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Мисли и АФОРИЗМИ

Маркс може би не е бил ученият, за който се е смятал. Но той беше брилянтен мислител. Той разви теорията за обществото, което се движи напред от икономическите сили не само чрез средствата за производство, а и от отношенията
между собствениците и работниците, за които е предопределено да преминат през
различни етапи на развитие. Той беше и великолепен писател. Може ли да се забрави фразата му, че историята се повтаря „първо като трагедия, а след това като
фарс”? Идеите му бяха колкото научни, толкова и религиозни – те могат дори да
се наричат религия, приспособена за светската епоха. Той беше като древен пророк,
описващ Божието шествие на земята. Капитализмът – това е загубата на благодатта; човекът ще изкупи греховете си, като пролетариатът се изправи срещу
своите експлоататори и превърне в реалност комунистическата утопия.
Удивителната категоричност на Маркс бе отговор на големите му съмнения.
Неговите обхватни теории бяха резултат от безкрайни търсения. До края на живота си той поставяше под въпрос много от своите най-важни убеждения. Той се
безпокоеше, че може би греши за тенденцията към спад на печалбата. Той бе озадачен, че намалявайки угнетяването на бедните, викторианска Англия им осигури
подобряване на жизнения стандарт.
Главната причина за увеличаващия се интерес към Маркс е, че неговите идеи
са по-актуални, отколкото бяха преди десетилетия. Следвоенният консенсус, който изместваше властта от капитала към труда и съдействаше за намаляване на
социалната диференциация, постепенно е игнориран. Глобализацията и възходът на
виртуалната икономика създават версия на капитализма, която става все по-неконтролируема. Завръщането на властта от труда към капитала провокира реакцията на народа, която често е популистка. Несъмнено най-успешната икономическа книга през последните години е „Капиталът през XXI век” на Тома Пикети,
която е ехо от заглавието на най-важното произведение на Маркс и изследва неравенството в доходите.
Маркс е изключително актуален и днес. Концентрираната икономика набира
резервна сила от атомизирани работници, които очакват да бъдат призовани от
електронни ръководители да доставят на хората храна, да почистват къщите им
и да шофират автомобилите им. Във Великобритания малко хора под 45-годишна
възраст имат възможност да си закупят жилище поради високите цени. Повечето
американски работници споделят, че разполагат едва с няколко хиляди долара в банките си. Пролетариатът на Маркс се прероди като прекариат.
Сп. „Икономист” за 200-годишнината на Карл Маркс
https://www.economist.com/books-and-arts/2018/05/03/rulers-of-the-world-read-karl-marx
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Из словото му
пред тържественото събрание,
посветено на 200-годишнината на Карл Маркс
Си Дзинпин

Д

Си Дзинпин – председател на
Китайската народна република,
генерален секретар на Китайската комунистическа партия и
председател на Военния съвет
на ЦК на ККП.

нес ние организираме тази голяма среща, за да
отбележим 200-годишнината от рождението на
Карл Маркс, да си спомним за неговата велика личност и за историческите му дела, да прочетем поновому брилянтните му мисли и да почетем благородния му дух.
За пролетариата и за работническата класа по
целия свят Маркс е учителят на революцията. Той
е основателят на марксизма и създателят на марксистките партии, пионерът на международния комунизъм и най-великият мислител на модерността.
Две столетия по-късно, въпреки огромните и значими промени в човешкото общество, името на Карл
Маркс се ползва с уважение по целия свят, неговата
теория продължава да блести с ярката светлина на
истината.
През целия си живот Карл Маркс се ръководи
от възвишените си идеали и никога не спира да се
бори за освобождението на човечеството.
Маркс изкачи върха на човешкия разум в търсене на истината – без да се страхува от изпитанията
и препятствията, които срещна по пътя си. През целия си живот той се бори докрай да победи стария
свят и да построи нов.
Маркс е не само велика фигура, която носеше
на раменете си тежестта на света, но и обикновен
човек със силна любов към живота. Той беше искрен и истински в своите приятелства.
Най-ценният и влиятелен духовен принос,
който Маркс ни остави, е неговата научна теория –
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марксизмът. Тази теория като прекрасен изгрев осветлява пътя на човечеството за изучаване на законите на историята в търсене на собствена му свобода.
Марксизмът е рационална теория, която разкри закономерностите на
развитието на човешкото общество по един съзидателен начин. Марксизмът е
проницателна и дълбока теория, която за първи път създаде система от научни принципи за освобождението на човека. Неговата квинтесенция е именно
стремежът към това освобождение. (...) Марксизмът пръв започна да търси
пътя за човешкото освобождение от името на обикновените хора. Целта му е
с помощта на научната теория да създаде свят без принуда и експлоатация –
свят, в който всички са равни и свободни. Марксизмът въздейства на хората
отвъд всякакви граници и отвъд всяко време, защото корените му са в човечността. Верният път е да си близо до хората, за да задвижиш напред колелото
на историята.
Марксизмът е теория за практиката, която напътства усилията на хората,
стремящи се да променят света. (...) Марксизмът не съществува единствено
като учение. Неговата цел е да промени човешката съдба. Той се базира на
човешкия стремеж към свобода, успя да го обогати и така да способства за
прогреса. Той е интелектуален ресурс и духовен стимул за хората, опитващи
се да разберат и да променят света.
Марксизмът е постоянно развиваща се теория, която непрекъснато се
обогатява с най-зничимите научни постижения на времето. Маркс е признат
за най-великия мислител на съвремието ни. Неговите теории са инструмент,
с който Китай да спечели бъдещето.
Марксизмът не само промени света, но и значително допринесе за промените в Китай.
