикохимични свойства, които учените използват за създаване 
на нови устройства, прибори, технологии, методи за диагностика и лечение и 
други.

Следващата иновация на реиндустриализацията са т.нар. Големи данни в 
информационните технологии, които представляват серия подходи, инстру
менти и методи за обработка на структурирани и неструктурирани данни с 
огромни обеми и многообразие. Вече е възможно управлението на сложни 
процеси, прогнозирането на дългосрочна динамика, генерирането на творче
скоиновационни идеи, концептуализирането на проекти за развитие и така 
нататък.

За осъществяването на Третата производствена революция в САЩ 
включват активно държавата чрез държавночастни инициативи, а също така 
посредством комплекс от мерки се намаляват или напълно се премахват данъ
ците на организациите, внедряващи новите технологии. Така без много шум, 
постепенно, под натиска на обстоятелствата в САЩ във важни насоки за раз
витие стартира процес на трансформиране на неолибералния модел в модел, в 
който държавата играе значително поголяма роля.

В България, както и в други бивши социалистически страни, деиндустриа
лизацията не се извърши по западния модел, а по

модела на разрухата.

Чрез приватизационните схеми индустриалният сектор беше присвоен и 
разрушен от наши и чужди новособственици. Приватизираното предприятие 
се „изсмуква” и превръща във финансов поток, който изтича в частни смет
ки. Тази частна собственост по един или друг начин прекратява функциони
рането си или се привежда на пониско технологично равнище и с помалки 
мащаби на дейност. Това се случи с БГА „Балкан”, „Кремиковци”, „Варненска 
корабостроителница” АД, със заводите за металорежещи машини, с химиче
ските гиганти, с хилядите кооперативни стопанства и съпътстващите ги пред
приятия.

В страната ни се осъществиха преразпределение, концентрация и износ 
на капитал в чужбина. Над 90 на сто от банковия и застрахователния сектор 
са в чужди ръце, като всяка година близо 1 млрд. евро се изнасят от Бълга
рия. Същевременно банките ни поддържат едни от найвисоките лихви по 
кредити в Европа, което влияе върху конкурентоспособността на българските 
предприя тия и върху стандарта на живот в страната. Големите корпорации в 
България са в чужди ръце. През последните две десетилетия у нас не се реа
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лизира един проект на строителство на нещо ново и голямо – предприятие, 
електроцентрала, кораб дори.

Функционирането на българското стопанство и общество на неолиберал
на основа доведе до загуба на промишления и аграрния потенциал на страната, 
до демографска катастрофа. Наложи се, в търсене на изход от катастрофално
то положение, по примера на Запада и у нас да се заговори за реиндустриали
зация. В оспорваната от ГЕРБ Агенция за инвестиции по времето на кабинета 
„Орешарски” постъпват заявления от външни инвеститори за изграждане на 
мощности предимно на високотехнологична иновационна основа. Но поред
ните предсрочни избори слагат край на тези усилия.

Устойчивото развитие на българското общество налага реиндустриализа
цията да се осъществи по платформата на Третата производствена революция. 
Необходимо е държавата да влезе в качествено нова роля и да се преразгледат 
отношенията държава – стопански субекти. Това означава

скъсване с неолибералния модел

и действия в посока на формиране на творческосолидарен модел на стопанска 
динамика.

В своя капитален труд „Диалогът на цивилизациите”, излязъл през 2004 г., 
стратегът Александър Лилов (в глава втора – „Великата глобална революция”) 
предсказа, че тази революция засяга целия свят, променя качествено всички 
области на неговото състояние и развитие. Появява се нова икономика, осно
ваваща се на нови, информационни технологии. По характера си на функцио
ниране тя е глобална икономика. Оказва се, че Джеръми Рифкин през 2011 г. 
всъщност конкретизира предвиждането на философа Лилов със своята Трета 
производствена революция.
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Много от приятелите, съмишлениците и колеги
те вече почиват в свещената българска земя. 

Заради това срещите ми на почитание с тях стават 
в гробищните паркове. Открих вечния дом на круп
ния български архитект Александър Баров. Стъпи
сах се. Гробът беше буренясал. Очевидно от много 
време не бе посещаван, не беше почистван. Не забе
лязах и повехнали цветя. Домъчня ми. Нима така
ва трябва да е отплатата към хора, на които дължим 
уважение и признателност? Само в София мно
го забележителни сгради са построени благодаре
ние на дарбата, въображението, упоритостта и тру
да на Александър Баров. Негови нетленни знаци са 
вградени в модернизацията на страната. И не само 
в България. Ето защо името на архитект Александър 
Баров, който ни напусна в разцвета на професионал
ните си сили и възможности, би трябвало да вълнува 
новите поколения. Тези тъжни мисли ме спохождат, 
защото в нашето объркано време забравата и безпа
метството стават все помногобройни. 

Как да не се въодушевяваме например от съзи
дателния подвиг на майстор Никола Фичев! Въоръ
жен само с рабош, майсторско умение и интуиция, 
той въздига десетки храмове, къщи, моста край Бяла 
и т.н. Днес и в бъдното те остават като олицетворе
ние на дарованието на българите. Знаменателен е 
фактът, че месеци преди да изтече срокът, определен 
от майстор Фичев пред Мидхат паша, хиляди селяни 
от околностите образували кервани, за да снабдяват 
строежа на река Янтра край Бяла с материали. Други 
се вливали при строителите. И всичко това без ня

НЕТЛЕННИТЕ ЗНАЦИ  
НА ИмЕНИТИЯ АРХИТЕКТ

георги йорданов

Георги Йорданов – юрист, бил е 
прокурор в районната и в окръж
ната прокуратура в Сливен, за
местник министърпредседател, 
министър на културата, наука
та и просветата, председател на 
Комитета за култура и председа
тел на Съвета за духовно разви
тие към МС. Член е на Европейска
та академия за култура и наука и 
е основател на Държавнообщест
вения дарителски фонд „13 века 
България" и на Международната 
фондация „Св. св. Кирил и Методий". 
Удостоен е със званието „Доктор 
хонорис кауза" на Националната 
музикална академия „Проф. Панчо 
Владигеров". Народен представи
тел в VІ, VІІ, VІІІ и ІХ Народно събра
ние. Носител е на държавни и меж
дународни награди.
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кой да ги организира, само поради народния усет, че мостът прави чест на бъл
гарите, а изпълнението на думата на майстора внушава чувство на българска 
гордост.

Възрожденската ни архитектура продължава да омайва ценителите на 
строи телните технологии и на изкуството. Има къщи без нито един гвоздей, 
които са конструирани да издържат и найсилни природни катаклизми. А 
строителните усилия след Освобождението, които преобразяват столицата и 
селищата на страната, са истинско чудо. 

Дано идните години бъдат обогатени с повече прояви на благодарност 
към сънародниците със значим влог в развитието на държавата и през втората 
половина на миналия век.

За младия архитект Александър Баров чувах добри думи и високи профе
сионални оценки. Впечатляваше ме динамичният архитектурен образ на тога
вашния хотел „София”, с който се оформяше южната архитектурна рамка на 
площад „Народно събрание”. Покъсно открих удобствата на красивата зала 
„Универсиада”, в която ставаха найважните политически и културни съби
тия. В просторните ѝ фоайета изпъкваха умело овладените пространства. 

Силно впечатление от функционалните възможности на зала „Универси
ада” добих през юбилейната 1969 г. Всички окръзи представиха своите социал
ни и културни постижения с концерти, които се излъчваха и по националната 
телевизия. През 70те години тук се провеждаха десетки митинги, конферен
ции и международни срещи. Залата стана своеобразен дом на участващи в об
щественополитически и културни събития. 

На 18–21 септември 1973 г. генералният секретар на ЦК на КПСС и пред
седател на Президиума на СССР Леонид Брежнев бе на официално посещение 
у нас, което е свързано с благоприятни за България резултати. Самозабравили 
се днешни политикани сочат като акт на национално предателство последва
лия гостуването пленум на ЦК на БКП. На него се говореше за тясно иконо
мическо и политическо сътрудничество между НРБ и СССР. Нелепо е да се 
твърди, че това означавало превръщане на България в шестнадесета съветска 
република. 

Заключителният митинг трябваше да се проведе на 19 септември на пло
щада пред Мавзолея на Георги Димитров. Но през целия ден валя обилен дъжд 
и се наложи да прехвърлим митинга в „Универсиада”. Българската, съветската, 
телевизиите на източноевропейските и на други страни бяха обсадили залата, 
за да осъществят пряко предаване. Този и други подобни митинги откривах 
и ръководех в качеството си на първи секретар на Софийския градски коми
тет на партията. Леонид Брежнев, който имаше нагласа да говори на много
хиляден митинг на площада, попита колко места има в залата. Отговорих му: 
„Около две хиляди, но сме озвучили и фоайетата, така че в митинга пряко ще 
участват близо три хиляди души.” 

Гостът се обърна към Тодор Живков: 
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„Тодоре, нашата Кремльовска зала, която добре познаваш, е с над шест хи
ляди места. Над нея има и зала за приеми, която побира няколко хиляди души.”

„Другарю Живков – казах, – може би след като завършим комплекса в 
Бояна, трябва да направим подобна голяма зала за конгреси и концерти. Таки
ва са построени вече в Белград, Прага, Източен Берлин…”

Вдъхновен от успешните разговори във Воден с високия гост, Т. Живков 
със самочувствие отговори: 

„Добре, добре. Действайте. Направи предложение.”
Наскоро след това помолих архитект Ал. Баров да представи идея за На

ционален конгресноконцертен център…
Опознах отблизо човека и твореца Александър Баров през пролетта на 

1971 г. На среща с Политбюро на ЦК на БКП той представи проект на Дома 
за приеми и генералната схема на правителствения комплекс в Бояна, с хотел, 
зали за конференции и изложби, шест удобни резиденции за гости, модерно 
помощно стопанство и парк с около 1000 декара. Главен инвеститор на обек
та беше УБО. Отговорността за изграждането на крупния обект се възложи 
на градския пар тиен комитет в София. Задачата бе изключително трудна, тъй 
като София по това време беше найголямата строителна площадка. Въпреки 
привлечената работна сила и специалистите от страната и от чужбина, налага
ше се да предприемем изключителни мерки за довършване на многобройните 
промишлени, културни, жилищни и други обекти. Ето защо беше потребно да 
координираме работата на проектанти, строители, монтажници. Решихме да 
изградим комплекса до есента на 1974 г. като един от тридесетте големи обекта 
в София по случай 30годишнината на 9 септември. Всеки, който има понятие 
от строителство, може да си представи какви усилия трябваше да се положат, 
за да се осъществи строеж с такива мащаби и сложност.

Ателието на арх. Ал. Баров устроихме в красивата сграда до Народния 
театър, която бе паметник на културата. Тук творческият екип на именития 
архитект сътвори и проектите на НДК, на посолството на България в Москва, 
на градския център на Благоевград и други. 

На строежа на Дома за договори и на други обекти в комплекса „Бояна” 
закипя денонощна работа. Наложи се да се ангажират много специалисти от 
страната за изработването на отделни елементи по вътрешната и външната 
украса, на сложните инсталации и т.н. Геолозите помогнаха да се открият нови 
кариери за каменнооблицовъчни материали, от които се добиваше декора
тивен камък за другите големи строежи и за износ. Майсторите по дърворез
ба – професори и студенти от Художествената академия и от техникумите по 
дървообработване, както и видни художници, изпълниха проектите, които до
принасят за художественото въздействие на сградите в уникалния комплекс. 

Сега за всяка поръчка се състезават десетки български и чуждестран
ни фирми; водят се дела от непредпочетени изпълнители. През 70те години 
битката беше да се усвоят отделените от натрупванията в родната икономика 
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средства, като за целта се ангажират специалисти от страната и от чужбина. В 
столицата например, освен Строителни войски, бяха привлечени десетки стро
ители от обединенията „Трансстрой”, „Минстрой”, „Водстрой” и хиляди ра
ботници от Кипър, Югославия, Виетнам… Това налагаше столичният партиен 
комитет да създава стройна организация за изпълнение и контрол, да коорди
нира дейността и усилията на министерства и ведомства, за да се осъществят 
проекти в областта на благоустройството, промишлеността, комуникациите, 
културнобитовото строителство. Изключително напрегнатата програма през 
1972–1974 г. наложи да опре делим преки отговорници. Председателят на Из
пълкома на Столичния народен съвет Иван Панев бе натоварен да ръководи 
изграждането на новата Централна жп гара; секретарят на Градския комитет 
Георги Григоров пое отговорността за комплекса в Бояна; първият замест
никпредседател на Софийския общински народен съвет Петър Кискинов от
говаряше за преустройството на бул. „Ленин” („Цариградско шосе”) и другите 
комуникационни обекти; и така нататък. 

За младия инженер Георги Григоров изграждането на комплекса в Бояна 
беше голямо изпитание. Той оказваше постоянно съдействие на арх. Ал. Баров, 
арх. Стефка Георгиева, инж. Валентина Атанасова, координираше дейностите 
на строителни организации. Срокът беше краят на август 1974 г. Планираше се 
тук да се състои приемът за националния празник. Спомням си вълнението и 
напрежението, с което началникът на УБО ген. Илия Кашев очакваше завърш
ването на обекта. По това време Тодор Живков беше на почивка в Евксиноград 
и генералът, под предлог да попита кога да се пращат поканите, всеки ден ми 
звънеше. Веднъж дори, разтревожен, сподели:

„Другарят Живков не вярва, че работата ще бъде завършена в срок, и на
стоява приемът, както винаги досега, да се състои в Партийния дом.” 

Отново го уверих, че дадената дума ще бъде изпълнена. На 2 септември 
1974 г. в 19 часа Политбюро след среща с дейци на изкуството даде послед
ния прием в коридорите на Партийния дом. Тодор Живков нямаше конкретна 
представа за новия строеж. След приема, заедно с ген. Кашев, го заведохме 
на обекта. Беше девет часът вечерта. На входа на грейналата бяла сграда ни 
посрещнаха арх. Ал. Баров и инж. Г. Григоров с група проектанти и строители. 
Още от входното фоайе и после по тържественото стълбище Живков не скри
ваше своето възхищение. А когато се откриха вратите към чудесните фонтани, 
които се сливаха в дълбочина с могъщия силует на Витоша, той възкликна:

„Та това е като Версай!…”
Тридесетте големи обекта в София открихме на 6 септември 1974 г. с мно

гохиляден митинг на площада пред новата Централна жп гара. Сред награде
ните бе и арх. Александър Баров, удостоен със званието „Герой на социалисти
ческия труд” и придружаващия това звание орден „Георги Димитров”.

В комплекса „Бояна” се провеждаха пленумите на ЦК на партията, най
важ ни национални и международни форуми. Посрещаха се президенти, пре
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миери, правителствени делегации и други уважавани гости на столицата и на 
страната. В тържествена обстановка се подписваха международни договори. 
И българските, и чуждестранните посетители открито изразяваха възхище
нието си от архитектурното творение на Ал. Баров, заобиколено от огромния 
парк, малката река и чудесния мост над нея, който свързва централната сграда 
с хотела, заседателните зали и другите обекти. Те бяха дело на ландшафтния 
инж. арх. Валентина Атанасова. 

Дано не е истина, че ще се отнемат огромни площи от парка за футболни 
терени. Нима в София липсват други подходящи места за подобни цели?

Проектът на скромния творец Александър Баров показва несравнимо 
превъзходство и функционални възможности в сравнение с чужди образци. 
Той така беше обикнал своята работа, че постоянно правеше предложения за 
подобряване на някои детайли, за обогатяване на художествения образ на пре
красната сграда.

Настанаха промените след 10 ноември 1989 г. Новите демократи се на
хвърлиха върху забележителния Национален исторически музей, устроен в 
освободените два етажа на Съдебната палата, и решиха да го преместят извън 
центъра на София. Хареса им комплексът „Бояна”. Арх. Баров дойде натъжен 
вкъщи и промълви:

– Свърши се. Ще ми бастисат любимата творба. Не съм си представял, 
че там ще се устройва музей, тъй като изискванията за такива експозиции са 
коренно различни от функцията на сградата. Предлагат ми да препроектирам 
обекта за новите нужди.

– Защо не откажеш? – попитах.
– Дълго мислих, даже бях решил да откажа. Но ако там нахълта някой 

друг, сградата ще бъде обезобразена. А аз ще се опитам да запазя поне малка 
част от нейния характер…

Очите му бяха насълзени. 
През есента на 1974 г. отлично организираното ателие на арх. Баров, в 

което доказаха своите високи професионални качества арх. Коста Костов, кон
структорът Богдан Атанасов и техните колеги, остана без голяма задача. Вече 
бяхме пристъпили към проучване на възможността за изграждане на много
функционално средище за конгресна и концертна дейност в централната част 
на София. При среща с Тодор Живков му напомних за разговора в зала „Уни
версиада” в присъствието на Леонид Брежнев. Известен с добрата си памет, 
той моментално реагира:

„Да, да. Видях в Берлин техния Дом на републиката. Направете такава 
сграда, ама да е похубава от подобни обекти в други столици…”

С главния архитект на София Владимир Роменски и с десетки специа
листи постоянно обсъждахме съдържанието на заданието. Естествено бе 
мястото да бъде в пространството между булевардите „Патриарх Евтимий”, 
„Фритьоф Нансен” и „Витоша”. След бомбардировките по време на Втората 
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световна война тук бяха разположени набързо струпани незначителни сгради. 
Имаше товарна жп гара за въглища, дърва и строителни материали, пустеещи 
площи. Поканих арх. Ал. Баров да участва в конкурса за новото културно сре
дище. Донесе папка с чертежи.

– Участвах в проект за национална спортна зала, която трябваше да се 
изгради в Западния парк. Нищо не излезе… Конкурсът се провали. Ще участ
вам в състезанието за културния център с този проект, който ще се опитам да 
съобразя със заданието, което сте подготвили…

Така и стана. След няколко месеца, в началото на 1975 г., арх. Баров пред
стави своята идея за Национален конгресен и концертен център, която покри
ваше изискванията на заданието: да създава условия за провеждане на круп
ни държавни и международни общественополитически и културни прояви; 
архитектурнохудожественият образ да бъде в съзвучие с българския дух и 
строителни традиции. В органичен синтез с други изкуства, сградата да е в 
тематична връзка с предстоящата 1300годишнина на българската държава.

Идейният проект на Александър Баров впечатли специалистите, партийното 
и общинското ръководство на столичния град. Убедихме се, че в София може да 
се изгради обект с параметри на световно равнище. С тази увереност докладвах
ме разработката на компетентните държавни органи, които утвърдиха решения 
и нормативи по съответния законен ред. В продължение на месеци в ателието на 
арх. Александър Баров и с привлечени специалисти се проучваха информации за 
подобни многофункционални културни средища в Европа и в Америка. Група на
чело с Баров посети някои от тях. В края на 1977 г. идейният проект на новия На
ционален конгресноконцертен център беше готов. Поради сложността на задача
та решихме да ангажираме и други архитектурни ателие та, както и да използваме  
възможностите на „Софпроект”. Ателиетата на арх. Атанас Агура и на голямата 
специалистка по озеленяване инж. арх. Валентина Атанасова се заеха да предложат 
решение за околното пространство и за началото на новия Южен парк. Ръководе
ните от арх. Чедомир Павлов специалисти от „Соф проект” проектираха комуника
циите, електро, топло и водното захранване на обекта и така нататък.

Поради важността на задачата, с решение на Бюрото на Градския комитет 
на партията и на Изпълнителния комитет на Столичния народен съвет се ут
върдиха проектите на съответни нормативни документи за новия строеж: ре
шение на Политбюро на ЦК на БКП и постановление на Министерския съвет. 
Учредихме и щаб за координация на проектирането и строителството. Като 
първи секретар на Софийския градски комитет на БКП ръководих щаба от 
началото на 1978 до края на 1979 година. 

При периодичните срещи на Тодор Живков с Бюрото на Градския комитет 
на БКП и Изпълкома на СГНС докладвахме за подготовката на градежа; той 
ни поощряваше да продължим работата. В началото на 1978 г., след поредната 
среща със столичното ръководство, поканихме Т. Живков в Архитектурното 
управление на Столичната община. Арх. Александър Баров разположи черте
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жите. Тодор Живков се интересуваше от единединствен въпрос: центърът ще 
бъде ли сред найдобрите и колко ще струва. Отговорихме му, че сме проучили 
подобни конгресноконцертни средища и че според нас проектът на арх. Алек
сандър Баров е с изключителни достойнства. Той продължаваше да пита колко 
ще струва. Баров, който стоеше до мен, мълчеше. Побутнах го: 

– Сашо, моля те, кажи приблизителната стойност на обекта.
– Не сме правили точна разценка. Как да назова сума? – отвърна плахо.
След кратък размисъл арх. Ал. Баров каза: 
– Другарю Живков, ще се опитаме да изградим центъра за около 100 

милио на лева.
– Добре. Действайте. Внесете предложението в Политбюро и в Министер

ския съвет. Желая ви успех… – отвърна генералният секретар на ЦК на БКП и 
председател на Държавния съвет на НРБ.

В Бюрото на Градския комитет на партията решихме поредният, т.нар. ле
нински съботник, който се провеждаше ежегодно през април, да се посвети на 
изграждането на Националния конгресноконцертен център. Отчисленията, 
които се направиха от безвъзмездния трудов ден на работниците, строителите 
и от доброволните отчисления на гражданите, достигнаха 32 милиона лева. 
Сумата се оказа близо една четвърт от крайната цена на обекта, дори след по
вишаване на цените в строителството. 

На следващия съботник се събра почти същата сума и за изграждане на 
Южния парк и на новите зелени площи в столицата. По проекта за нов генера
лен план се предвиждаше те да достигнат 18–20 процента от градската терито
рия. След задълбочени проучвания се утвърди разбирането паркът около НДК 
да продължи без прекъсване до подножието на Витоша. Зеленината трябваше 
да отвори пространството от новата Ботаническа градина в полите на плани
ната и да включи бъдещия Етнографски комплекс. Арх. Агура и арх. Валенти
на Атанасова представиха пред компетентните органи проекта за парка и за 
околната среда около двореца. Той се реализира с едроразмерна растителност, 
чудесни фонтани, с богата светлинна и звукова програма – неразделна част от 
НДК и от центъра на града. 

За огромно съжаление след настъпилите промени през 1989 г. важни 
участъци от единния комплекс на НДК и огромни територии от Южния парк, 
органически свързани с Двореца, се разпродадоха и разграбиха. Изникнаха 
неугледни сгради. София се лиши от една великолепна възможност – зелени
ната и витошкият хлад да достигат до центъра. Можем само да тъгуваме за 
първообраза на тази среда, която и днес удивлява чрез фотосите и видеодо
кументите от онова време. Сега наново се хвърлят огромни средства, за да се 
обновява пространството около Двореца, но то вече е осеяно с многобройни 
постройки, невзрачни паметни знаци, разположени хаотично и без одобре
нието на проектанта Валентина Атанасова, която не спира да се възмущава и 
неуморно изпраща протести и сигнали в защита на авторските си права. 



108 бр. 3/4 – год. XX

История

Аналогична е съдбата на паметника „1300 години българска държава”, който 
се руши по поръка на дейци на Столичната община. По проект на проф. Валентин 
Старчев и архитектите Александър Баров, Владимир Роменски и Атанас Агура 
паметникът бе изграден в чест на юбилея на българската държава като част 
от ансамбъла на Националния конгресноконцертен център. В архива си пазя 
докладните си записки, с които бяха одобрени знаковите надписи на отделните 
елементи от новаторската творба.

На входа на криптата:

Българийо драга, мила,
земля пълна с добрини.
Земля, що си ме кърмила,
моя поклон приеми!

На първото тяло, западната част – текст, символизиращ миналото на бъл
гарския народ:

Времето е в нас
и ние сме във времето...

На второто тяло (олицетворяващо борбите и жертвите за България):

Тоз, който падне в бой за свобода,
той не умира!

На третото тяло (олицетворяващо развитието на България в бъдеще):

Върви, народе възродени,
към светли бъднини върви!

В криптата на паметника (символизираща културното минало на България):

Човек и добре да живее, умира и
друг се ражда, и нека роденият
последен, като гледа това, да си 
спомни за този, който го е направил...

На източната стена на криптата – посветителен надпис:

В чест на 1300-годишния юбилей на
Българската държава
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При изхода на криптата бяха изписани имената на създателите на памет
ника:

Скулптор:
Валентин Старчев
Архитекти:
Александър Баров
Александър Агура
Владимир Роменски
Александър Брайнов
Конструктор:
Румен Младжов
Изпълнител:
ДСО „Инжстрой”

Паметникът се възприемаше различно. Някои, включително и Тодор 
Живков, който го откри на 20 октомври 1981 г., не се впечатляваха от новатор
ския образ; други му се възхищаваха. Сред тях бяха знаменитости като гениал
ния диригент Херберт фон Караян, ръководителите на делегациите на 23ата ге
нерална конференция на ЮНЕСКО, проведена през октомври 1985 г. в София. 

Тук е мястото да подчертая, че за нуждите на огромния международен форум, 
в който участваха 156 държави, над 1000 служители на международната организа
ция за просвета, наука и култура смениха работните си места от Париж в София за 
около месец и половина. Наложи се да се изградят нови зали, да се овладее добре 
подземното пространство и да се създаде топла връзка между основната сграда 
и бившата многоетажна постройка „Проно” на Министерството на отбраната. За 
нея Министерството на културата преведе на Министерството на отбраната 12 ми
лиона лева. С тези пари срещу института „Пирогов” бе построена нова импозантна 
сграда, в която сега възнамеряват да устройват регионалния център на НАТО.

Ателието на арх. Ал. Баров за рекордно време проектира обектите от втория 
етап на НДК, а строителите от „Софстрой”, „Инжстрой”, „Металстрой” и др. за 
помалко от година осъществиха строителномонтажни работи, представлява
щи около 40 процента от обема на централната сграда. Така целият Национа
лен конгресноконцертен комплекс, впоследствие наименован Народен дворец 
на културата „София” – а за няколко години и НДК „Людмила Живкова”, беше 
окончателно завършен през септември 1985 г. Със специална резолюция Генерал
ната конференция на ЮНЕСКО го определи като едно от найдобрите средища за 
конгресна дейност в света. 

Забележителният творец арх. Ал. Баров не се възгордя нито от похвали
те, нито от наградите, с които бе удостоен. Продължаваше да впечатлява със 
своята скромност и отговорно трудолюбие. Когато обсъждахме възможността 
Народният дворец на културата да се превърне в образец на синтеза на архи
тектурата с пластичните изкуства, той каза: 
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– Както ни възложихте, създадохме огромни пространства за стенописи, плас
тика, дърворезби и други произведения на изкуството. Но аз не съм силен по детай
лите. Нека Съюзът на художниците под ръководството на Светлин Русев да се заеме 
с осъществяването на синтеза на архитектурата с монументалната пластика.

Така само за няколко месеца почти всички изявени художници, скулп
тори и майстори на приложни изкуства се включиха във вътрешното със
тезание и представиха свои проекти. И днес с право се гордеем, че НДК със 
своите 12 000 места за концерти, театрални постановки, международни кон
ференции, кинопрожекции, изложби и други, както и с близо 80те вградени 
произведения на изкуството, е найдобрият пример за единство на архитек
турата и пластичните изкуства. Спомням си, че главният редактор на амери
канското списание „Лидери”, дочул за реализацията на този проект, долетя 
със собствения си самолет и запознавайки се на място с творбите, указваше 
на водените от него фотографи да заснемат произведенията на българското 
изкуство, за да се публикуват в книжки на списанието. Той дълго се застоя 
пред огромната стена с изключителните дърворезби на проф. Антон Дончев 
и възкликна: 

– Никъде другаде няма такова нещо. Невероятно е, че български майстор 
е сътворил този шедьовър... 

Ала през годините на криминалния български преход ръководството 
на Столичната община, на която бе възложено да отговаря за запазването и 
развитието на околната и подземната среда на Двореца, разпродаде огромния 
паркинг с близо 1500 паркоместа, магазини и други обслужващи обекти. Но
вите собственици, много от които със съмнителна дейност, многократно пре
продават тези части, а това по същество осакатява осъществяването на бо
гатите функционални възможности на комплекса. По предложение пък на 
прословутия – завършил безславно – министър на финансите Симеон Дянков, 
първото правителство на ГЕРБ превърна НДК от публична в частна държавна 
собственост. Това безотговорно решение отваря възможности за задоволява
не на отдавна проявени апетити за приватизация на НДК...

Начаса след това големи площи от Двореца са предоставени за офиси 
на Политическа партия „ГЕРБ”. При втория си мандат правителството на 
ГЕРБ отне управленските правомощия на Министерството на културата по 
отношение на НДК и ги предостави на вицепремиер, който е без опит и ком
петенция да направлява сложния национален духовен център. А сегашното 
ръководство, лишено от надзор, вихри авантюристичните си посегателства 
върху традиционно утвърдени функции на комплекса, особено в областта 
на доходоносната и престижна международна конгресна дейност. Скъпо
струващите своеволия са причина НДК, който бе класиран на първо и второ 
място в световната система на конгресните центрове, днес да е в края на 
класацията.
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Дългът ни повелява: докато има възможности – нека се създават морал
ни, законови и други прегради с цел да се надделее над разрушителната стихия 
и в този духовен център на столицата и на България.

До сетния си дъх арх. Александър Баров не престана да твори. Почеркът му 
оставя отлично впечатление от много обекти в чужбина като Олимпийския спор
тен комплекс в Акра (Гана), представителни сгради в Алжир и другаде. По негов 
проект се изгради посолският комплекс на България в Москва. Благодарение на 
много добрите връзки между София и Москва и с личното съдействие на моите 
приятели – първия секретар на Московския градски комитет на КПСС Виктор 
Гришин и председателя на Московския градски съвет Промислов, за новото по
солство на нашата държава се отреди найдобро място – на височината, наречена 
Ленинские горы, където са разположени „Мосфилм”, резиденциите за високи пра
вителствени гости и няколко посолства на големи държави.

В страната, освен хотел „София”, зала „Универсиада”, комплекса „Бояна”, 
НДК, сгради и възпоменателни комплекси, арх. Александър Баров проектира и 
но вия градски център на Благоевград, който продължава да се радва на високи 
оценки и признателност на гражданите и гостите на университетския град. Ко
гато Лазар Причкапов и други ръ ководители на окръга помоли ха арх. Ал. Баров 
да се заеме с проек ти рането на 
центъра на окръжния град, той 
веднага откликна: 

– Въпреки моята и на ате
лието заетост, ние ще представим 
на конкурса своя идея и разработ
ка. За мен е удоволствие и радост 
да направя нещо за родния си край. 
Нали знаете, че съм от Разлог…

Разбира се, споделените 
спомени и чувства на признател
ност към именития архитект не 
претендират за пълен обхват на 
неговото творческо дело. Казано 
обобщено: скромен съзидател, 
Александър Баров увенча своя 
жизнен път с нетленни знаци по 
възходящия път на Отечеството.

2016 г.
Георги Йорданов с арх. Александър Баров,

арх. Владимир Посохин – главен архитект на Москва, 
и арх. Владимир Роменски

1978 г.
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Предупреждението на Маркс, че „развитието на 
капиталистическата икономика произвежда 

пазари и общество с все пообхватни световни из
мерения – резултат на целия съвместен живот на чо
вечеството – води до упадъка на нация, държава”, 
се сбъдна. Геополитическата действителност показ
ва, че се утвърждава нов арогантен ред, господство 
на найбогатите държави, т.е. капитализ мът влезе 
(не в началото на XX в. според Ленин, а в края му) 
в найвисшия си и последен (краткосрочен според 
Маркс) стадий – империализ ма.

Всички тези предизвикателства поставят на цен
трално място въпроса какви са допуснатите теорети
чески и практически грешки при осъществяването на 
държавата след Великата октомврийска социалисти
ческа революция (ВОСР) и на държавата на мисли
теля на хилядолетието. Да направим скромен опит да 
разкрием тези грешки, довели до временно поражение 
и отстъпление на световния социализъм.