Китайската комунистическа партия се ръководеше от марксизма във времето, когато партията бе изправена пред огромната отговорност да възкреси
нацията и да поведе китайския народ към благоденствие и просперитет.
От създаването на Китайската комунистическа партия нейните членове
интегрираха основните принципи на марксизма със специфичната действителност на китайската революция и на китайската държава. Те обединиха китайския народ и го водиха през дълги и тежки борби, извършиха демократичната социалистическа революция, основаха Китайската народна република и
с помощта на социализма поставиха основите на китайската система. По този
начин се извърши удивителната трансформация на Китай – „болните хора на
Източна Азия” се изправиха и закрачиха бодро по пътя си. Това е неопровержимо доказателство, че само социализмът можеше да спаси Китай!
След това членовете на Китайската комунистическа партия поведоха китайския народ по великия път за построяването на социализма с китайска
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специфика и това позволи на Китай да навакса изоставането си и да е в крак
с времето. Китайската нация постигна още една забележителна трансформация – тя не само преодоля трудностите, но и увеличи своето богатство. Това е
неопровержимо доказателство, че само социализмът може да гарантира развитието на Китай!
В новото време членовете на Китайската комунистическа партия, продължавайки да интегрират основните принципи на марксизма със специфичната действителност на Китай, обединиха китайската нация, водиха
я през трудни изпитания, осъществиха грандиозни проекти, служиха на
велики каузи и превърнаха в реалност народните мечти. Така че историческите постижения, които бяха осъществени, достигнаха всяко кътче на
страната и откриха нови хоризонти за мисията на партията. В Китай се извършиха фундаментални исторически промени. Китайците не само увеличават своето богатство, но и се превръщат в силна нация. Тази трансформация е неопровержимо доказателство, че възраждането на китайската нация
е възможно само чрез просвещение и развитие на социализма с китайска
специфика!
Партийните членове трябва да си изградят навика да изучават марксистките теории, да разбират принципите, залегнали в тях, и да възприемат това
като начин на живот и духовно търсене. Те трябва да използват класиците
на марксизма, за да култивират справедливост, да избистрят мислите си, да
подобрят способностите си за познание, за да ръководят по-добре дейността
си. Комунистите трябва да четат класиците на марксизма, да усъвършенстват
познанията си за марксистките принципи и да се вдъхновяват от тях, да опознават задълбочено идеите и в практиката си да се ръководят от класиците на
марксизма.
Като непоколебим практик на марксизма, Китайската комунистическа
партия постоянно се стреми да го прилага и да го развива.
За да разберем Маркс, ние трябва да изучаваме и да практикуваме марксистките постановки за закономерностите при развитието на човешкото общество.
За да разберем Маркс, ние трябва да изучаваме и да практикуваме марксистките постановки за призванието на човека. За да разберем Маркс, ние
трябва да изучаваме, практикуваме и прилагаме постановките на марксизма
за подхода към човека.
За да разберем Маркс, ние трябва да изучаваме и да прилагаме на практика марксистките постановки за отношението между производителността и
за взаимните връзки на производството.
За да разберем Маркс, ние трябва да изучаваме и да практикуваме марксистките постановки за народната демокрация и да ги прилагаме на практика.
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За да разберем Маркс, ние трябва да изучаваме, да прилагаме и да практикуваме марксистките постановки за културното развитие и за културното
строителство.
За да разберем Маркс, ние трябва да изучаваме, да прилагаме и да практикуваме марксистките постановки за социалната конструкция и за общественото развитие.
За да разберем Маркс, ние трябва да изучаваме, да прилагаме и да практикуваме марксистките идеи за връзките между хората и природата.
За да разберем Маркс, ние трябва да изучаваме, да прилагаме и да практикуваме марксистките идеи за световната история.
За да разберем Маркс, ние трябва да изучаваме, да прилагаме и да практикуваме марксистките идеи за партийното строителство.
Докато съчетаваме принципите на научния социализъм с реалната практика, с историческата и културната традиция, както и с изискванията на времето, ние ще имаме правдива картина на действителността. Свещена отговорност на китайските комунисти е да продължат да развиват марксизма!
4.V. 2018 г.

10

бр. 5/6 – год. XXІ

Теория

200 години от рождението на Карл Маркс
Тема с продължение

МАРКС ПРЕДВИДИ СЪВРЕМЕННАТА КРИЗА
И ПОСОЧИ КАК ДА БЪДЕ ПРЕОДОЛЯНА*
Янис Варуфакис

З

Янис Варуфакис – професор по
икономика в Атинския университет, бивш финансов министър
на Гърция.

а да успее eдин манифест, той трябва да въздейства на
сърцата ни сякаш е поема, а в същото време да завладява съзнанието ни с образи и идеи, които ни заслепяват с новаторството си. Необходимо е да отворим очи за
истинските причини за объркващите, обезпокоителни
и вълнуващи промени, случващи се около нас, разкривайки възможностите, които се крият в реалността днес.
Манифестът трябва да ни накара да се чувстваме отчайващо неадекватни, че сами не сме разпознали тези истини, както и да повдигне завесата за трудната мисия, която
трябва да осъществим като незначителни съучастници,
повтаряйки миналото в една доста по-сложна ситуация.
И последно – необходимо е да ни убеди да сме могъщи
като симфония на Бетовен, настоявайки да станем агенти на бъдещето, в което ще настъпи краят на всеобщото
масово страдание и човечеството ще се вдъхнови да реализира потенциала си за истинска свобода.