Всичко написано от Маркс подсказва, че той е 
имал предвид две равноправни нива, две държави в 
една държава, които той никога не е разграничавал 
– политическата държава (субективната) и икономи
ческата държава (обективната). Политическата дър
жава трябва да бъде завладяна и разрушена колкото 
може побързо според Маркс. Но в основни линии той 
поддържа идеята, че силата на държавата, която вече 
е завладяна, трябва да бъде използвана против тези, 
които са я използвали преди. По тази причина поли
тическата държава трябва да съществува, докато трае 
„действителният революционен процес”. Дори и при 

ДЪРЖАВАТА НА мЕЧТИТЕ
Чавдар Стоименов

Чавдар Стоименов – специа
лист в областта на историята и 
философията. Публикува статии 
по проблемите на общественопо
литическите процеси и явления. 
Специализирал е в Академията за 
обществени науки – Москва. Пред
седател на Международната фон
дация „Георги Димитров”.
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това положение за Маркс политическата държава е не само „временно необхо
димо зло”, а просто „остатъчна държава, опашка на злините на миналото”. Това е 
основна позиция на Маркс, която Георги Димитров разработва и в теорията, и в 
практиката с идеята за народните фронтове и народната демокрация.

Но за икономическата държава вижданията на Маркс са, че държавата тряб
ва да продължи да съществува като централизирана, чрез национализиране на 
едрата собственост и капитал. И докато поддържа идеята за остатъчна полити
ческа държава, той никъде не подкрепя построяването на нова централизирана 
държава. Тук Маркс няма предвид някакво институционализиране и постоянна 
„планова икономика”. Той никъде не е писал или намеквал за нещо повече от 
„централизация” (национализация) на едрата собственост. Следователно той има 
предвид не централизация, която да издържа държавата изцяло, а поскоро една 
лишаваща едрия капитал от собственост централизация, което води до естест
вен икономически живот – пазарен социализъм, в противоположност, според 
неговите думи, на „извратения капитализъм”. Но в тази централизация Маркс 
включва запазването на дребната частна, кооперативна и общинска собственост, 
докато Ленин извършва експроприация**. Това от своя страна довежда до пълен 
контрол на политическия субект над икономическия обект.

От разграничението, което Маркс (според мен) прави между политическата 
(субективната) и икономическата (обективната) държава, става ясно, че дикта
турата на пролетариата се отнася към първата, а не към втората, т.е. към старата 
политическа държава, която незабавно трябва да се ликвидира според Маркс. Да 
си припомним, че той винаги решава проблема на политиката с премахване на 
самата политика, т.е. в случая със самия акт на премахване на политическата (су
бективната) държава като инструмент на насилие. И в двата случая става ясно, 
че Маркс не разглежда диктатурата на пролетариата като държава. Марксовата 
доктрина за пролетариата е не установяване на държавна диктатура (пример
но държавен социализъм), а явно разрушаване на политическата (субективна
та) държава чрез пролетариата като диктатор. Повече от ясно е, че диктатурата 
за Маркс е другата дума за революция, тя значи само използване на сила. В на
предналата си възраст Енгелс, който надживява Маркс с 12 години, започнал да 
вярва и в естествения мирен преход към социализ ма. При Маркс не е така, за 
него революция та е крайна необходимост. Предполагам, че той използва фразата 
„диктатура на пролетариата” така пестеливо (шест пъти), защото е поставил уда
рението върху действието, революцията.

Същността на въпроса е в следното – диктатурата на пролетариата спо
ред Маркс е организиране и самоуправление на пролетариата при извънредни 
обстоятелства в период на остра и открита класова борба, или, както се изразява 
Маркс много често – „пролетариатът е акушерка на историята”. Както в теорията, 
така и в практиката Ленин не вижда диалектическото отрицание между поли
тическа (субективна) и икономическа (обективна) държава. Той си поставя за 
задача преди всичко в „Държавата и революцията” (1917 г.) да даде автентично 



114 бр. 3/4 – год. XX

История

тълкувание на Марксовата идея за демокрация, държава и диктатура на проле
тариата. Но през дългия период на догматично отношение към класиците в съз
нанието на обикновените честни и мислещи комунисти по света по съдбовния 
въпрос за Лениновото разбиране на връзката между партията, държавата и про
летариата имаше дълбоки подозрения, че той е преиначил Маркс. Мнозина из
следователи отбелязват, че това е найголемият принос на Ленин в политическата 
теория, но във времето той се превръщаше в съдбовен, защото раздели светов
ното организирано работническо движение на членове на Коминтерна и членове 
на Социнтерна. В основни линии идеята на Ленин за „демокрация” се свързва 
със съществуването на държавата. Демокрацията, пише Ленин, е форма на дър
жавата, една от нейните разновидности. За него държавата, която и да е държава, 
е „организирано насилие за потискане на някоя класа”, тя е „специален апарат за 
принуда или машина за репресия”. В този смисъл логиката е, че е безсмислено да 
се занимаваме с демокрацията. Но не е така. За Ленин това, че демокрацията се 
покрива с държавата, е основна, здрава, неиз менна връзка. Негов основен мо
тив е – „тъй като държавата е лоша, то и демокрацията е лоша”. Ето защо, и това 
е същината на аргумента, „демокрацията трябва да бъде унищожена по същата 
причина, както тя допуска да бъде унищожавана старата държава”. Ленин упори
то твърди, че „демокрацията е също държава... следователно демокрацията също 
ще изчезне с изчезването на държавата”. И понататък – „демокрацията е органи
зация на насилие, използвано систематично, и по тази причина „унищожаването 
на държавата е в същото време унищожаване на демокрацията”.

Същественото в тези разсъждения е, че Ленин никъде не указва, че кога
то говорим за демокрация като държава, а оттук и за демокрация като нещо, 
което трябва да бъде като цяло, той има предвид буржоазната демокрация. Но 
когато стига до втората фаза – диктатура на пролетариата, той прави ясния 
извод, че „диктатурата на пролетариата е подемократична от буржоазната 
демокрация”. Оттук той вече използва термина „демокрация” в друг, позити
вен смисъл. Ленин отбелязва, че в капиталистическото общество демокра
цията е за едно малобройно общество, докато диктатурата на пролетариата е 
демокрация на широкото мнозинство и тя е диктатура само по отношение на 
бившето политическо малцинство. Текстът точно гласи: „Диктатурата на про
летариата, т.е. на организирания авангард на потиснатите като господстваща 
класа за смазване на потисниците, не може да бъде просто разширяване на 
демокрацията, която за пръв път става демокрация за бедните, демокрация 
на народа, а не демокрация на торбите с пари... Ние трябва да сломим тях
ната съпротива със сила и ясно е, че там, където има сломяване, има и наси
лие, няма свобода, няма демокрация.” Този цитат е интересен по три причи
ни. Първо, Ленин тук съвсем слабо засяга ролята на партията, „авангардът” 
е представен като организация на потиснатите – нещо различно от неговите 
възгледи за партията, разработени многократно в периода 1900–1902 г. И тъй 
като това е единственият въпрос, по който Ленин извършва отстъпление от 



115

История

възгледите на Маркс, необходимо е да се направи едно отклонение. Маркс не 
е бил защитник на идеята за партията, той е участвал в политическа организа
ция като редови член само няколко години – първо в Съюза на комунистите, 
който възлага на Маркс и Енгелс да изработят „Манифеста" от 1848 г., след 
това в Първия интернационал от 1864 до 1873 г. По отношение на Интерна
ционала Маркс внушава идеята за една демократична, открита организация, 
основаваща се на гласуване с мнозинство. Покъсно той критикува Ласал и 
Германската социалдемократическа партия за твърде строгата дисциплина и 
догматиз ма. Може да се направи предположението, че Маркс е бил за вътреш
нопартийна демокрация. Още повече че в много случаи той е изразявал сниз
ходително отношение към липсата на политически познания у тогавашните 
работници и селяни (същият проблем е стоял и пред Димитър Благоев – б.а.), 
с което явно е предупреждавал, че е напълно въз можно идеите да се изро
дят. Но остава фактът, че в „Манифеста" Маркс говори за комунистите като 
„найсъзнателна част на пролетариата”, и в своите мисли не отива подалеч от 
това да възприема пролетариата като „акушерка на историята”.

А Ленин е истински застъпник и ковач на партията. В „Какво да се прави?” 
(1902 г.) той заменя „пролетариата” с „партията”, „партията авангард” е такава не 
защото представлява пролетариата, а защото „въплъщава истинската и правилна 
идеология”. Това е много повече от заменянето на класа (пролетариата като цяло) 
с „класовоосъзнат авангард на класата”. На партията се гледа като на пролетариат 
с правилно съзнание, независимо доколко действителният пролетариат (такъв, 
какъвто съществува) е политически подготвен, в какво вярва и какво желае. В 
„Крачка напред, две крачки назад” (1904 г.) Ленин добавя, че тъй като идеята „да 
се изгради партия отдолу нагоре е фалшива демокрация”, партията трябва да се 
изгради отгоре надолу. Ленин заменя главния герой на Маркс – пролетариата, с 
партията – самия носител на революцията. Марксовата „класа пролетариат” в 
нейната цялост у Ленин става „авангард на пролетариата”. Това вече не е Маркс.

Споменах, че цитираният израз от „Държавата и революцията” е интере
сен по три причини. Втората е, че ударението е основно на недемократичния, а 
не на демократичния аспект на диктатурата на пролетариата. Третата е, че сега 
под демокрация Ленин разбира обратното на онова, което е имал предвид през 
1900–1904 г. Поточно той определено заявява, че използването на репресии и 
насилие е недемократично. Ленин употребява термина „демокрация” в буквал
ния смисъл – власт на народа, свързана със свободата.

Но събитията по време на ВОСР започнаха да правят обратен завой още 
докато Ленин разгражда царската (старата) държава. Вече не теорията води 
практиката, а обстоятелствата, предизвикани от практиката, вземат връх над 
тео рията. През 1917 г. Ленин отново многократно се пита какво да се прави с дър
жавата и какво с диктатурата на пролетариата, т.е. той си задава въпроса как ще 
се развие революцията. Явно това е главният му мотив да не се интересува вече 
от мислителя Маркс, а от революционера Маркс, от това, което Маркс може да 
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каже по отношение на средствата и действителното осъществяване и достигане 
на социализ ма. Именно за това се говори в „Държавата и революцията” – Ленин 
привежда в действие не Марксовата държава, а целия негов замисъл, залегнал в 
книгата. Но единственото, което свършва работа и се прилага на практика, но 
не по Маркс, е партията. През 1922 г. Ленин създава Страната на съветите – дър
жавна форма: една партия – една икономика – една държава (което е записано 
в чл. 1 на конституциите на бившите социалистически държави, за да се извър
ши сливането на политическата (субективната) с икономическата (обективна
та) държава, довело до държавен социализъм – б.а.). Държавна форма, която в 
кратки за историята срокове превърна Съветския съюз в супервелика сила, но 
Ленин е знаел, че това не е желаната държава на Маркс. И от 1921 г. до смъртта 
си постоянно е предупреждавал за голямата вътрешна смъртоносна опасност – 
„партийнобюрократичния рак, който е без намерение да отмира, а е в постоянен 
процес на поглъщане на съзиданото” от социализ ма (изразът е на Ленин). Време
то безапелационно потвърди опасенията му.

За пръв път държавата на Маркс я приземи Ленин – с „една крачка назад”. 
Но за угнетеното човечество „локомотивът на историята” лети с пълна пара сре
щу арогантния и войнствен глобален капитализъм и това е предизвикателство за 
втори опит, но с „с две крачки напред”, необратими.
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мИГНОВЕНИЯ

Доц. др Здравка Лисийска е търсен и ценен преподавател по цветознание и 
дизайн в ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, приятел на студенти и ко

леги от Факултета по изкуствата. Изключително про дуктивна – издаде някол
ко професионални книги, възпитава есте тически вкус и професионални уме
ния у своите студенти и почитатели, контактува чрез творбите си в интернет 
форумите с творци от много страни.

След пътеписа „Усещане за Лондон” с илюстрации от авторката, издаден 
през 2016 г. в списание „Пламък” – София, сега пред нас са словесните ѝ откро
вения в първата ѝ поетична книга „Мигновения”, споделени в 7 цикъла, които 
задават основните посоки на нейните вълнения.

В І цикъл пастелната хармония на есенния пейзаж е вълнуващо богата на 
поетични багри и чувства. Стихотворението „Зима” носи и звуково усещане 
за приказната атмосфера: „В камината дърветата пращят/ и огънят разпалва 
своя пламък,/ езиците му пъстри се редят/ и стаята превръщат те във замък.” 
Песенно е и внушението за потъващата тревожност на деня в постеля от тайн
ствени сънища – в стихотворението „Сънна песен”.

С четката на словесен художник тя рисува поетичната безбрежност на 
нощ та: „от небе притъмняло, снегът неизплакан/ стеле бяла завивка от захар”. 
Една поетична душа изповядва правото си на живот, понесена от неповтори
мостта на преживения земен миг. Претворените от нея в пана и композиции 
уникални природни форми илюстрират собствените ѝ стихове, заявявайки 
търсещата красота и поезия същност на авторката. Тризнаковото вселенско 
сливане природа, човек, космос и тяхната взаимовръзка огряват фасадата на 
тези малки поетични изповеди. Взаимнодопълващото се общуване на стихове 
и илюстрации предизвиква вглъбяване и благослов.

Импресиите като че ли са найблизката и вярна посока на същността ѝ. Пое
тич ните признания на авторката се обуславят от емоционалната ѝ натура, готова 
да пламне като факел в мрачината. Изгарящите багри на ръждивочервените се ме на 
„по оголелите дървета” или усещането за среща в нощта в стихотворението „Зим
на привечер”: „небето розовее в своята свян”, „Необичайна е настъпващата нощ”...
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Цикълът „Свят за двама” звучи изповедно, споделяйки съкровени пое
тични признания за найинтимния човешки свят, жадуващ взаимност.

Звуковите отблясъци на искреното чувство вълнуват истински: „Гласът 
ти ме омая/ и с вълшебство/ поведе ме незнайно накъде./ Потоци забълбукаха 
планински/ и вятърът зареди стихове.”

Или в следващия стих: „Очите ми те търсеха в безкрая/ и виждах те в нея
сен силует,/ усещах те в топлата омая/ на галещ вятър, с полъх лек.” ( „С мо рето 
разговаряхме за тебе”)

Повтарящ се рефрен за вечността и за мига... В хаоса, залутана в живота 
си, лирическата героиня стига до извода, че чувствата ѝ не са били напразни: 
„Черното и бялото се бият/ в графиката на живота ми./ Нямам гумичка за трие
не,/ но имам още молив и бял лист.”

Напълнила житейската си чаша с мъдрост и очакване, тя отново проглеж
да за любовта с упоритостта на истински обичащата жена:

„Менят се цветове, сезони,/ върти се всичко в кръговрат,/ а само чувства
та към тебе/ не искат да се променят.”

В третия цикъл е интересно превъплъщението на духа ѝ. Звучи като прит
ча за Завръщането.

Понякога възвисяването на духа ѝ се сблъсква с хаоса на заливащата ни 
абсурдност. Следва отрезвяване от този „бяг към нищото”.

В кръговрата на вечното движение душата на авторката копнее за мига 
безмълвие, когато разстоянията между двамата ще се стопят.

В отделни стихотворения от цикъла „Музиката на сърцето” ме изненадва 
опоетизираният изказ на художника: „И няма край денят провлачил се/ с небе 
накъсано от скръб.” Или: „Тъй дълга е сега нощта/ и бяла, бяла както лилия,/ а 
мислите ми – в мъгла/ на път потеглила флотилия.”

Разстоянията... Хиляди километри навързани носят толкова мъка в све
та... През сложните лабиринти на съдбата се промъква една светла и чувстви
телна душа, която отстоява принципите си и в стих.

В последния цикъл са събрани топлите ѝ мисли за родния край.
Тук е онази самодивска тайнственост на смайващата човешките сетива 

пиринска природа, с чиято магия е закърмена авторката.
След толкова цветни срещи с творчеството на художничката 

доц. др Здравка Лисийска беше време да се срещнем със словесните графики 
на поетесата Здравка Лисийска, защото те вървят по света заедно.

лена гоцева
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ЗИмА

 Белее се баирът цял покрит във сняг. 
Заметнали дебели покривала, 
дърветата смениха своя цвят, 
обсипаха се целите във бяло.

 Както на хурката непредени къдели 
снежинките въртят полички тънки, бели. 
Денят отлита с танца луд 
и леко щипещ зимен студ.

 В камината дърветата пращят 
и огънят разпалва своя пламък, 
езиците му пъстри се редят 
и стаята превръщат те в замък.

 Белее се баирът цял покрит във сняг, 
клепачите притваря сънна песен.
Нощта прескача снежен дневен праг 
и сънища се втурват в надпревара.

СТИХОВЕ

здравка лисийска



121

Култура

***

 Луната ме посрещна тази сутрин 
с метално бляскаво лице.
Сънлива още аз, едва дома напуснала, 
а тя голяма, обла и загадъчна,
запряла в края на едно небе, 
като че ли не искаше зад хълма 
умората си да прислони и се прибере. 
Това ме изненада и учуди, 
накара ме за миг да се поспра – 
в началото я взех за слънцето, 
но после се усетих, че греша.
От светлината на зората избледняла 
трептеше и тревожеше се тя, 
навярно, че не бе успяла 
да свърши всичко през нощта.
Не бях ли аз под нейна власт в съня си 
и в тъмен мрак не мятах ли снага, 
от космоса неразгадан, безкраен 
не ми ли пращаше въпроси тя?
И чувствах, иска да ми каже още нещо,
но аз не можех да я разбера.
Премигах само срещу нея 
и вдигах своите рамена.
Това изглежда я разсърди.
Воал от облак си спусна, 
полека се стопи в небето светло, 
заряза ме, на пътя ме остави сам-сама.
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СПОмЕН ЗА ЕДИН ТАНЦ

 Отново усещам кръжене в главата, 
пак ме в спомена танцът върти, 
а очите ми – с поглед премрежен – 
се докосват пак с твоите очи.

 В ритъм бавен пристъпват краката ми
отмалели, тежащи дори, 
а ръката ти – топло обятие – 
ме придържа и пулса следи.

 И прелива към мене горещото, 
магнетично, трептящо поле, 
с прескачащи биотокове 
от твоето към моето сърце.

 А ушите ми – нищо нечуващи, 
оглушали за външния свят – 
само ритъма в твоите стъпки 
в мен предават, не стихват, кънтят.

 Както в някаква счупена плоча 
все се връщам към този рефрен, 
в който думите бяха изречени, 
но останаха пеещи в мен.

 А ръката ти – носеща ладия 
на набъбнало в танца желание, 
беше сякаш вълшебница мъдра, 
стопяваща между нас разстояния.
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***

 Есенно слънце е любовта ми,
обагрило и съживило
заспалата снага на старата гора.

 Игривите стрели на твоя поглед
са утринни лъчи,
галещи папратта на душата ми.

 Шепнещ вятър са твоите думи,
люлеещи листата на чувствата ми.

 Прегръдка топла на върхове,
обвили долини, са твоите ръце.

 Усмивката ти е бягащо зайче,
надничащо през стволове смолисти.

 Аз съм притихнала като езеро,
излегнато на дъното на валога,
в очите на което се оглежда и потъва чудото.

ЧЕРНОТО И БЯЛОТО

 Черното и бялото се бият
в графиката на живота ми.
Нямам гумичка за триене,
грешките незаличими са.

 Слънцето и сянката не мога
с нож да разсека и разделя,
но сили имам да положа щрихи
и граници да изградя.

 Черното и бялото се бият
в графиката на живота ми.
Нямам гумичка за триене,
но имам още молив и бял лист.
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НА ИНАТ

 Изгрява и залязва всеки ден. 
Годините се нижат в броеница.
С тихи стъпки идва старостта, 
а младостта отлита като птица.

 Разцъфва и умира пролетта 
в цвета на синя перуника.
След лято идва есента, 
а после зима белолика.

 Менят се цветове, сезони, 
върти се всичко в кръговрат, 
а само чувствата към тебе 
не искат да се променят.

 Нима законът на природата 
не е тъй властен и над тях? 
Отхвърлят те метаморфозата 
и устояват на инат.

***
 Пределски вити пътища и пирински чукари, 
описани в стотици мемоари, 
възпявани с перото на поети, 
втъкавани в черги от жени напети.
За кой ли път сърцето ми пресичате 
и спомени по роден край повличате?

 Пределски вити пътища и пирински чукари, 
аз ту ви виждам засипани с лилави минзухари, 
ту грейнали наесен в златни си върхари 
с дъх на загниващи листа, земя постлали, 
с топлината сте сърцето ми приспали.

 Пределски вити пътища и пирински чукари, 
с вас сравнявам всеки кът в България 
и вие сте мерило за световни разстояния. 
Преплетени сте в моите начинания 
и слагате основите на мирозданията ми.
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Взирането в бъдещето, както и в алтернативните 
пътища, които сочат към него, не е от днес. Ана

лизирането на това, което решените и нерешените 
проблеми на миналото и настоящето изпращат към 
бъдещето, както и на търсенето на „магистралната” 
посока на развитието, е било особено характерно за 
последните няколко века.

1. От утопии към прогнози и планове

В края на ХVIII и през ХIХ век утопиите при
добиват все повече социално звучене. Проектите на 
А. СенСимон, Ш. Фурие и Р. Оуен прерастват в екс
периментални планове, макар и с минорни финали. 
Голям принос в това отношение има Имануел Кант. 
Развитието на философията на историята от Фихте, 
Шелинг и Хегел придава на следващите сценарии 
пореалистични тонове. Свой принос за обясняване
то на историята дават К. Маркс и Ф. Енгелс. За раз
лика от много други обаче те не оставят проекти за 
бъдещето. Самият Енгелс преди повече от 100 години 
пише: „Ние сме привърженици на постоянното, не
прекъснатото развитие и нямаме намерения да дик
туваме на човечеството някакви окончателни закони. 
Предварително готови мнения относно подробнос
тите на организацията на бъдещото общество? Вие 
няма да намерите у нас и намек за такова нещо.” За 
него обаче е пределно ясно, че „светът представлява 
единна система, т.е. свързано цяло, но познанието на 
тази система предполага познаване на цялата приро
да и история”.

„ГЛОБАЛНИТЕ ПРОмЕНИ  
И СЪДБАТА НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК” 
(Опит за представяне)

боян дуранкев 

Боян Дуранкев   – професор, док
тор по икономика. Работи в област
та на макроикономиката и стра
те гическото планиране. Преподава 
маркетинг и маркетингови комуни
кации в УНСС и във Висшето училище 
по застраховане и финанси. Главен 
секретар е на УНСС. Автор е на по
вече от 70 статии, студии и книги. 
Член е на УС на Българската асоциа
ция по маркетинг. Специализирал е 
в САЩ и в Германия.
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Към найзначителните първи и значими прогнози за бъдещето можем да 
отнесем трудовете на А. Лоу „Бъдещето” (1925) и „Науката гледа напред” (1943), 
на К. Циолковски – „Бъдещето на Земята и на човечеството” (1928), Ф. Джибос – 
„След утре” (1928), Ърл Биркенхед – „Светът в 2030 година” (1930), Х. Уелс – „Тру
дът, благосъстоянието и щастието на човечеството” (1932), „Съдбата на Homo 
sapiens” (1939), „Новият световен ред” (1940), „Разумът при своите граници” 
(1945), Ж. Фурастие – „История на бъдещето” (1956), „Цивилизацията на 1995 г.” 
(1974), Дж. Томсън – „Предвидимото бъдеще” (1955) и др. И докато за проектите 
от началото на ХХ век е характерен безкрайният оптимизъм, за създадените през 
средата на века е очевиден песимиз мът, породен от хитлериз ма и сталиниз ма.

Експериментът на базата на марксиз малениниз ма да се построи общество 
на блаженстващата работническа каса при диктатура на пролетариата, осъще
ствяван в СССР и в бившите източноевропейски страни от 1917 г. до 1990 г., 
обаче завършва, без да са реализирани крайните му цели. В тези страни се раз
работва клон от познанието, наречен „научен комунизъм”, в който се търси ре
шение на всички глобални въпроси за всички бъдещи периоди – нещо, което е 
в пълно противоречие с тезите на Маркс и Енгелс.

След 1900 г. настъпи „краят на историята” и началото на новия творчески 
произвеждащ и консумиращ (не помалко творчески), „свободен” от „оковите 
на държавата” човек, пренебрегнал „пътя към робството”. Пазарът трябваше да 
решава всичко, а демокрацията – фино да коригира пазарните провали.

Но едва в края на ХХ век  глобалните проблеми придобиха особено остър 
и хроничен характер и се появиха първите опити за глобална промяна. Тази 
обстановка се оказа благоприятна почва за разработване на стратегически 
проек ти за нея, насочени към обозримото или към поотдалеченото бъдеще. 
Извърши се преход от мечти и утопии към предугаждания, а покъсно – и към 
търсене и реализиране на нови проекти.

След 50те години на ХХ век настъпи истински бум на хипотезите и прог
но зите. Наред с методологията, определен напредък отбеляза и методиката на 
научното изследване. Съзнателно се въздържаме от позовавания – за една еле
мен тарна библиографска справка за найсъществените трудове са необ хо дими 
поне няколко тома. На базата на все построг научен анализ възникнаха ня
колко водещи концепции. Някои от тях остават и до днес кла сически: работите 
на У. Ростоу – „Стадии на икономическия растеж” (1960), Р. Арон – „18 лекции 
за индустриалното общество” (1962) и „Три очерка за ин дустриал ната епоха” 
(1966), на Дж. К. Гълбрайт – „Новото индустриално об щество” (1967), Х. Кан 
и Н. Винер – „2000 година” (1967), Даниел Бел – „Към 2000 година” (1968) и 
„Настъплението на постиндустриалното общество” (1973), Г. Шахназаров – 
„Социализ мът и бъдещето” (1983), Е. Матеев – „Структура и управление на 
икономическата система” (1987) и много други.

60те и 70те години на ХХ век са характерни с технологическата, еколо
гическата и социалната вълна. Възникват първите посъществени футуроло
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гични и изследователски организации. Тези тенденции са добре уловени от А. 
Тофлър в знаменитите му книги „Шок от бъдещето” (1970), „Екоспазъм” (1975) 
и „Третата вълна” (1980).

Що се отнася до времевия хоризонт на футурологичните търсения, през 
миналия век обикновено се визира или 2000 г., или краят на ХХI век. Малко са 
онези, които дръзват да надникнат още подалеч, като Б. Беквит в книгата си 
„Следващите 500 години”, Чарлс Х. Дарвин (внукът на великия естествоизпита
тел) със „Следващите милион години” или К. Брукс с климатичната си прогноза 
за следващите 250 милиона години.

Разбира се, има и песимисти, които не смятат, че е необходимо да бъде 
на сочвано бъдещето. Така например философът Р. Хайлбронер в книгата 
си „Пер спек тивите на човечеството за бъдещето” раз мишлява по следния 
начин: „Хиляда години – това е невъобразимо отдалечено бъдеще. Даже 
столетие то твърде много превъзхожда силата на нашето реално въображе
ние. Към 2075 г. аз, вероятно, ще бъда мъртъв вече три четвърти от столети
ето. Моите деца също вероятно ще умрат, а моите внуци, ако имам такива, 
ще изпаднат в старческо слабоумие. Какво тогава ме интересува какъв ще 
бъде животът през 2075, да не говорим за 3075 г.? За какво да пресмятам как 
да повлияя на събитията, които 75 години след моята смърт ще имат за мен 
смисъл не повече от смисъла на тези, които са се случили 75 години преди 
моето раждане?”. Хайлбронер е убеден, че няма никакви разумни доводи в 
полза на грижите за нашите потомци. Формулата „След нас и потоп”, след 
като е апробирана хилядолетия, остава с неиз менно въздействие за голяма 
част от човечеството.

Съществуват и абсолютни песимисти като Карл Попър, които са на мне
ние, че „не е въз можно да се предскаже рационално ходът на историята”.

2. Глобалните промени и глобалните проблеми

Глобалните промени, особено свързаните с нарастването на населението, 
с развитието на икономическата система и с увеличаващото се потребление, 
както и влиянието на всичко това върху природната и обществената система 
доведоха до появата на устойчиви глобални проблеми, които имат планета
рен характер и безпрецедентни мащаби, далеч надхвърлящи рамките на вся
ка отделна страна. Те са проблеми от гледна точка на сегашното състояние и 
на съществуването на човечеството като цяло, като не е въз можно да бъдат 
решени единствено с усилията на една страна или за няколко (5–10) години. 
Глобалните проблеми са породени както от действието на човечеството, така 
и от външни фактори. Следователно някои от тях могат да бъдат решени (във 
философския смисъл на това понятие).

Взаимната обусловеност и комплексният им характер разкриват, че те не 
могат да бъдат решени изолирано един от друг или само с помощта на един 
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клон от науката. За тяхното разрешаване са необходими интердисциплинарни 
изследвания и системен подход.

На фона на горното заключение съвременните глобални проблеми – раз
гледани в система – са:

1. Растежът на населението. Демографските проблеми са тези, които, ако 
не се базират върху стабилно и изпреварващо развитие на икономиката и кул
турата, представляват найсъществена заплаха за устойчивото развитие. Това е 
глобален проблем № 1, оценен на фона на съвременността.

2. Икономическата динамика. Демографските проблеми не могат да бъдат ре
шени, от гледна точка на задоволяване нуждите и потребностите на нарастващото 
човечество, ако не са съпроводени от паралелно устойчиво развитие на икономи
ката. От тези позиции демографските проблеми прерастват в икономически.

3. Развитието на науката. Без изпреварващо развитие на науката, без откри
ване на нови начини за придобиване на енергия, без системно координиране на 
творчеството и знанията на милиардите земни граждани бъдещето е немислимо.

4. Развитието на културата. Едно поспокойно икономическо развитие 
при повисока динамика на населението е въз можно само при чувствително 
поускорено развитие на културата. От тези позиции демографските и иконо
мическите проблеми прерастват в културни.

5. Лимитираното из менение в екосферата и геосферата. Натискът към ос
новния източник на икономическите ресурси – Земята, не може да е безгра
ничен. Както вече бе посочено, подолните пластове лимитират развитието на 
погорните. Същевременно природата не притежава шлюзове, които да затваря 
по необходимост. Човечеството е мениджърът, който е принуден да се грижи 
за устойчивото развитие на своя базис. Обратно, ако то не се съобразява с тази 
обективна необходимост, финалните резултати за него ще бъдат минорни.

6. Вътрешните държавни отношения и правата на човека. Постигането на 
устойчиво глобално развитие е цел на целокупното човечество. Същевременно 
то е средство да бъдат решени проблемите на всеки човек и на всяка държава, 
що се отнася до нарастването на въз можностите за тяхното развитие. По този 
начин глобалните проблеми придобиват индивидуално, локално и темпорално 
из мерение.

7. Международните отношения и външната политика на държавите. Меж
динните „посреднически” отношения днес в много случаи са спирачка за реша
ване на част от глобалните проблеми. Самото усложняване на проблемите по 
всяка вероятност ще подейства стимулиращо за развитието на междудържав
ните и междублоковите отношения, но и тук автоматиз мът е изключен.

8. Координацията в развитието на глобалната система. Крахът на авто
регулационните механиз ми като средство за решаване на проблемите на гло
балната система поставя на дневен ред въпроса за глобалното регулиране и на 
първо място проблема за координацията на усилията. Въз можно ли е да бъде 
намерено решение, благоприятно за развитието на всички пластове?
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9. Намирането на чужди цивилизации. Човечеството се чувства самот
но. Намирането на друга или други цивилизации в космоса би спомогнало, 
както се приема, да се решат много от техническите и социалните пробле
ми, подобно на начините, по които се очаква да са ги решили повисшите 
цивилизации. Търсенето на себеподобни обаче продължава повече от два 
века.