Няма манифест, който с по-голям успех да е направил всичко това от публикувания през 1848 г. на
„Ливърпул стрийт” 46 в Лондон Комунистически манифест (или Манифест на Комунистическата партия,
както е първото му издание). Той е поръчан от английските революционери и е написан от двама млади германци – 29-годишния философ Карл Маркс, с
афинитет към епикурейството, хедонизма и хегелиан
ската рационалност, и 28-годишния Фридрих Енгелс,
наследник на фабрика в Манчестър.
* Статията е предговор към английско издание на Комунистическия манифест, Vintage Classics, 2018.
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Манифестът остава ненадмината политическа литературна творба. Неговите най-скандални редове, включително първото изречение – „Един призрак броди
из Европа – призракът на комунизма”, са на висотата на Шекспировото перо. Както
Хамлет, изправен пред призрака на убития си баща, така и ние според авторите на
Манифеста трябва да се запитаме: да се приспособя ли към господстващия ред, страдайки от унизителното състояние, в което са ме поставили неустоимите сили на историята, или да се присъединя към силите, които вдигат оръжие срещу статуквото,
противопоставят му се, известявайки идването на един прекрасен нов свят?
За читателите на Маркс и Енгелс от онова време поставеният въпрос не е
академична дилема, разисквана из салоните на Европа. Манифестът е призив към
действие, а да се вслушаш в призивите на този призрак, често е означавало да бъдеш
подложен на гонения, а в някои случаи дори да се озовеш в затвора. И днес младите
хора се изправят пред подобен избор: или да се приспособят към установения ред,
който се разпада и не е в състояние да се обнови, или да му се противопоставят,
плащайки висока цена за това, търсейки нови начини да работят, да се забавляват и
да живеят заедно? Въпреки че комунистическите партии почти изцяло са изчезнали
от политическата сцена, дори днес не е трудно да се почувства духът на комунизма,
излязъл от Манифеста.
Всеки манифест има амбицията погледът му да достигне отвъд хоризонта. Но
малцина са успели да сторят това така, както Маркс и Енгелс. Те правят точно описание на епохата, която ще настъпи век и половина по-късно, анализират противоречията и предвиждат изборите, пред които сме изправени днес, а това наистина е
удивително. В края на 40-те години на XIX век капитализмът беше локален, фрагментарен и плах. Още тогава Маркс и Енгелс отправят проницателен поглед към бъдещето и предвиждат съвременния капитализъм – глобализиран, финансилизиран,
неумолим и тържествуващ. Това е създанието, което възникна след 1991 г., когато
истаблишмънтът обявяваше края на историята и края на марксизма.
Разбира се, твърденията, че пророчествата в Комунистическия манифест са
се провалили, са силно преувеличени. Спомням си как дори левите икономисти в
началото на 70-те години на XX век оспорваха ключовата прогноза на Манифеста,
съгласно която буржоазията чрез капитала ще „трябва навсякъде да проникне, навсякъде да се настани, навсякъде да установява връзки”. Описвайки тъжната реалност на това, което ние тогава наричахме страни от Третия свят, те твърдяха, че
капиталът е изгубил силата си, преди да успее да се разшири от „метрополията си”
в Европа, Америка и Япония.
Емпирично те бяха прави: европейските, американските и японските мултинационални корпорации оперираха в „перифериите” на Африка, Азия и Латинска
Америка, като си съперничеха кой да извлича ресурси от колониите, но се проваляха в опита да разпространят капитализма там. Те твърдяха, че чуждестранният
капитал увеличава благоденствието или създава предпоставки за просперитета в
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Третия свят, вместо да интегрират тези страни към капиталистическата система
(„цивилизовайки всички, дори най-варварските нации”). Изглеждаше сякаш в Манифеста има твърде много вяра в способността на капитала да се разпростре във
всяко кътче на земното кълбо. Повечето икономисти, включително и тези, които
симпатизираха на Маркс, поставяха под въпрос прогнозата, че „разработването на
световния пазар” ще даде „космополитен характер на производството и потреблението във всяка страна”.
Но се оказа, че предвижданията в Манифеста са се сбъднали, макар и със закъснение – трябваше да се стигне до разпада на Съветския съюз и до вмъкването на
два милиона индийски и китайски работници в капиталистическия пазар на труда. Наистина, за да се глобализира напълно капиталът, се наложи първо да рухнат
режимите, които пледираха, че са верни на Манифеста. Дали в историята някога е
имало по-сполучлива ирония?
Всеки, който днес чете Манифеста, ще бъде изненадан да открие картина на
свят много подобен на нашия, олюляващ се страховито на ръба на технологичните иновации. А по времето на Манифеста парният двигател е това, което поставя
най-големите предизвикателства пред ритъма и рутината на феодалния живот.
Селяните бяха пометени от зъбните колела на тази машина, а новата господстваща класа – собствениците на фабриките и търговците, отне от дребната аристокрация контрола върху обществото. Днес като разрушителни заплахи се появяват изкуственият интелект и автоматизацията, обещавайки да оставят в миналото
„всички феодални, патриархални, идилични отношения”, „непрекъснато се революционизират средствата за производство”, както констатира Манифестът, трансформират се „всички обществени отношения”, характеризиращи се с „постоянни
преврати в производството, непрекъснато разтърсване на всички обществени отношения, вечна несигурност и движение”.
Според Маркс и Енгелс този разпад е повод за празнуване. Той действа като
катализатор на последния опит на човечеството да се освободи от останалите му
предразсъдъци, които са в основата на голямото разделение между собствениците на средствата за производството и тези, които проектират, оперират и работят с
тях. „Всичко съсловно и застояло се изпарява, всичко свято се осквернява”, пише в
Манифеста за ефекта от технологиите, „и хората най-после са принудени да погледнат с трезви очи своето положение в живота, своите взаимни отношения”. Нашите
предубеждения и илюзорна сигурност се изпаряват безмилостно, технологичната
промяна ни принуждава да викаме високо и да протестираме, ясно да осъзнаем колко жалки са отношенията ни с другите.