Всеки от глобалните проблеми има отношение към всички останали. 
Тяхната взаимозависимост предполага, че не е въз можно те да бъдат реша
вани един по един, а само един чрез друг. Този проблем се изразява от бив
шия председател на Римския клуб Аурелио Печеи така: „Всеки проблем е 
свързан поотделно с всички останали и всяко очевидно решение на даден 
проблем може да затрудни или да усложни решението на други. Към нито 
един от тези проблеми не може да се подхожда с линейните и последова
телни модели на миналото.”1 Покойният еколог Бъгминстър Фулър е фор
мулирал този проблем, прибягвайки до една образност: „В близко бъдеще 
ние вече не ще бъдем в състояние да управляваме нашия космически кораб 
„Земя”, ако не започнем да гледаме на него като на едно неделимо цяло и не 
осъзнаем, че съдбата на всички ни е една.”2 Принципът на йерархията или 
на съподчинеността на глобалните проблеми съвсем не се свежда към фор
малната им научна класификация, а до сложното им отношение един към 
друг и един чрез друг.

3. Глобалните промени, бъдещето на Европейския съюз 
и съдбата на България през ХХI век

Българската академична научна мисъл никога не е чакала указания на 
началници от бул. „Дондуков” в София, от Брюксел или от Вашингтон, за 
да повдигне завесата на театралната сцена на бъдещето, върху която ще 
се решава съдбата на България. През 1999 г. проф. Васил Проданов издаде 
своята великолепна монография „Глобалните промени и съдбата на Бълга
рия”. Следващата година от УНСС бе организирана научна конференция на 
тема „Бъдещето на България и Европа” (специално издание на сп. „Алтер
нативи”).

През 2016 г. бе издаден сборникът „Глобалните промени и съдбата на Бъл
гария през XXI век”, посветен на творчеството и във връзка със 70годишнина
та на чл.кор. проф. Васил Проданов (издателство „Bisfirm”), а в края на година
та (22.XII.2016) в СУ „Св. Климент Охридски” се проведе дискусията „Идва ли 
краят на Запада и на евроатлантическите ценности?”.

В „Глобалните промени и съдбата на България през XXI век” участват 
25 изтъкнати български учени. Но не количеството е определящо, а силата и 
страстта на техните разсъждения, системният подход на изследване и опитът 
за мултидисциплинарен синтез.
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Изследванията са насочени в три основни направления.
3.1. Бъдещето на глобалните промени
Основният анализ, разработен от проф. дфн Васил Проданов, е озаглавен 

„Десет глобални тенденции, които ще определят съдбата на България през XXI 
век”. Оценката на настоящето е, че „се намираме в поредния цикъл в динами
ката на капитализ ма, който след всеки етап на глобализация рязко увеличава 
противоречията, конфликтите, войните, като паралелно с това се изчерпват 
въз можностите на дотогавашната държава хегемон и се тръгва към самозатва
ряне и междудържавни блокове, антилиберална реакция и нова битка за глоба
лен хегемон”. Понататък се очертават десет глобални тенденции, от които ще 
зависи и съдбата на Европейския съюз, и съдбата на България. Главният извод 
е, че за нов преход към едно подобро бъдеще е необходимо освобождаване от 
„социалното късогледство и неолибералната икономическа дрога”.

Проф. дфн Иван Кацарски се присъединява към търсачите на тенденции
те в бъдещето с прекрасния си анализ „Минало в бъдещето: някои основни тен
денции в двадесет и първи век”. Ровейки в недотолкова далечното минало, той 
открива господстващото схващане на 30те и 40те години на миналия век за 
„провала на частната инициатива като средство за социалния прогрес”. И ма
кар да е очевидно, че днешните корпорации отново създават проблеми – вече 
глобални, не се забелязват опити за ново „опитомяване на корпорацията”. Про
мяната според автора може да настъпи след следващия световен трус, който ще 
се случи през следващите десетилетия, но преди 2050 година.

Доц. др Валентин Вацев забелязва връщането на Realpolitik в оригинално
то си изследване „Глобалните промени и завръщането на Realpolitik”. Всъщност 
това изследване завършва с едно удивително многоточие (поне така изглежда) 
относно „глобалния ренесанс на Реалната политика”, която може да приеме раз
лични форми и прояви.

Доц. др Андрей Бунджулов предлага „Да мислим отвъд капитализ ма?”, за
главие, завършващо с въпросителна. Изглежда, че е време да се осмисли днеш
ната криза като „криза на самата религиозна структура на капитализ ма”. Ка зу
сът за „кризата” може да се реши, според заключението, чрез съединяването 
на общностите в глобалните мрежи, което „ще оспорва властта на невидимите 
всесилни актьори на глобалната сцена”. Дали тези промени и този натиск ще 
имат системни ефекти – бъдещето ще покаже. В този дух е и една друга пуб
ликация от сборника. Макар и с твърде усложнено заглавие за обикновения 
читател, доц. др Мюмюн Тахир прави „Опит за информационноситуационен 
анализ на делтаобществото”. Всъщност в тази много оригинална статия, с мно
го разбираем научен език, се развива цялостна хипотеза за „делтаобществото” 
(в смисъла на Умберто Еко), в което се намираме, и за въз можните посоки на 
„изтичане” или „вливане” на обществото в бъдещия свят.

„Каква ще бъде формата на управление след края на либералната демо
крация и началото на четвъртата индустриална революция” се опитва да га
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дае ас. др Христо Проданов. С новаторски дух се търсят „политически модели, 
чрез които да се съчетават креативността, евристичността, бързите промени, 
предполагащи гъвкавост, променливост на съществуващия свят с неговата 
сложност”. Това не може да се случи чрез „днешната, опираща се на досегашна
та либерална представителна демокрация държава, а предполага нови форми 
на пряка, колаборативна, партиципаторна демокрация, основаваща се върху 
въз можностите на дигиталните технологии”.

Проф. др Даниела Сотирова анализира „Трудът и неговата „анихилация” 
в глобализиращия се свят”. Работейки с умението на Шерлок Холмс, придруже
но с аналитичността на Улрих Бек, тя подсказва огромни промени в бъдещето 
на труда. Обратно, локалните из мерения на бъдещето на труда са майсторски 
очертани в статията на проф. дсн Теменуга Ракаджийска на тема „Човешкият 
капитал и вероятните тенденции в неговата трансформация в България”. Може 
да се твърди, че двата анализа са допълващи се и взаимнообогатяващи се.

Проф. дфн Желязко Стоянов се фокусира върху „Геоглобалистиката и „му
тациите” на историята”. Доказва, че в момента „кризата е системна”. Че е налице 
„симбиоза между политическите декорации на демокрацията и механиз мите на 
олигархията или на авторитариз ма”. Че е необходима глобална промяна.

Логически се стига до анализа на настоящето и бъдещето на европейската 
идея в чудесния анализ на доц. др Кирил Кертиков „Европоцентриз мът – въз
ход, падение и перспективи”. Изключително оригинални са финалните седем 
оценки за настоящето и бъдещето на европоцентриз ма в периода на неговия 
„залез” в страни с „различни скорости” на развитие и под диктата на външен 
властелин. Макар финалните акорди на статията да са песимистични, той вижда 
въз можност „айти” специалистите да се „самоосъзнаят” и да действат единно.

3.2. Съдбата на България
Именно поради причината, че върху бъдещето на България влияят не 

един фактор и не една сила, бъдещето на нашата страна е разгледано под раз
личен ъгъл.

Към много раз мишления подтиква изследването на др Радко Ханджиев 
„Българският геноцид на ХХI век”. Поставям в началото точно това проучване, 
понеже засяга болната тема как от 9 млн. се свихме на около 7 млн. (за четвърт 
век) и дали това не беше… планирано, организирано и реализирано!? Изглеж
да, че класическите определения на понятието „геноцид” или не са съвсем точ
ни, или демографският срив в нашата страна е нещо като „природно бедствие”. 
Много поводи за духовна храна предлага тази статия.

Допада подходът на гл. ас. др Христина Амбарева в логическата кон
струкция „Промени, прогнозиране, управление”. Тя набляга на прогностика
та, макар да илюстрира как не един път прогнозите са се проваляли. Но върху 
прогнозирането ляга цялата съвременна наука за националното, регионалното 
и глобалното управление на световните глобални тенденции. Така че  алтер
нативният свят на България е прогнозируем и частично управляем, що се от
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нася до управ ляемите фактори и условия. Именно „Заплахи и въз можности за 
България в следващото десетилетие – 2016–2025 г. (Десетилетието, в което ще 
се реши ще я има ли България)” в типичния си научен стил подлага под лупа 
проф. дфн дин Нако Стефанов като основа за откровен разговор за прогнозите 
за бъдещето на България. За да не бъде записана в „Червената книга на изчез
налите народи и държави”, както подсказва авторът. Много ценен е и разгър
натият анализ на „Рисковете пред България през ХХI век” на доц. др Борислав 
Градинаров. Освен модифицирана дефиниция на риска той предлага и палитра 
от рискове (не един до друг, а в система) за нашата страна. Някои от тези риско
ве са управляеми, а други – ако ни връхлетят – не съвсем.

„Мюсюлманският изток в началото на ХХI век и рефлексите върху Бъл
гария” са анализирани от доц. дфн Богдана Тодорова. Много компетентно и с 
убедителни доказателства се констатира, че „влиянието на ислямската диаспо
ра върху България ще се усилва”.

На фона на горните разсъждения доц. др Георги Коларов разисква „Сътре
сенията в ЕС и вишеградските перспективи на България”, като обосновава за
ключението, че „спасението на българската нация… е свързано със запазването 
на древното ни историческо наследство в неговото триединство: славянско, древ
нобългарско, тракийско. И в интеграцията със славянскоевразийския свят”.

Доц. др Ивка Цакова коментира „Форми на олигархична власт в съвре
менна България – опит за демаскиране”. В този архиактуален изследователски 
продукт намираме много съществени разсъждения както за формите на оли
гархична (прикрита) власт, така и за начините за поуспешна антиолигархична 
„съпротива” срещу меката власт на неолибералните глобализирани идеоло
гически апарати. Вероятно във връзка с това е и много вълнуващото диску
тиране за „Постмодерната глобализация на България и лилипутизацията на 
политиците” на проф. дсн Максим Мизов. С точния термин „лилипутизация 
на политиците” се свързва въз мездието за покваряването на всичко истинско, 
стойностно и сакрално от страна на „политиците”, служещи на олигархията. 
Обратно казано, съвременната плутокрация. Ако са налице олигархична власт 
и лилипутизация на политиците, то какво се случва с частните и държавните 
медии?! Проф. др Валентина Драмалиева разкрива каква е „Свободата на сло
вото и медиите в България”, която „свобода” ни отрежда последно място в ЕС и 
113о място сред наблюдаваните страни. Въпреки неблагополучията в нашата 
страна, въпреки че наистина са необходими рамки на свободата на словото, 
разумните свободи могат да се очертаят, позитивно завършва авторът.

Силно развълнуван от състоянието на „българщината”, проф. дпсн Людмил 
Георгиев коментира „Драмите на националната психика и кризите на българска
та идентичност през XX и XXI век”. Особеното е, че авторът не цели да създава 
убеждения, а „да разтърсва предразсъдъци” по отношение на собствената ни на
ционална психика и на из меренията на кризите на българската идентичност. В 
този контекст е и статията на проф. дфн Димитър Цацов за „Самобитното като 
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условие за исторически перспективизъм”. Авторът търси да из мери „онази доза 
идентичност”, която дава основание за исторически оптимизъм.

3.3. Предизвикателства през XXI век
Много дълбок анализ е осъществен от проф. др Витан Стефанов в статията 

„Бягство от себе си”, коментирано не само „в бягството от идентифициращите ни 
признаци като човеци, но и от тези, които ни идентифицират като народ”, безрод
ниците. Не трябва да се чака автоматизъм на провала на неолибералния модел на 
капитализ ма, а трябва да се действа първо върху ума и сърцата на хората, заклю
чава той. Доц. др Емилия Маринова влиза в спор по един паралелен въпрос, а 
именно „Новият статут на приложната етика и какво значение има той за Бълга
рия”. Много позитивно из мерение има предлаганата нова „етика на развитието” в 
посока „бягство към себе си”, като се перифразира едно от предишните заглавия.

Проф. Вихрен Бузов призовава „Към раздяла с илюзиите във философия
та на международната сигурност”. Както констатира авторът, заплахите за си
гурността имат предимно социален и икономически характер, представляват 
резултат от експанзиониз ма на глобалния капитализъм и не са свързани с ня
какъв „сблъсък на цивилизациите”.

Като логическо продължение на горното се откроява още едно изследване. 
Гл. ас. др Благовеста Николова подлага на дисекция „Мигрантският въпрос, 
Балканите и България: елементи на прогностичен анализ”. Авторът ни поднася 
внимателен прочит на бъдещето от позициите на глобалните промени, които 
могат да интензифицират миграцията, включително към Европейския съюз и в 
частност към България.

Заключение

Сборникът „Глобалните промени и съдбата на България през XXI век” е 
уникален. Научно, откровено, по човешки, разбираемо и авторитетно са анали
зирани и прогнозирани настъпилите и предстоящите глобални промени, както 
и отраженията им върху бъдещето на България.

Позволявам си да изтъкна, че много учени от този екип биха могли да 
участват в разработването на Национална доктрина на България, на Стратегия 
за социалноикономическо развитие на България и да бъдат в експертния екип 
на управлението (президент, Министерски съвет, Народно събрание) или поне 
да подават съдържателни експертизи.

Би могло да се помисли следващият ход да е разработка на тема „Глобал
ните проблеми и реакцията на България” като анализ и прогноза за бъдещето.
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Честит юбилей!
КОЛьО ГЕОРГИЕВ 90

сп. „ Понеделник“
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КОЛКО ХУБАВО Е, ЧЕ СЪм СЕ РОДИЛ

Изтръпвам от ужас само като си помисля, че е могло и да не се родя. В такъв 
случай никога не бих вкусил топъл хляб със сирене, не бих играл на преско чи
кобила и разглеждал книги с картинки... Без тия работи животът не би бил абсо
лютно никакъв живот.

А могло е и да не се родя, защото тате дълго време не знаел дали мама го ха
ресва. Той по всякакъв начин се опитвал да провери това и все не успявал.

Веднъж двамата се връщали от училището на съседното село, защото на
шето училище не било още построено, и като минавали покрай един изоставен 
кладенец, татко рекъл на мама:

– Какво ще кажеш, ако вляза в кладенеца?
Попитал нарочно, защото решил, че ако мама го харесва, ще отговори „не”. 

Но тя рекла:
– Твоя си работа.
– Ама искаш ли? – повторил тате.
– Ако аз исках, щях да вляза, без да питам никого. Щом искаш, влез, защо 

питаш мене? – отвърнала мама.
След този отговор тате решил, че мама не го харесва, но все пак в кладе

неца трябвало да влезе, защото тя могла да го помисли за страхливец. Като 
слизал по хлъзгавите камъни, поискало му се мама да го помоли да излезе. 
Но тя не го помолила. Слязъл до дъното, почакал и зацапал с един крак във 
водата, мама да помисли, че той се дави. Тя пак не го помолила. Ако бях на 
негово място, щях да викам и тя непременно щеше да дойде, но тате не се 
сетил. А през това време мама вадела тръни от петите си, защото тогава на 
училище ходели боси, само зиме обували цървули. Като излязъл от кладене
ца, тате казал:

– Видя ли, че мога?
– Голяма работа – отвърнала мама. – Като река, и аз ще сляза.
– То не е женска работа – казал тате.

 кольо георгиев

РАЗКАЗИ 
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– Брей – възразила тя и се спуснала в кладенеца.
А тате се надявал мама да падне във водата и да го извика на помощ. Но се 

уплашил, че сам не може да я извади, и почнал да ѝ се моли:
– Излез оттам! Излез, ти казвам! – И за да не си помисли мама нещо, веднага 

рекъл: – Излез да си ходим, че вкъщи ме чака работа.
– Мене тук ми е хубаво – смеела се мама от кладенеца. – Който има работа, 

да си заминава...
И нощно време ходел на гробищата и се подписвал с тебешир върху кръсто

вете, и на десет разкрача пред бързия влак пресякъл, и какво ли още не правил, 
но мама никога не го спирала, щом той си наумял нещо. Накрая разбрал, че не го 
харесва, и решил да направи тъй, че непременно да го хареса.

Почнал да чете книги и да ѝ разказва прочетеното. Толкова много четял, че 
и по пътя, и на нивата, и с биволиците на паша хората все го виждали с книга. И 
като не знаели защо чете толкова много, почнали да го одумват:

– От това момче човек няма да излезе – казвали едни.
– Това момче с тези книги ще ослепее и ще ходи с тояжка да проси – пред

ричали други.
– Това момче един ден ще подпали селото – думали трети и съветвали дядо 

и баба да напердашат тате хубавичката, за да се откаже от книгите.
А мама пак не казвала, че го харесва. И като не му идвало вече наум нищо, 

веднъж тате намазал бузите си с червило и се явил пред мама, въобразявайки си, 
че начервен е покрасив и ако такъв не го хареса, изобщо няма да го хареса нико
га. Мама почнала да се превива от смях.

– Сега вече за бостанско плашило ставаш – казала тя.
Тате изтрил червилото с ръкав, намръщил се и с отчаян глас попитал:
– Искаш ли, или не искаш да се оженим, като станем големи?
А мама му зашлевила една плесница, казала: „Не те е срам”, и побягнала. Тате 

напуснал село и отишъл чирак в Балкана. От там го взели войник, а баба оженила 
мама в друго село. Мама плачела и не искала да иде в чуждото село, защото не 
харесвала мъжа си, но баба казвала:

– Харесваш го, как да не го харесваш! Той е богат и имотен – кой не харесва 
такъв човек?

– Не го харесвам, пък ако ще да е найбогатият в света. Аз харесвам Георги. 
– Мама викаше на тате Георги, и другите така му казваха, само аз го наричах тате.

– Намерила си кого да харесаш! – отвръщала баба. – Малко сте в къщата 
ми дрипли, сега и един дрипльо да доведем. – Баба наричала дрипли четирите 
си дъщери, защото през войната дядо бил убит и тя сама не смогвала да спечели 
пари, та да им купува нови дрехи.

Значи мама харесвала тате, но искала той сам да се сети, а тате не се сетил. 
Заблудила го наймного мамината плесница. Ако аз бях на негово място, никога 
нямаше да сгреша. Защото, като бях във второ отделение, едно момиче ми хареса 
и аз, щом разбрах това, го набих.
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В казармата тате отишъл с цял куфар книги, но след няколко месеца го за
прели в шуменския затвор, защото разказвал прочетеното на своите другари. До
като бил в затвора, маминият мъж го засипала пръст в една кариера и той умрял. 
Мама се завърнала от чуждото село, а тате от затвора и тогава тя му казала:

– Глупчо, глупчооо, толкова да си бил сляп да не разбереш, че те харесвах!
На тате никога не се казва глупчо, но на мама тате не ѝ е тате и той не се раз

сърдил. А когато попитал: „Искаш ли да се оженим”, мама този път не го зашле
вила, а отговорила, че иска. Баба – и тя нямала нищо против, казала:

– Тъй разбрах: бедният взема бедна жена от любов, а богатият взема бедна 
жена за слугиня. Бедният ламти за живот, а богатият за имот. Вземи я, Георги, пък 
гледай да е все засмяна, че тя си отплака.

Мама много плакала в чуждото село, защото там онези хора ѝ натяквали, 
че ядяла много и искала да навакса онова, дето отгладувала при баба. И когато 
овдовяла, цяла година не я пуснали да се върне на село, за да изплатяла изядения 
в тяхната къща хляб.

Мама и тате решили да се оженят, но сега пък дядо – татевият баща – не се 
съгласил. В затвора тате се харесал на дъщерята на адвоката си, Лиза, която го
ворела, че найсвестните хора ги държат под ключ. Тя не била голяма красавица, 
но имала цяло кринче пари и казвала, че ако тате се ожени за нея, ще го изучи в 
чужбина, ще го направи голям човек, а на дядо, който държеше боза джийница, 
ще дигне хубав дюкян в село. Дядо казвал на тате:

– Лиза и никоя друга! Лиза или гробищата. Ако скършиш волята ми, ще те 
убия! – И нарочно пред тате почвал да пълни ловджийската си пушка.

Като си помисля за тоя случай, просто намразвам дядо. Значи той искал да 
не се родя, пък после говореше, че душа давал за мене. Но тате не послушал дядо 
и една вечер пристанал на мама.

Лиза, която дядо повикал с телеграма, същата нощ пристигнала с влака от 
града, изсипала пред дядо две шепи жълтици и казала:

– Ако ми върнеш Георги, всичките са твои. И тези, и другите, дето ги имам 
вкъщи.

Дядо откачил пушката от гвоздея на стената, препасал патрондаша и казал 
на Лиза:

– Ще го имаш! Жив или мъртъв, ще го имаш!
– Жив го искам, жив! – разплакала се Лиза.
– Жив за тебе, мъртъв за тях! – казал той и тръгнал за бабината къща.
Чудя се на дядовия ум. Защо толкова са му били притрябвали парите на Лиза! 

Парите са нужни, за да купиш боза, ножче „рибка”, градски панталонки, свирка... А 
дядо беше бозаджия и можеше да пие боза без пари колкото си иска, пък другите 
работи за какво му са – нали е дядо? Тате казваше, че парите завъртат ума на човека. 
Сигурно същото е станало и с дядо, щом не е проумял такива прости неща.

Той почукал с пушката на бабината порта, а тате, като го усетил, скрил се в 
градината.
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– Да излезе Георги! – заповядал дядо, когато баба се обадила.
– Георги каза, че няма да излезе – отвърнала баба.
– Да дойде да поговорим – настоявал дядо.
– Той каза да заръчаш на мене каквото имаш да заръчваш – отвърнала баба.
– Него искам да видя аз. Веднага отваряй вратата, а вие, женорята, бягайте, 

дето ви очи видят, че не отговарям за себе си! – Дядо заудрял портата, но тя била 
здраво залостена и не се отваряла. Той още повече се ядосал и почнал да вика: – 
Голям леш ще падне! Много кръв ще се пролее тази нощ!

Блъскал, викал, що глас му държи, но разбрал, че нито тате ще излезе, нито 
вратата ще се отвори, и от яд дигнал пушката и почнал лудо да стреля във възду
ха. Изпразнил целия патрондаш. След изстрелите женски писъци огласили ця
лото село. Мъжете помислили, че е обявена мобилизация, и вдигнали жените си 
да ги стягат за война...

Като съм се родил, мама много искала да се сдобри с дядови, но той и дума 
не давал да се отвори за такова нещо. И все пак веднъж, тогава съм бил на че
тиридесет дена, мама ме взела и право у тях. Минала край дюкяна му, отворила 
портичката и влязла, без да повика. Баба, като ни видяла, заплакала от радост, 
въвела мама вкъщи и рекла:

– Старият е много сърдит, но като види рожбичката, сърцето му ще се раз
мекне. Познавам си го.

– За себе си не се плаша, но да не вземе да направи нещо на детето – казала мама.
– Очите му ще издера, само да посегне – заканила се баба и открехнала вра

тичката, през която от стаята се влизаше в дюкяна. – Желязко – повикала го баба, 
– я ела за малко!

– За какво съм ти притрябвал? – обадил се сърдито дядо. А той забелязал 
мама на идване и знаел защо го вика баба.

– Ела де, ела!
– Гледай си там работата! Затвори вратата, че става течение!
– Ела де, не ставай такъв!
– Нямам работа там. Затваряй вратата!
– Ела да погледнеш кой е дошъл!
– Който е дошъл, да си отива. Аз никого не съм калесвал.
– Грехота е бре.
– Грехота не грехота – толкоз. Махни се сега от главата ми!
– Ела бре! Рожбата на сина си да видиш! – молела му се баба.
– Аз нямам син – отвърнал дядо. – Имам един, но отдавна съм го отписал 

от тефтера.
– Погледни само през вратата, само главата си покажи! Унука си поне виж! 

Името ти носи.
– Името ми... – измърморил дядо и някакви чаши издрънчали. Но след мал

ко се показал на вратата. – Е, какво сега – рекъл той, но не влязъл в стаята и не 
отвърнал на маминия поздрав.
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Мама се разплакала.
– Абе, тате – казала през сълзи тя, – какво лошо сме сторили, та не искаш 

и поздрава ми дори да приемеш? Аз съм едно сираче и не зная какво е да имаш 
баща. Защо отказваш на едно сираче да му бъдеш баща?

Дядо почнал да сумти, да се мръщи, а баба ме взела от ръцете на мама и тръг
нала към него, но се препънала и ако не бил той, щяла да ме изтърве на земята.

– Къде зяпаш, че не гледаш в краката си, мари? – креснал дядо, като ме граб
нал от ръцете ѝ.

– Ами да ти го дам, да го видиш... – почнала да се оправдава баба.
– Аз сакат ли съм да вляза? – карал се дядо.
Той ме подържал, погледал ме, аз, види се, нещо съм направил, но какво 

точно – не помня, и дядо се разсмял:
– Ай на дядо червейчето, ай на дядо пашкулчето – заклатил той глава и 

почнал да ми смига и да смърка с устни. – Ама то на кого прилича такова, мари? 
– запитал баба.

– На кого, на тебе прилича. Не виждаш ли, че ти е одрало кожата? Не си ли 
познаваш смръщеното чело? На тебе прилича, ами на кого...

– Ами, на мене – преструвал се дядо.
– На тебе, тате, на тебе – потвърдила и мама.
– Като е тъй, ха целувай ръка и каквото било, било – казал дядо и без да ме 

дава на баба, която посегнала да ме вземе, поднесъл ръка на мама и тя я целунала.
И тъй моето появяване на белия свят било одобрено от дядо и аз съм могъл 

да се радвам на живота като всички хора.

мИЛИТЕ мАмИНИ КОСИЦИ

Заговори ли се в село за хубост, все някой ще каже за мама: – Който не е 
виждал Гането, не знае що е хубост...

Всичко ѝ беше хубаво на мама: и очите, и веждите, и ръцете, и гласът ѝ, ала 
найхубавото беше косата ѝ – жълтажълта, мека като коприна, сплетена в дълги 
и дебели плитки, чиито краища мама разчесваше на два пухкави пискюла. Когато 
вървеше из къщи, все прихващаше косите си, защото нашето коте дебнеше да ги 
закачи с нокти и си поиграе с тях...

Която и жена да се спреше с мама, ще опипа косите ѝ и ще каже:
– Мари Гане, с какво ги миеш тия коси, че ги правиш тъй лъскави и меки, 

тпю, тпю, да не ти е уроки!
– С какво ги мия, с чешмена вода ги мия – отговаряше мама.
– Откъде я наливаш тая вода, че и ние от там да си налеем? Кажи ма, Гане, 

треви ли им вариш, мажеш ли ги с нещо?
– Много ми остава време от работа главата си да дигна, че за треви да мисля 

– отговаряше мама.
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И право казваше, че ги мие само с вода. Найнапред тя ги разплиташе и раз
ресваше – косите руйваха и в тях лицето ѝ се смаляваше, а снагата изтъняваше. 
Мама ставаше тъй красива, че чак ме дострашаваше. Но много се мъчеше с косата 
си – като се намокреха, косите се сплитаха във възли и тя плачеше от болка, кога
то ги оправяше с гребена. И често се заканваше да ги отреже.

– Не мога да им слугувам – оплакваше се тя, – причернява ми, кога дойде 
време да се мия.

– На хората очите им изтичат, като ти гледат косите, а ти – упрекваше я баба.
– Няма да се водя по акъла на хората. Ще ги отрежа, та да ми светне.
– Пък аз тогава главата ти ще отрежа – заканваше се баба.
– Ще ги отрежа, ще видиш, че ще ги отрежа.
– Не ги давам – намесих се и аз. – Те са мои.
Мои, защото, ако на мама причиняваха мъка, на мене носеха само ра

дост...
Заспал съм, да речем, а на мама ѝ трябва да ме прати да ѝ свърша бързо 

някоя работа. Мама няма да ме сбута или да ме извика, а ще седне на крайчеца 
на кревата, но тихо, леко като самодива, за да не скръцне, и с мекото пискюлче 
на косата си ще почне да ме гали по лицето. Аз усещам докосването на косата ѝ 
някъде отвътре, откъм сърцето си. От там попъпля нагоре някакъв гъдел, който 
затопля гърдите ми, прелива през шията ми и почва да трепти в миглите ми. Съ
буждам се, но не отварям очи, защото искам мама да ме гали с пискюлчето. Но тя 
по миглите ми разбира, че съм буден, и тихо шепне:

– Хайде, чедо, стани да ти заръчам нещо, че аз няма кога...
Аз продължавам да се преструвам на заспал.
– Хайде, чедо – моли ми се тя, – хайде да изтичкаш до кооперацията, че солта 

ми се е свършила.
Ако тази сол я вардеше стоглава ламя и кооперацията се намираше на края 

на света, пак щях да скоча и да препусна с мамината заръка...
Като заплачех, само мамините плитки можеха да пресушат сълзите ми. 

Меките пискюлчета бяха посилни от всякакви молби, утехи и заплахи. Мама 
ме вземаше в скута си, защото тогава бях малък, и гладеше лицето ми, ушите ми, 
носа ми и аз се разсмивах от гъдела. И всичко ми минаваше...

И похубава игра от тая да държа плитките на мама като поводи, а мама да се 
подчинява като послушно конче на подръпванията, за мене нямаше. Понякога, 
като я хванех за плитките, тя казваше:

– Остави ме, мойто момче, че шетня ме чака. Други път ще играем. Като съм 
посвободна.

Но тя рядко биваше свободна и аз не пусках мамините тежки, меки и дъ
хави коси...

Дъхави!... Нямаше нито градинско, нито полско цвете, дъхаво като мамини
те коси. Когато ме вземаше да спя при нея, а това се случваше честичко, защото 
тате работеше по чужди села, аз хващах двете ѝ коси и гушех лице в тях. Аз дишах 
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мама. А приспиваше ли ме отделно, пак завирах нос в пискюлчетата на плитките 
ѝ и не я пусках, дорде не заспя.

– Искам да подъхам – казвах аз, когато мама се опитваше да стане.
– Че ти не си малък бе, чедо – казваше тя. – Докога ще ми дъхаш косите? 

Утречко, като пораснеш и те оженим, пак моите коси ли ще дъхаш?
– Твоите – отговарях аз.
– И таз добра! Ами нали жена ти ще ми оскубе косите.
– Пък аз ще я набия! – успокоявах аз мама.
– Ха пусни ме, че и на мене ми се спи. Както седя, ще се катурна...
Един ден мама замина на гости при тате и обеща да ми донесе армаган сла

мена шапка. Аз ѝ заръчах да ми я купи с кордела и на корделата да пише „Дръзки” 
– името на онова малко българско корабче, дето в една война победило голям 
турски параход. Момче от нашето село имаше такава шапка и на мене тя ми ха
ресваше много. Мама обеща и аз с нетърпение зачаках нейното завръщане.

Вечерта, когато си дойде, не бях вкъщи, а като научих, лудо препуснах към 
дома. Пред къщи, седнала на едно столче, заварих баба да плаче.

– Не ми ли е купила сламена шапка? – Реших, че баба плаче само защото съм 
останал без армаган.

– Купила ти – изхълца баба.
– Мама къде е? – попитах аз.
– В стаята, иди да я видиш. Майка!...
Втурнах се в стаята. Мама седеше на кревата. Като влязох, тя вдигна глава. 

Аз се дръпнах назад.
Мама беше отрязала косата си. Нейните дълги, тежки плитки лежаха на ску

та ѝ – с пискюлчетата им се боричкаше котето.
– Ела бе, чедо – каза мама и опипа кревата. Зад гърба ѝ изшумоля хартия. В 

нея беше огъната сламена шапка с кордела, на която със златни букви пишеше 
„Дръзки”. – Ела да ти я премеря. Мама не е забравила какво ѝ заръча нейното 
момче.

Тя подаде сламената шапка, но аз не помръднах от мястото си.
– Ти не си ми майка – казах аз.
Тази жена с подрязани коси, с дълъг гол врат нямаше с какво да погали ли

цето ми, когато трябваше да ме изпрати до кооперацията... Какво щях да дишам, 
преди да заспя, щом ги нямаше пухкавите дъхави пискюлчета!...