Днес ние изразяваме това с милиони думи, напечатани на хартия или публикувани онлайн, които се използват, за да се дискутира недоволството от глобализацията. От една страна, отбелязва се със задоволство как глобализацията променя
милиарди от унизителна до относителна бедност, а, от друга, уважавани западни
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вестници, холивудски знаменитости, предприемачи от Силиконовата долина, духовници и дори финансисти мултимилионери в един глас оплакват нейните нежелани
отклонения: непоносимото неравенство, безсрамната алчност, промените в климата
и как банкерите и най-богатите изопачават нашата парламентарна демокрация.
Нищо от това не бива да е изненада за читателя на Манифеста. „Цялото общество”, казва той, „все повече и повече се разделя на два големи враждебни лагера, на
две големи, изправени открито една срещу друга класи.” Тъй като обществото е индустриализирано и увеличаването на печалбата на собствениците на средствата за
производство се превръща във водещ мотив на нашата цивилизация, обществото
се разделя на неработещи притежатели на акции и на работници, които нямат гарантиран доход. Що се отнася до средната класа, това е динозавърът в стаята, който
е обречен да изчезне.
В същото време най-богатите започват да се чувстват виновни и стресирани,
докато гледат как другите живеят в постоянна несигурност, бидейки зависими от
робството на трудовото възнаграждение. Маркс и Енгелс предвиждат, че това изключително могъщо малцинство рано или късно може да се окаже „неспособно да
управлява” толкова поляризираното общество, защото няма да бъде в състояние
да гарантира съществуването на работещите роби. Барикадирани в затворените си
общности, богатите са обзети от безпокойство и не са способни да се наслаждават
на богатството си. Някои от тях – достатъчно умните, за да търсят дългосрочен план
за собствения си интерес, осъзнават, че държавата на всеобщото благосъстояние е
най-добрата застрахователна полица. Но, уви, те тълкуват Манифеста през призмата
на своето класово съзнание, за тях ще бъде естествено да намалят сумата за застраховка и ще работят неуморно, за да избегнат плащането на необходимите данъци.
Не се ли случи именно това? Най-богатите са неуверена, постоянно недоволна
клика, постоянно влизаща и излизаща в клиниката за детоксикация, безмилостно
търсеща утеха от физически, психически или предприемачески гуру. През това време всеки друг се бори, за да си осигури прехраната, да си плати таксите за обучение,
жонглира между една кредитна и друга карта или се бори с депресията. Ние действаме така, сякаш животът ни е безгрижен, твърдейки, че харесваме това, което правим,
и че правим това, което харесваме. А в действителност плачем, преди да заспим.
Наивните реформатори, политиците от истаблишмънта и завръщащите се
академични икономисти – всички отговарят на това затруднение по един и същ
начин, осъждайки страстно симптомите (неравенството на доходите), докато игнорират причините (експлоатацията, произтичаща от неравните права върху собствеността на машините, земята и ресурсите). Чудно ли е, че сме в задънена улица и че
се надяваме на безнадеждността, която служи само на популистите, които ухажват
най-лошите инстинкти на масите?
С бързото развитие на модерните технологии ние все повече се доближаваме
до момента, в който трябва да решим рационално и цивилизовано какви ще бъдат
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отношенията ни. Не можем още дълго да се крием зад неизбежността на трудовите
отношения и потискащите социални норми, които налагат те. На читателя от XXI
век Манифестът му дава възможност да види тази бъркотия и да осъзнае какво
трябва да бъде направено, така че недоволното мнозинство да постигне нови социални договорености, в които „свободното развитие на всеки е условие за свободното развитие на всички”. Въпреки че не съдържа пътна карта как да се стигне дотам,
Манифестът остава източник на надежда, който не бива да бъде отхвърлен.
Ако Манифестът съдържа същата вълнуваща сила, същия ентусиазъм и е способен да ни засрами така, както през 1848 г., то е, защото класовата борба е толкова
стара, колкото и самото време. Маркс и Енгелс обобщават това с дръзката си фраза:
„Историята на всички досегашни общества е история на класови борби.”
От феодалните аристокрации до индустриалните империи двигател на историята винаги е бил конфликтът между постоянно променящите се технологии и
господстващите класови отношения. С всяко разрушаване на обществените технологии този конфликт променя формата си. Старите класи умират и в крайна сметка
остават само две: буржоазията – класата, която е собственик на всичко, и пролетариатът – класата, която няма нищо.
Това е затруднението, в което се намираме днес. Макар че сме задължени на капитализма за това, че намали всички класови различия до бездната между собственици и несобствениции, Маркс и Енглес искат да осъзнаем, че капитализмът е
недостатъчно еволюирал, за да оцелее при технологиите, които създава. Наше задължение е да се освободим от старите понятия за частни средства за производство и да осъществим метаморфозата, която да включва обществена собственост
на машините, на земята и на ресурсите. Сега, когато новите технологии навлизат в
общества, обвързани с примитивния трудов договор, следва голямата мъка. Незабравими са думите от Манифеста: „съвременното буржоазно общество, което като
с магия създаде такива огромни средства за производство и размяна, прилича на
оня магьосник, който не може вече да се справи с извиканите чрез неговите заклинания подземни сили”.
Магьосникът винаги ще си представи, че техните приложения, търсачки, роботи и генетично модифицирани семена ще донесат богатство и щастие за всички.
Но след като влязат в обръщение в общества, които са разделени на работници и на
собственици на средствата за производство, тези технологични чудеса ще променят
заплатите и цените до нива, които ще създават ниски приходи за повечето бизнеси.
Само големите технологични и фармацевтични компании, както и малкото корпорации, които имат голямо политическо и икономическо влияние, ще се възползват
от създалата се ситуация. Ако продължаваме да се уповаваме на трудовите договори
между работодателя и служителя, правата на капитала ще управляват и насочват
капитала към нечовешки цели. Само чрез премахване на частната собственост на
средствата за производство и замяната ѝ с нов тип обща собственост, която работи
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в синхрон с новите технологии, ще може да се намали неравенството и да се установи всеобщо щастие.
Според учението на Маркс и Енгелс за историята, текущото противоречие
между работниците ще съществува винаги. „Както са неизбежни” обявените в Манифеста „падане на буржоазията и победа на пролетариата”. Засега историята не е
изпълнила това предсказание, но критиците забравят, че Манифестът, както всяка пропаганда, представя надеждата като нещо сигурно. Както адмирал Нелсън е
вдъхновил войниците си преди битката при Трафалгар, обявявайки, че Англия „очаква” те да изпълнят дълга си (дори ако сериозно се е съмнявал, че ще го направят),
така и Манифестът дава на пролетариите очакването, че те ще изпълнят дълга към
себе си, вдъхновявайки ги да се обединят и заедно да се освободят от оковите на
зависимостта от възнаграждението за труда.
Ще успеят ли? В сегашното им състояние това изглежда малко вероятно. Но
след това отново трябва да чакаме глобализацията да се прояви така, както през
90-те години на XX век, преди пророчеството на Манифеста за перспективите
пред капитала да се осъществи напълно. Може би това няма да бъде сторено от
новия глобален и живеещ все по-несигурно пролетариат, който се нуждае от повече време, преди да изиграе историческата си роля, предвидена му в Манифеста?
Докато все още е рано да се съди, Маркс и Енгелс ни казват, че ако се страхуваме
от революционната реторика или се опитваме да се разсейваме от един ангажимент към друг, ние ще се окажем в спиралата, в която капиталът ще разруши и
обезличи човешкия дух. Според Манифеста единственото нещо, в което можем
да бъдем сигурни, е, че ако капиталът не е социализиран, ние сме за антиутопично развитие.
По темата за антиутопията скептичният читател ще бъде изненадан, като разбере каква е ролята на Манифеста в легитимирането на авторитарните режими,
със стоманения захват на стражите на ГУЛАГ. Вместо да реагираме отбранително,
посочвайки, че никой не обвинява Адам Смит за крайностите на Уол Стрийт или
Новия завет за изстъпленията на испанската инквизиция, ние можем да разсъждаваме как авторите на Манифеста могат да отговорят на това обвинение. Вярвам, че
отправяйки поглед назад, Маркс и Енгелс ще признаят важна грешка в своя анализ:
недостатъчната рефлективност. Това означава, че те не са обмислили достатъчно и
поддържат разумно мълчание за въздействието, което техният собствен анализ ще
има върху света.
Манифестът разказва една въздействаща история с безкомпромисен език, чиято цел е да извади читателите от апатията им. Това, което Маркс и Енгелс не успяват да предвидят, е, че мощните препоръчителни текстове са способни да печелят
последователи – вярващи и поклонници, дори и че тези вярващи могат да използват
в своя полза силата, която им е дал Манифестът. С тях биха могли да злоупотребяват
и други деятели, които да изграждат собствена база на властта, да получат възмож-
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ности за влияние, ученици, които с лека ръка да поемат контрола над политбюро и
да вкарват в затвора всеки, който им се противопоставя.
По подобен начин Маркс и Енгелс не успяха да оценят въздействието на своите
трудове върху самия капитализъм. Доколкото Манифестът спомогна за създаването на Съветския съюз, на неговите източноевропейски сателити, на Куба на Кастро
и на Югославия на Тито, както и на няколко социалдемократически правителства
на Запад, е редно да се зададе въпросът: дали тези събития не предизвикаха верижна
реакция, която осуети прогнозите и анализите в Манифеста?
След Руската революция и след Втората световна война страхът от комуниз
ма принуди капиталистическите режими да въведат пенсионни схеми, национални
здравни услуги и дори идеята да плащат щедри стипендии за бедните студенти от
дребната буржоазия, за да посещават точно определени либерални университети. В
същото време неистовата враждебност към Съветския съюз създаде страх и параноя, които бяха особено удобни за фигури като Йосиф Сталин и Пол Пот.
Вярвам, че Маркс и Енгелс щяха да съжаляват, че не са предвидили влиянието,
което оказа Манифестът върху комунистическите партии. Те щяха да се самообвинят, че са пренебрегнали диалектиката, която иначе обичаха да анализират: как
работническите държави ще стават все по-тоталитарни в отговор на агресията на
капиталистическите страни и как те от своя страна като реакция на страха от комунизма ще се развиват, създавайки все по-добри условия за живот.
Разбира се, блажени са авторите, чиито грешки произтичат от силата на думите
им. Още по-блажени са тези, чиито грешки могат да се поправят. Към днешна дата
социалистическите държави, вдъхновени от Манифеста, почти изчезнаха, комунистическите партии бяха разпуснати или се разпаднаха. Освободен от конкуренцията
на режимите, вдъхновен от Манифеста, глобализираният капитализъм се държи
така, сякаш е решен да създаде свят, описан по най-добрия начин в Манифеста.