– Ти не си моята майка... – казах аз.
– Как да не съм? – попита с разтреперан глас тя.
– Не си!
– И на мене не си дъщеря – каза баба, която влезе в стаята. – Моята дъщеря 

не беше такава оскубана кокошка. Боже! Туй човек без сърце трябва да е, да се 
реши на такова нещо. Да се лишиш от хубостта си. Долна работа!

– Я иди в града да видиш как всички жени ходят подрязани – възрази мама. 
– Всичките ли са долни? Рахата си гледат хората.
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– Долна работа – отряза баба, грабна косите на мама, прегърна ги и пак се 
разплака. Краят на плитките ме шибна по лицето.

– Мамините косици – изхленчих аз.
Баба ме хвана за ръката и ме изведе навън.
Дълго седяхме пред къщи с нея. Тя въздишаше от време на време, а аз си 

мислех за мама. Като си я представях с подрязани коси, с дълъг гол врат и съвсем 
сама в стаята, не зная защо, дожаля ми за нея. Искаше ми се да отида при мама, 
тя да ми сложи сламената шапка на главата, да ѝ оправи корделата, да ме попита 
сърдя ли ѝ се, а аз да отвърна „не”.

Но тя сама дойде. Постоя права, сякаш чакаше да ѝ кажем нещо, но ние не 
продумахме. Тя се пресегна, взе плитките от баба, прикрепи ги зад ушите си и 
леко се наведе, за да види докъде ѝ стигат.

– Като не ме искате такава – въздъхна тя, – ще ги оставя да ми пораснат от
ново. Ще ме признаеш ли за майка тогава? – усмихна ми се тя.

Аз я погледнах в очите и казах:
– Тогава – да!

ЛЕКА НОЩ, ТАТКО

На Йонка и Марьо

У дома е много тъмно, татко. Вечер не смеем да палим лампата, пък и да иска
ме – не можем, в кооперацията не ни дават газ. Мама прати днес Косето да купи – и 
Косето, татко, вече работи, но нали си е още глупавичко, мама му пише бележка, 
ако го проводи някъде при хора; от кооперацията Косето се върна с празно шише, а 
на бележката пишеше: „Купете си газ от болшевишка Русия.” И сега стоим тримата 
на тъмното; и тримата сме на кревата, но не се виждаме и сякаш сме съвсем, съвсем 
сами – мама още по видело затули прозореца с черга. Мама не ще да ляга, защото 
я е страх да заспи; на мене ми се спи, но тя иска да съм буден, за да има жив човек, 
с когото да размени дума, щом се преплаши. А Косето спи. Ти нали го знаеш – за
дрямва с кокошките. Все си е такова. И нали е глупаче, нищо не разбира. Спи на 
мама в скута, сякаш и в тъмното го виждам как е лапнало пръстчето си и го смуче. 
Да е да го погъделичкам и да го попитам, както ти го питаше: „Абе, пале, толкова 
ли ти е сладък пръстът, дай и на мене да го близна един път”, но мама не дава да се 
шукне, за да не подушат в коя стая сме, да мислят, че ни няма, че сме измрели...

Мама все плаче, татко. И сега плаче; пази се да не разбера, за да не се упла ша, 
но аз я усещам: тя си задържа дъха понякога толкова дълго, че ме хваща страх да не 
е умряла. Плаче не както порано със сълзи, защото сълзите ѝ вече пресъхнаха, а 
хълца, хълца и после си задържа дъха. Мама вярва, татко, на хорските приказки, че 
са те убили. Аз ѝ казвам, че не са те убили, защото ти си все пред очите ми и все си 
разговарям с тебе, когато поискам, и ти ми отговаряш, и гласа ти чувам, а нима, ако 
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си убит, ще те виждам и ще разговарям с тебе? Ето и сега искам да си при нас и ти 
влизаш в стаята, както влизаш винаги, когато се върнеше от работа, и смешно поч
ваш да душиш, за да се сети мама, че си гладен като вълк и ако не сложи софрата вед
нага, ще ни изхрускаш тримата, като почнеш от Косето, защото неговите кокалчета 
са найкрехки и найсладки. Косето ти се плаши, защото не разбира, че се шегуваш, 
а после ти мрънка да го дигнеш до тавана, но го е страх и се държи за врата ти, не 
смее да се пусне. И мене ми се ще да ме дигнеш, но съм много голям и не ми прилича.

– Слуша ли днеска майка си? – ме питаш.
– Слушах я, татко. Нека тя каже.
– Защо тя да казва? Щом ти ми казваш, достатъчно е, аз ти вярвам. Разправи 

сега каква работа свърши, с какво оправда хляба си!
– Аз, татко, днес орах. След училище мама запрегна биволиците и отидохме на 

нивата. Мама дойде само да снеме плуга от колата и после се върна, защото вкъщи 
я чакаше друга работа. Слънчогледът ни стои неочукан, кокошките и прасето го ро
вят и пилеят; мама не смогна да го очука сама, на чуканка не смеят да ни дойдат, а 
и с надница никой не се съгласява да помогне, защото Васил Общинаря привиква 
всеки, който се завърти край нас, и заплашва: „Ако – казва – оня ти е много мил, да 
те пратим при него. Живи – казва – да изгорят, никой да не е влязъл в двора им!”. 
Васил Общинаря, татко, все клечи и слухти край нашия плет, аз го виждам и се каня 
да му пукна тиквата с някоя буца, но мама ме спира, защото щели да арестуват и 
мене. Когато мама я няма наблизо, подучвам Косето да замеря, него поне ще ги е 
срам да арестуват, но колко е силицата на Косето, пък и бучките му муха с тях не 
можеш уби...

Мама ме остави да ора и ми каза:
– Ти вече, синко, си ни и орачът, и връзвачът, и баща на Косето... Свърши 

твоето детство, ще забравиш игрите и палуванията.
А вечерта, като се върна да ме прибере и видя, че не съм изорал и една леха, 

ме наби.
– Боже, боже – викаше, – на кого ме остави баща ти, на тебе ли, дето за нищо 

не си способен...
Тя ме би и мене ми беше много мъчно, идеше ми да умра, но не ѝ се сърдя 

никак. Защото тя не знаеше, че виновна беше Караманка. Защо ли я глезим тая 
биволица? Аз вече ще ѝ викам Карамана. Тя, татко, си е все същото цвете: млечна 
е, но си е инат и ти хубаво щеше да сториш, ако я беше продал, както ѝ се заканва
ше, и не беше послушал мама да я оставиш заради млякото ѝ. Ти сам знаеш защо 
продаде конете, пък и биволиците може да не са чак толкова лошо нещо, ако не 
са като Карамана. Щом мама ни остави сами на нивата, Карамана се тръшна на 
брезната и не помръдна. Не беше уморена – бяхме изорали само дветри брезни, 
– от инат го направи. Оставих я да полежи, викам си – ще се вдигне сама. Не. За
почнах да я моля с добро, да ѝ приказвам като на човек.

– Добре – викам, – полежа, наложи си волята, видяхме; ставай сега да орем. 
Ние – викам – с тебе къща трябва да храним.
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А тя опъва шия, блещи зъркелите си, пъшка – вижте ме, значи, искам да ста
на, но не ми стигат сили – и лежи. Сръгах я с остена – гърчи се, но не се изправя. 
Намерих се в чудо: слънцето се качва, а ние – само дветри брезни. Сложих на 
два разкрача пред нея сено – викам си, лакомията ѝ ще я подлъже, но тя пак само 
опъва шия, върти глава и се сърди, дето не съм ѝ поднесъл сеното под муцуната. 
Тъй ли – викам, – ти знаеш, но и аз зная; наложих я хубавичката с остена, но и 
това не помогна. Отиде си денят, докато се въртях край това проклето животно. 
Тогава изневиделица изникна чичо Въльо Горския. Прати ме да събера от боклу
ците посух сламорляк и като му донесох няколко стиски, поръси с тях биволи
цата и дорде разбера какво мисли да прави, драсна кибрит и подпали Карамана. 
Гори, татко, пращи и пак не иска да се надигне. Но когато пламъкът я обхвана от 
всички страни, рипна и повлече плуга. Да видиш после как се оре! Беше опърлена 
и миришеше на коладник. Едва тогава почнах да ора истински, но денят си беше 
отишъл и мама ме завари само с една леха и ме наби. А като ѝ разказах за Карама
на, мама се разплака на глас, почна да ме милва и да нарежда:

– Започнаха, синко, сирашките ти тегла. Синко, синко...
И аз си поплаках малко, но не защото ме би, а дето ми вика, че съм бил сирак. 

Пък аз не съм сирак, татко, но мама е повярвала, че ти си убит, и никак не мога 
да ѝ втълпя, че съвсем не си убит, щом те виждам жив и си разговарям с тебе...

А мене, татко, откак те няма, взеха много да ме бият. Днес ме би оная дъртачка 
Божковска, дето се кълчеше и преструваше едно време, когато не ѝ вземаше пари 
за млякото; ти нали казваше, че учителите трябвало да се тачат като светии, защото 
тяхната добрина нямала равна на света... Хубава светица излезе Божковска! Сега 
нали не смее да идва за мляко, а друг надали ще се намери в селото да ѝ даде без 
пари и една капка, та сякаш аз съм виновен и все измисля да ме напляска за нещо. 
Отзаран ме би, защото съм забравил да сложа дата на домашното си, и ми зададе да 
напиша тая дата за другия ден триста пъти, отделно от новото домашно.

– Госпожице – викам ѝ, – нека да не я пиша триста пъти, защото следобед ще 
ора и няма кога.

А тя ме зашлеви през устата с опакото на ръката си.
– Тази уста – каза – да не знае много и да не отговаря. Ако имаше кой да за

тваря устата на баща ти, нямаше да се стигне дотам!
– Какво е виновен – викам ѝ, – госпожице, баща ми?
– Млък! – крещи. – Той ако беше порядъчен, нямаше да го арестуват.
– Татко е наковладен – казвам.
– Ще мълчиш! – заповяда. – Наковладен! Мене защо не ме наковладят?
– Защото – казвам – ковладят найдобрите хора.
Щях да ѝ наговоря много работи, но тя ме изгони от час. И подобре, защото 

отидох да ора порано, само Карамана да не беше ми погаждала оная мизерия.
Много е тъмно у дома, татко – с пръст да ти бръкнат в окото; отвън не се чува 

нищо, селото като че ли е измряло и живи сме само тримата и си чакаме реда и ние. 
И оня, дето се върти сега край къщата, сякаш ще дойде да ни прибере и нас. Нека да 
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си поприказваме още, татко, така не ме е страх от нищо. Пък той да си чука на про
зореца и да се преструва на нелегален, та да му дадем хляб и храна, и после, като се 
хванем на въдицата му, да те мъчат, задето си прибирал нелегални. Той не може да 
ме подмами, колкото и да си преправя гласа, защото гласа на истинския нелегален 
аз познавам. На тебе нищо не съм казвал, и на мама също, но той, самият нелега
лен, ми забрани. Защото, каза, ха си продумал, ха си запалил чергата на майка си и 
баща си. Разбрах го що за човек е още тогава, макар че се престорих на мъничък. 
Сега ще ти разправя как стана работата, но ти не ми се сърди, че не те послушах, ко
гато ми забрани да се качвам на сеновала, защото уж дъските между гредите били 
разместени и щял съм да хлътна в обора и се пребия. Знаех, че дъските са размес
тени, а има и изгнили между тях, но аз стъпвам винаги върху гредите. Ако ми беше 
казал направо, щеше да е подобре, но ти си мислил, че ако ми довериш за нелегал
ния, ще се раздрънкам веднага. Да не съм глупав да се раздрънквам, та после да те 
мъчат в полицията, и мама да я мъчат, пък ние с Косето да останем съвсем самички 
двамата. Мене, татко, на парчета да ме направят, няма да продумам за нелегалния...

Как стана: отидохте на нивата и ни оставихте с Косето сами. Като ошетахме, 
заиграхме се на криеница. Дойде Косевият ред да жуми; аз изправих ритлата ò сте
ната на сеновала и се качих горе. Тогава видях нелегалния: той спеше върху едно 
чердже и дори не се събуди и нямаше да разбере, че съм го видял, ако не кихнах. 
Нали ме знаеш – лъхне ли ме на сено, кихам на скъсване. Помниш ли, като бях ма
лък, как ми се смеехте, дето не можех да кажа „р”, как ме караше да река револвер, 
революционер, а аз само ги развалях със своето хрускаво „р” и как, като ме заведе 
веднъж на ливадата, почнах да кихам едно след друго, езикът ми се заплете нещо 
и тогава изговорих, без да искам, това пусто „р” и после на връщане от ливадата 
разлайвах по тъмно кучетата с моето „р”, защото се боях, че ще го забравя... Кихнах, 
нелегалният се стресна, взе да опипва под възглавието си, но се съвзе и ме повика 
при себе си с пръст. И все държеше пръст на устата си. Накара ме да седна при него 
на черджето: искаше да ме заприказва, но не му идеха думи и ми се усмихна. И аз 
му се усмихнах. После ме попита шепнешком как ми е името, на колко съм годи
ни, в кой клас уча, получавал ли съм девет на колене... А през това време Косето 
се дереше, че уж ме виждало къде съм скрит, плюеше на дирека, викаше да съм се 
покажел... Видяло ме! То дори не погледна към сеновала и наум не му мина, че съм 
там. А ние си приказвахме с нелегалния по география, той ми задаваше въпроси за 
държавите като учител и ме потупа по гърба, като му отговорих, че найголямата 
държава на света е Русия. После попита какъв съм щял да стана като пораста и като 
отвърнах, че искам да стана като него, той опули очи.

– Ти – дума – за какъв ме вземаш, че искаш да станеш като мене? Аз съм един 
апаш, ето, завари ме на сеновала тъкмо когато исках да задигна нещо.

– Ти не си – рекох – никакъв апаш, не ме баламосвай, не виждаш ли, че на 
сеновала няма нищо за крадене.

– Но аз – дума – щях да обера къщата ви, чаках само да излезете на пътя с 
братчето ти.
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– Ти – рекох, – ако си крадец, щеше ли да избереш нашата къща, когато се 
познава, че в нея няма нищо за крадене. После – рекох, – не виждам ли, че лежиш 
на черджето от гостната, дал ти го е някой от нашите.

Той разбра, че не може да ме баламоса, и каза:
– Ами ако те питат за мене, какво ще речеш?
– Нищо.
– Нито на майка си, нито на баща си?
– На никого – рекох.
И тогава ми каза, че ако съм се изтървял пред някого, щял съм да подпаля 

чергата ви, и ме проводи да играя с Косето и заръча да гледам, ако край къщата се 
завъртят непознати хора, да кихна няколко пъти. Аз веднага кихнах, нелегалният 
ме потупа и ми се усмихна и после отидох при Косето.

Татко, ето го оня! Върви на пръсти, но стъпи на плочата под прозореца, 
дето хлабуца, препъна се и се опря на стъклото с ръка. Да го счупи, че да си 
отреже ръката макар! Чука! Съвсем лекичко. Мама опъна още по видело черга 
на прозореца, за да не забелязва отвън нищо, но аз сякаш го виждам и през 
чергата. Прилича ми на лудата Пена – помниш ли как мама пищеше, като я 
зърнеше залепена на прозореца! И как Пена се кискаше и ближеше стъклото. 
Значи е разбрал в коя стая сме: всяка вечер замръкваме в разни стаи, но той, 
види се, чука наред по всички прозорци. Мама спира да диша, тя много се 
плаши.

„Како, преструва си гласа оня, пусни ме, имам да ти дам важни нареждания, 
няма вече полиция, аз проверих: не ме оставяй на пътя, после другарят ти ще ти 
се кара.” Той чака, ослушва се, пак почуква, пак се ослушва, тъпче под прозореца, 
но ние не шукваме. Ето, отиде си вече. Няма тук балами, мискинино. Мама още 
не смее да диша; след малко ще се съвземе, ще почне да хълца. Нека си поплаче, 
страшното нали мина!