Това, което прави Манифеста вдъхновяващ днес, са препоръките му за нас тук
и сега, в нашия свят, в който животът ни се оформя от това, което Маркс описа
по-рано. Икономическите и философските ръкописи са като „универсална енергия,
която нарушава всяка граница и всяка връзка и се позиционира като единствената
политика, единствената универсалност, единствената граница и единствената връзка”. Всички ние можем да бъдем оправдани – от шофьорите на Uber до банкерите и
финансовите министри и отчайващо бедните, защото сме ужасени от тази енергия.
Влиянието на капитализма е толкова широко разпространено, че понякога изглежда невъзможно да си представим свят, в който той няма да съществува. Малко е
разстоянието от усещането за безсилие до убеждението, че няма алтернатива. Но
удивителното е (както се твърди в Манифеста), че точно когато сме на път да се
примирим с това, се оказва, че има изобилие от алтернативи.
Със сигурност сега нямаме нужда от проповеди за несправедливостта на всичко това, от осъждане на увеличаващото се неравенство и от бдителност поради из-
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чезващия демократичен суверенитет. Нито пък трябва да правим отчаяни действия
на регресивно бягство: да плачем за завръщане към някаква предмодерна, предтехнологична държава, където можем да се скрием под лоното на национализма. Това,
което Манифестът насърчава в моменти на съмнение и смирение, е да бъде направена ясна и обективна оценка на капитализма и на неговите злини, наблюдавани от
хладния поглед на рационалността.
Манифестът твърди, че проблемът на капитализма е не това, че произвежда
много технологии или че е непочтен. Неговият проблем е, че е ирационален. Успехът на капитала е в разпространяването на обхвата му чрез натрупване заради
самото натрупване, а това е причината работниците да работят като машини за нищожно възнаграждение, докато роботите са програмирани да произвеждат неща,
които работниците вече не могат да си позволят, а самите роботи нямат нужда от
тях. Капиталът не успява да използва рационално великолепните машини, които
създава, осъждайки цели поколения на лишения, на влошена природна среда, на
безработица, на отказ от реален отдих и търсене на постоянна заетост в името на
оцеляването. Дори капиталистите се превръщат в авангардни автомати. Те живеят в
постоянен страх, че ако не комерсиализират своите ближни, ще престанат да бъдат
капиталисти и ще се присъединят към тъжните редици на разрастващия се прекариат-пролетариат.
Ако капитализмът изглежда несправедлив, то е, защото поробва всекиго – богатия и бедния, а това води до загуба на човешки и природни ресурси. Производственият конвейер, който създава невероятно богатство, създава също и дълбоко
нещастие и недоволство в промишлени мащаби. И така, нашата първа задача – според Манифеста – е да се разпознае тенденцията на заробващата енергия, за да се
подкопае.
Когато журналистите ме запитат – коя е най-голямата заплаха за капитализма
днес, аз не се поддавам на техните очаквания да отговоря: капиталът! Аз споделям
с тях идея, която плагиатствам от Манифеста вече десетилетия. Като се има предвид, че нито е възможно, нито е желателно да се анулира „енергията” на капитализма, по-добре е да се спомогне за ускоряване на развитието на капитала (така че
той да изгори като метеор, който се втурва в атмосферата). От друга страна, е добре
да се съпротивляваме (чрез рационално, колективно действие) на съкрушителната
тенденция на капитала с паралелна тенденция на нашия човешки дух. Накратко,
препоръката на Манифеста е да тласкаме капитала към неговия предел, като паралелно ограничаваме последствията от действията му и се подготвяме за неговата
социализация.
Ние се нуждаем от повече роботи, от по-добри слънчеви панели, от по-бърза комуникация и от по-сложни зелени транспортни мрежи. Но в същото време
е необходимо да организираме политика, която да защитава слабите, да овластява
мнозинството и да подготвя почвата за премахване на абсурдите на капитализма.
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На практика това означава да се отнасяме със заслужено презрение към идеята, че
няма алтернатива, а в същото време да отхвърляме призивите за „завръщане” към
по-малко модерен начин на съществуване. Няма нищо етично в по-ранните форми
на капитализъм. Телевизионните предавания, масово инвестиращи в предвидима
носталгия, като Downton Abbey, трябва да ни накарат да се радваме на живота, който
живеем. В същото време те биха могли и да ни насърчат да натиснем ускорителя на
промяната.
Манифестът е един от тези емоционални текстове, които всеки от нас възприема различно при различните му прочити, отразявайки обстоятелствата в собствения ни живот. Преди няколко години аз се самоопределих като неумолим либерален марксист, а това ми навлече ругатните и на марксистите, и на немарксистите.
Скоро след това се озовах на важна политическа позиция в период на силен конфликт между тогавашното гръцко правителство и някои от най-могъщите представители на капитализма. Препрочитайки Манифеста, за да напиша този предговор,
се почувствах така, сякаш съм поканил духовете на Маркс и Енгелс, за да чуя със
собствените си уши както порицание, така и подкрепа.
„Възрастните хора в стаята”, моята книга за времето, в което бях финансов министър на Гърция през 2015 г., е история за това как Гръцката пролет беше смазана
чрез комбинация от груба сила (от страна на гръцките кредитори) и противоречията в моето собствено правителство. Книгата е толкова откровена и точна, колкото
мога да си позволя да бъде, при това през призмата на Манифеста. Обаче истинските творци на историята бяха ограничени до символични изяви или до ролята на
привидно пасивни жертви. „Къде е пролетариатът в историята, която разказваш?”
Почти чувам как викат по мен Маркс и Енгелс. „Ами ако те не са тези, които се
сблъскват с най-могъщия капитализъм, с вашата подкрепа отстрани?”.