Той не ще ме подлъже вече, както първия път – една седмица след като те 
арестуваха. Беше си докарал гласа като на нелегалния, ама същинския нелегален. 
Искаше хляб, бил много гладен. Аз се затирих към долапа и извадих една поря
заница; дожаля ми за него, рекох си, кой знае колко дена не е турял къшей в уста. 
Ти може да ми се разсърдиш, но аз чух веднъж, като си продумахте с мама, че 
нелегалният идвал една нощ у дома, не посмял да влезе, защото му се сторило, че 
някой дебне край къщата, и се върнал. А три дена не бил ял нищо, изкарал само с 
бучка захар и шепа киселици. Помниш ли кога си приказвахте с мама? Бях легнал 
във вашата стая, докато запалите лампата, не ме усетихте, аз се преструвах на 
заспал. Дожаля ми за нелегалния, та като чух гласа на оня, помислих, че е истин
ският, и рекох да му занеса хляб, а мама ме хвана, затули ми устата и чак когато 
оня се махна, каза:

– Къде се беше затирил с хляба?
Аз чак тогава се сапикасах.
– Исках – рекох – да нахраня кучето.
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– Искаш – рече мама – с глупавия си акъл да окачиш въжето на баща си. Не 
ти ли идва наум, че тоя е от полицията? Че иска да разбере дали са влизали и из
лизали у нас разни хора? И какво куче те е патило, къде имаме куче ние?

Бях забравил съвсем, че нашият Арап го убиха. Една заран след твоето арес
туване дойдоха кметът, Васил Общинаря, чичо Въльо Горския и един от града 
– мама каза, че той бил с тия, дето те арестували. Кметът излъга, че имало оплак
ване – нашето куче уж лаело много и не давало на съседите да спят, та трябвало 
да се очисти. Мама се разплака – нали знаеш, че тя много го обичаше и дори му 
викаше „моето дете”. Арап сякаш разбра защо са дошли чуждите хора и почна да 
се крие зад мама и да лае, и особено Васил. Него много го мрази и все го подушва 
край плета. Васил скрои цялата работа.

– Въльо – вика, – тегли куршума на тоя гад!
А чичо Въльо се дърпа, подава пушката си на Васил и вика:
– Не е по комшийски да го убивам аз, един плет ме дели от тез хора. Пък и 

на животно досега не съм посягал. Една кокошка не съм заклал, питайте когото 
искате от село, ти, Василе, поне знаеш.

Цивилният от града изгледа чичо Въльо.
– Ти – казва – много милостив си бил бе! Пък властта ти е дала в ръцете 

пушка. Ако ти излезе в гората шумкарин, и той ли ще ти дожалее, или ще му да
деш оръжието си?

Чичо Въльо смънка нещо, но не посегна на кучето. Уби го Васил. Стреля му 
два пъти. Арап се гътна, стана, но едната му страна увисна и той се завали. Мама 
му взе главата в ръце и почна да реве на глас и да нарежда:

– Василе, Василе, сега няма кой да ти пречи да клечиш край плета... Ти ще 
ни бъдеш вместо куче, ти ще вардиш къщата. Излайвай от време на време, да ти 
хвърлям по един комат...

Мама рева цял ден и хората помислили, че тогава научила, дето си бил убит. 
А ти не си убит, ти си жив, аз зная, защото как иначе ще те виждам и ще разгова
рям с тебе, ако си убит?

Мама и сега плаче в тъмното. Когато оня се отдалечи от прозореца, тя тогава 
се отприщва. Порано ѝ думах да не реве, но тя, горката, няма сили да се сдържа 
и вече не ѝ казвам нищо. Така, като поплаче, се уморява и както си хълца, заспива 
седнала. Ето, укроти се вече. Сега ще я заваля полекичка на кревата, ще ѝ подло
жа възглавница. Лягам до Косето и аз... Татко... ела... има място и за тебе... Легни... 
Вземи ми краката между коленете си... стисни ги... и да спим двамата, както вед
нъж... помниш ли?

Лека нощ... татко...
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Писал съм неведнъж за Кольо Георгиев. И трудно 
ми е да кажа нещо ново. Всъщност, той е част от 

поколението, към което и аз принадлежа, а това значи, 
че пишейки за него и за другите поети, белетристи 
и драматурзи на 60те години, преживявам себе си. 
Какво тук значат десетина години разлика, щом 
пътуването е в една и съща каюта. Това време, 
позволете ми да съм субективен, беше чудесно, 
пълно с изпитания и избор на съществуване, и най
важното – откривателско за нашата литература. 

Тогава надеждата беше слязла толкова близко до 
сърцата ни, че я усещахме как ни опарва. В разказите, 
новелите и романите разказвачите дебютанти с 
невероятен нюх доловиха прехода от един исторически 
период в друг, от външната обвивка на явленията 
към тяхната вътрешна структура и устройство. От 
социалните проекти до пречупването и коригирането 
им в човешката душа, която отказваше да приеме на 
доверие допингираното изкуство на клишираните, 
идейно правилни истини. 

Всичко преминаваше през нашето убеждение, 
че разтопяваме ледове, че рушим социалистическия 
неокласицизъм, че навлизаме в лабиринти на съвестта, 
че даваме възможност на всяко цвете да расте 
самостоятелно и на всеки порив да се ражда свободен. 
Това се извършваше под формата на борба срещу култа 
към личността, каквото и да означаваше този култ. В 
творбите имаше заряд на съпротива и себепознание, 
на навлизане в забранени зони на човешкия опит. 
Диапазонът на авторите беше огромен – от Йордан 
Радичков, Николай Хайтов, Ивайло Петров, Васил 

Чавдар Добрев – професор, док
тор на изкуствознанието. Рабо
ти в об ластта на литерату ро
зна нието, театрознанието и по
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Попов до Генчо Стоев, Кольо Георгиев, Георги Марков, Дико Фучеджиев, Георги 
Мишев, Дончо Цончев… Белетристи с талант, написали неповторими текстове.

Кольо Георгиев ме привлече в своя свят още с първите си творби. Найнапред, 
защото пише сладкодумно за преживени истории, разказва сякаш приказки. Има 
какво да каже – не да го докаже логически, а да го сподели. Не маниерничи, не 
стилизира, не кокетира с нещата, които го вълнуват. Не ни заплита в сложни 
интриги, не строи многоетажни фабули. Другите от поколението му не устояха 
на изкушението да сътворяват обемни повести и романи. Кольо Георгиев остана 
в орбитата на разказа. 

Така Кольо Георгиев разви формата на разказа от втората половина на 
ХХ в. като майсторство и прозрение. В творбите му ставаме свидетели на тънки 
като паяжина настроения, озарени с доверие у човека, обрисуван с четката на 
акварелист. 

Разказите на Кольо Георгиев се простират на познатата българска земя. 
Отношенията и нравите, които се представят, са от познатото село или градче, 
там е уютно, топло, интимно. Пространството е премерено. Героят не пътува 
в далечни, приказни страни – Радичков например изумително и вълшебно 
нарисува пребродения от него руски Север; Васил Попов разговаряше на „ти” 
с Хемингуей; Джери Марков хапливо, но и елегантно пращаше по дяволите 
столичния елит и сноберия, преди да стигне до жените на Варшава; Ивайло 
Петров сблъскваше класа с класа, мъкнейки претоварената каруца на епоса. А 
Кольо Георгиев, завършил висшето си образование след войната в Съветския 
съюз, поне да се беше опитал да покаже как изглежда следблокадния Ленинград 
на Шостакович и Ахматова, в който се готви да стане икономист, или как бленува 
планетата през решетките на килията в Шуменския затвор. Вместо всичко това 
– упорито локализираше, затваряше пространствената рамка на разказите. И от 
времената предпочиташе сегашното, не миналото свършено, митологизирано 
време, не бъдещото време, с прогнози кое как ще се реализира, когато ни няма. 

Случи се да му гостувам. Много отдавна. Родното Голямо ново досущ 
копираше разказите му. И Попово излъчваше декора на творбите му. Посрещна 
ни майка му, твърде различна от представата за майката в разказите му: набрала 
години, невисока, понапълняла, добродушна и прикрила грижите си жена, 
тя всекидневно, без очакваната тръпка на открита радост приветства сина си 
с добре дошъл – българите поначало крият чувствата си. Баща му, легендарен 
комунист от Поповския край, беше си отишъл както вървял през нивите, ударила 
го мълния. Политзатворник с доживотна присъда, точно с такава присъда се 
сдобива преди Девети и неговото момче Кольо. Захванал се с писането още в 
гимназията, Кольо Георгиев явно отрано е решил да остане достоверен даже в 
топографията и детайлите на Североизтока, да не заменя местния колорит дори 
за всичките богатства на земното кълбо. 

В такава обстановка той строи своите разкази не толкова върху сблъсъка на 
характерите, колкото върху случката и анекдота. Персонажите му имат за задача 
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да пренесат стойностите на анекдота и случката в сферата на идеите. За доброто 
и лошото, за десетте Божи заповеди и неизброимите начини, по които те се 
заобикалят или зачеркват. Персонажите пряко пренасят значенията и затова не са 
пример за психоанализа. Сблъсъкът обикновено е между двама души, преносвачи 
на възгледи, идеи, позиции. Те се запомнят не с многообразието на постъпките 
си, а с целта, която упорито преследват. При тях подтекстът е отместен на втори 
план. Затова пък искат да разбият ядрото на социалната диалектика на епохата, 
за да разберат каква енергия и какви противоречия съдържа. Разказът на Кольо 
Георгиев е нов тип поглеждане в кладенеца на етическите сложности и парадокси. 

 Ще се самоцитирам: „Белетристът Кольо Георгиев спада към онзи кръг 
на отечествената интелигенция, която отрича политическите компромиси в 
партията и обществото след 1956 г., вижда корист и сребролюбие в уязвимия 
откъм морал прагматизъм на новия партиен елит, квалифицира този прагматизъм 
като предателство спрямо високите надежди и идеали на комуниста антифашист 
преди 9 септември. На аргумента, че политиката не е молитвен храм, че без 
насилие няма как да се роди истинският плод на историята, че прагматизмът 
допуска използване на неетични средства заради благородната цел, Кольо 
Георгиев, наред с творци като Емил Манов, Юлия Огнянова (политически 
затворници преди 9 септември), Христо Ганев, Анжел Вагенщайн и Руси Божанов 
(партизани), Васил Акьов, Радой Ралин или Леон Даниел (ремсисти), заговаря за 
моралната криза на социализма, за злини, причинени от новото еснафство! Не 
бих определил интелектуалното поведение като това на Кольо Георгиев с термина 
„дисидентство”, поскоро ставаме свидетели на „нонконформизъм”: отказ от 
приспособяване към социални практики, които са противопоказани – според 
такива творци – на социализма като перспектива и хуманизъм.” 

 Но да продължа. Разказите на Кольо се разполагат в няколко проблемни 
кръга. 

В центъра на първите си книги авторът противопоставя етиката на 
антифашиста, найчесто младеж, и антиетиката на човека, обслужил реакционния 
буржоазен режим. Садист е полицейският капитан в разказа „Отмъщението на 
Бозов”; трагичен е конфликтът в театралната миниатюра „Момчето и палачите”. 
В „дните на тъга” според Кольо Георгиев се разбиват сърца, покваряват се 
съвести, но се и възпитават издръжливост на духа, преданост на идеята за по
нормално и посправедливо общество. От такова изображение ни лъха инстинкт 
за доброта, която измества отмъщението; инстинкт за надмощие на човека, чужд 
на конформизма и брат на оскърбените и угнетените. Странна смесица на пряко 
и дистанцирано рисуване, с голяма доза лиризъм, която преди това срещаме у 
Ангел Каралийчев. 

Лиризмът на Кольо Георгиев е вътрешен мотив, основен елемент на разказа, 
който засилва съпричастието ни с отстояваната от белетриста кауза. Читателят 
може в подобни произведения да съжали или да възроптае, даже да пролее 
сълза. Небесна скръб пада над нас от разказа „Лека нощ, татко” с писмото на 
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малкото дете до баща му, убития антифашист. За да ни предпази от прекомерно 
вживяване, Кольо Георгиев използва сечивата на „отстранението”, което се състои 
от леки подбиви и насмешки, от привидни шеги и самоирония. В разказите 
„Жана унищожава класите”, „Нелегален”, „Време за борба, време за любов” и др. 
носталгията я застига насмешка, а на ръба между акцията, преживяното и новата 
оценка се ражда смеховият ефект. 

Кольо Георгиев е роден да изобрази детето: как то чувства и какво знае, как се 
превръща в юноша и колко съкровени са истините, които носи от мига на своето 
раждане. Това не е поглед на възрастния към детето, а самата невинност, самите 
копнежи и чистота на младото същество. Кольо Георгиев, който дири оправдание 
дори и за субекта, нарушил основните норми на човешко съществувание, наказва 
жестоко всекиго, който унизи детето. Едно от великолепните и съкровени 
изображения на майката, на детската обич към майката в съвременната ни 
литература е приютено в разказа „Милите мамини косици”.

Подкупващо е, че авторът разказва за себе си, за неща, случили се с него. 
Затова използва често Азформата като израз на стопени разстояния: „Трийсет и 
един чифта волове”, „Сбогом на оръжията”, „Човекът с дървената ръка”, „Дядото 
и внучката” и прочее. 

В друг тематичен кръг влизат разказите му като „Хрисан и Зунка” или 
„Самотници”, в които социалната борба се преломява в ситуацията на самотния 
герой, принуден да понася житейските тегоби и несправедливости. 

След 1989 г., в десетилетията на прехода, у Кольо Георгиев проличава тяга към 
разказа, построен върху вътрешната човешка драма, с акцент върху подтекста. 
В такива произведения, за разлика от предишните, порелефно се откроява 
характерът на героя. Имам предвид „Ресторант „Парнас” – летопис”, „Камъни за 
градеж”, „Клиентът с калните обуща” и предимно разказа „Наддаване за шепа 
круши” – разкази за човечността, за качеството на живота, което съвременният 
ни манталитет поставя на изпитание или просто го подминава. 

Спрях се подетайлно на разказите и ето, не ми остава време да анализирам 
поне отчасти драматургията на Кольо Георгиев и мемоарната му книга „Изповеди 
на захождащото слънце”. Без тях образът на художника остава някак си 
приблизително доловен. Да не говоря колко ми е нужно да озвуча след десетилетия 
огромния обществен отзвук на неговите пиеси и главно на пиесата „Съдии на 
самите себе си”, в която Кольо Георгиев първи или един от първите български 
прозаици е направил анамнеза на генезиса на прохождащата номенклатурна 
класа у нас. 

В творчеството си, предимно в драматургията, и в поведението си на граж
данин Кольо Георгиев прозря опасна аномалия в жестокостта, нетолерантност
та и себич ността на свои другари, заели високи държавни и партийни постове 
след 9 септември 1944. Дразнеха го нетърпимостта и безконтролната власт, 
демагогията и двойните стандарти, догматизмът и сектантството, простофил
ството и душевната грубост, които вместо да намаляват, през 70те и 80те го
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дини се оформиха като крупни обществени пороци. Смяташе, че нашият со
циализъм ще плаща, задето форсира историческите процеси и налага насила 
представите си за живота. Изпитваше особен пиетет пред общочовешките и 
националните ценности, издигаше на пиедестал автономността на отделния 
човек. 

След 10 ноември за кратък период, доста утопично, Кольо Георгиев про
дължи да се надява на гласността и демократизма, така както ги афишираше пере
строечната идеология през 80те години на ХХ в. Скоро обаче възропта гневно 
срещу социалния фалш и възстановяването на дивия капитализъм, написа 
заредени с тревога редове срещу геноцида над националната ни държава. Създаде 
силни публицистични текстове, в които осъди глобализма и неолиберализма, 
предателствата на политическия ни елит, а в културата подложи на остро 
отрицание рецидивите на така наречения постмодернизъм. За мнозина може би 
този индивидуален развой е ненадеен и трудно обясним, но според моето мнение 
у Кольо Георгиев отново проговори гласът на писателя реалист, усетил в себе си 
пулса на своята революционна, ремсова младост. 

Колкото до мен, аз продължавам да вярвам, че ще дойде време, когато 
вместо сегашния конформизъм в официалната култура ще се възстановят източ
ниците на духовната светлина и неолибералната платена интелигенция ще 
изтече в отходните канали на историята. И тогава ще дойде истинското време на 
пишещи братя като Кольо Георгиев, на всички одарени български творци, които, 
изтърпели лишения и унижения, са останали верни на себе си и на идеала, който 
прави от живота Живот. 
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