За щастие, препрочитането на Манифеста предлага и известна утеха. Според
моята интерпретация това е един либерален текст – дори либертариански. Там, където Манифестът сипе упреци по буржоазнолибералните добродетели, той го прави, защото е отдаден на тях и дори защото ги обича. Либералното щастие, автономия, индивидуалност, одухотвореност, самостоятелно направляваното развитие са
идеалите, които Маркс и Енгелс ценят повече от всичко останало. Ако те са сърдити
на буржоазията, то е защото буржоазията се стреми да откаже на обществото всяка възможност да бъде свободно. Като се има предвид привързаността на Маркс и
Енгелс към фантастичната идея на Хегел, че никой не е свободен, докато дори един
човек е във вериги, техният конфликт с буржоазията е, че на капиталистическия
олтар за натрупване тя жертва свободата и индивидуалността на всеки.
Въпреки че Маркс и Енгелс не са анархисти, те ненавиждат държавата и нейната способност да манипулира една класа, за да потиска друга. В най-добрия случай
те виждат в нея едно необходимо зло, което трябва да живее в добро, посткапиталистическо бъдеще на асоциирано безкласово общество. Ако този прочит на Ма-
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нифеста ни кара да замълчим, единственият начин да бъдеш комунист е да бъдеш
либерален. Вслушвайки се в призива на Манифеста за „Обединение”, фактически е
несъвместимо да бъдеш партиен член – сталинист, или да се опитваш да преобразиш света така, както заклеймяваните днес комунистически режими.
Когато всичко е казано и направено, тогава какъв е последният ред на Манифеста? И защо днес трябва всеки, особено младите хора, да се интересува от политика, от история и от други подобни неща?
Маркс и Енгелс дават покъртително прост отговор: истинското човешко щастие и истинската свобода са това, което трябва да е важно за всички. За тях това са
единствените неща, които наистина имат значение. Техният Манифест не разчита
на строгите германски призиви за подчинение, нито ни призовава към исторически
отговорности, за да ни вдъхнови за действие. Той не морализаторства и не сочи с
пръст. Маркс и Енгелс се опитват да преодолеят ограниченията на немската морална философия и на капиталистическите стремежи към печалба – рационален, но и
вдъхновяващ призив към самите корени на нашата човешка природа.
Ключът към техния анализ е все по-увеличаващата се пропаст между тези, които произвеждат, и тези, които притежават средствата за производство. Проблемната връзка на капитала и възнаграждението на работниците ни отчуждава от нашата
работа и нашите творения и превръща работодателите и работниците, бедните и
богатите в глупави, треперещи пионки, които са се устремили към безсмислено съществуване извън нашия контрол.
Но защо се нуждаем от политика, за да се справим с това? Не е ли политиката окарикатурена, особено социалистическата. За политиката Оскар Уайлд веднъж
каза, „че заема твърде много вечери”. Маркс и Енгелс ни отговарят: защото ние не
можем да сложим край на тази идиотщина индивидуално; защото пазарът никога
няма да може да противодейства на тази глупост. Колективното, демократичното
политическо действие е нашият единствен шанс за свобода и радост. И затова дългите нощи са нещо като малката цена, която трябва да платим.
Човечеството може да успее да създаде социални договорености, които позволяват „свободно развитие за всеки”, както и „условия за свободно развитие на
всички”. Но след това ние отново можем да свършим с „обща разруха” на ядрената
война, с екологична катастрофа или с мъчително неудовлетворение. В сегашния момент няма гаранции. Ние можем да се обърнем към Манифеста за вдъхновение, за
знание и за енергия, но в крайна сметка какво ще се случи – зависи от самите нас.

Източник:
Yanis Varoufakis: Marx predicted our present crisis – and points the way out
https://www.theguardian.com/news/2018/apr/20/yanis-varoufakis-marx-crisis-communistmanifesto
			
Превел от английски: Владимир Трифонов
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а 5 май 2018 г. се навършиха 200 години от рождението на Карл Маркс – най-проницателния и влия
телен критик на капитализма в историята, но и един от
най-трудно разбираните.
Маркс отдавна зае мястото си сред интелектуал
ците, които не се смятат нито за страшни предвестници
на социални сътресения, нито за светски проповедници
с техните вечно правилни описания на човешкото общество. Той бе гений, но освен това бе и човек, учен с
блестящи, но несъвършени концепции.
Най-добрите американски икономисти още преди
десетилетия са произнесли своята абсолютна анатема за
Маркс, когото те възприемат почти като демон, а това
е причина за наложените ограничения за задълбочен
анализ или дори само за споменаване на идеите му. През
2006 г. либералният икономист и професор в Бъркли
Брад Делонг на шега заяви, че „Капиталът” ще провокира „някои сериозни грешки във вашия мозък”1. Той
смята, че това е книга, която трябва да се чете само от
хора, които притежават имунитет към интелектуалните
вируси: от школувани интелектуалци, специалисти по
историята на обществото и на икономическите теории
или от квалифицирани икономисти от неокласическото
направление. С други думи – най-добре е дебелата книга
да се разтваря от човек, който вече е убеден консерватор.
Това е абсурдно, най-малкото заради изразеното недоверие към човешкия разум. Всеки мислещ човек може да прочете която и да е книга, без да вреди
на собствения си мозък, защото в реалния живот не
съществуват магически заклинания. И както твърбр. 5/6 – год. XXІ
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ди икономистът Бранко Миланович2, Маркс несъмнено е един от най-великите и
най-влиятелните интелектуалци за всички времена, редом с Аристотел и Августин
Блажени. Дори само заради това той заслужава да бъде изследван най-внимателно.
Но, разбира се, съществуват и други причини. За разлика от неокласическите
икономисти, които разглеждат капиталистическата икономика като идеална саморегулираща се машина, Маркс ни напомня, че капитализмът притежава естествена
склонност да изпада в кризи3 – при това те са толкова по-сериозни, колкото по-безупречни са капиталистическите институции. Неговата историческа обосновка придава свежест на икономическата професия, твърде често задълбочаваща се в безрезултатни математически теории, които на практика нямат или почти нямат никакво
отношение към реалността.
Марксовата трудова теория за стойността (която той създава под влиянието на
Дейвид Рикардо – един от най-уважаваните икономисти от класическата школа) не
е абсолютно безупречна. Но е вярно, че много работници, ако не и повечето от тях,
се използват предимно за да бъде извлечена печалба от техния труд. От друга страна, много собственици на капитал получават огромни доходи, без да си мръднат
пръста. И наистина, от началото на XXI век целият прираст на доходите на най-богатия един процент от населението на планетата е приход от капитал4.
Яростта на Маркс е едно от важните свидетелства за жестокостта на ранния
капитализъм. Когато Стивън Пинкър и учени като него гръмогласно настояват, че
историята на западния либерализъм всъщност е спокойно и устойчиво шествие
към всеобщ просперитет и порядъчност5, Маркс ни напомня за унизителната нищета, за експлоатацията и за решителните политически битки по време на ранната
промишлена революция. Причината, поради която английските момичета вече не
си дерат пръстите зад механичните тъкачни станове, а американските жени не прекарват по девет часа дневно в стаите с лесновъзпламеняеми подови настилки6, не е в
това, че работническата класа търпеливо чака благоденствието да достигне и до нея,
а в решението ѝ да се обедини и отчаяно да се бори с капиталистическата класа, за да
получава достойно заплащане и добри условия на труд. В този процес работниците
често се сблъскваха с въоръжени войници, стрелящи с истински патрони7.
Тук обаче съществува и обратна интелектуална уловка – лековерието. Когато
четат книгите на Маркс, хората понякога започват да ги възприемат като своеобразно религиозно пророчество, а не като чисто теоретично твърдение. Един от критиците на Делонг фактически сравнява прочитането на „Капиталът” с изучаването на
Библията, Талмуда или Корана8.
Делонг е прав, че не си струва академичен текст да се интерпретира по подобен начин. Методологията на Маркс е рожба на ХІХ век, а някои от хипотезите му
изобщо не се потвърдиха на практика. Неговата вдъхновяваща материалистическа картина на историята е силно усложнена от историците. Не се потвърдиха и
предсказанията му, че нормите на печалба неизбежно ще паднат до нулата9, както и
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това, че индустриализацията обезателно ще създаде радикализирана работническа
класа. (Една от важните поуки, които можем да извлечем от това, е, че опитът да се
предскажат събитията за широк исторически диапазон е обречен на провал.)
До голяма степен тенденцията да се отдава почит към Маркс се дължи на Първата световна война, на Октомврийската революция и на последвалото приемане на
марксизма в Китай и в други развиващи се страни. Когато марксизмът-ленинизмът
става официална партийна догма в СССР – на практика държавна религия, Маркс
се превърна в иконата, на която се кланяха всички ненавиждащи западния капитализъм и империализъм или хора, които по принцип не харесват Запада. Откъснати
от истинската любов към знанието и без да се отчита контекстът на епохата, в която
са писани, марксистките лозунги се превръщат в катехизиси. (Освен това „Капиталът” е сложна книга и предизвиква естествения инстинкт тя да бъде смятана за
своего рода интелектуален ключ към познанието.)
В респектиращото изследване „Основни направления на марксизма” Лешек
Колаковски прави невероятно подробен анализ на философските аспекти в трудовете на Маркс и на последователите му и стига до извода, че жестокостта на съветския комунизъм до голяма степен е обусловена именно от марксистката идеология10. Въпреки че (както и трябва да се очаква от философ) Колаковски привежда
много убедителни аргументи, изводът, който прави, показва, че той надценява влиянието на философията на Маркс и подценява ролята на историята, социологията
и политиката в началото на ХХ век.
Известно е, че притежаващият удивителни и блестящи организаторски способности Ленин не беше кой знае какъв аристократ на духа. Обстоятелствата го
принуждаваха ситуационно да създава недостатъчно обмислени допълнения към
идеологията на Маркс, отчитайки абсолютната непригодност на Русия за традиционната марксистка революция. (Вероятно тези две неща не са свързани помежду
си, но според Ерик Хобсбаум идеологическата гъвкавост на Ленин е едно от най-важните му положителни качества, което му помага, докато ръководи революцията.)
Безспорно е, че заради нуждите на хората често е необходимо съдържанието и доктрините от книгите на практика да се изменят до неузнаваемост.
Трябва да се отбележи, че жестоката тирания в сталинска Русия и в маоист
кия Китай наистина се характеризира с някои черти, които могат да се разпознаят
или да се вземат от теорията на Маркс. Както за изучаващите Маркс е важно да се
изясни и да се разграничи това, за да се определят първоизточникът и причината за
случилото се в тези страни, така е важно и за всички, които изследват трудовете на
Джон Стюърт Мил и на други класически либерални икономисти, за да се разбере
връзката между техните теории и икономическите бедствия – като глада в Ирландия11 и изстъпленията, случили се в независимо Конго.
Но хората трябва да се откажат от идеята, че игнорирането или приемането
на някой мислител или на нечие учение може да ги спаси от дълбоките проблеми,
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свързани с организацията на човешкото общество. Няма как да се пренебрегне необходимостта от сериозно четене, от изследване и от доказателства, от задълбочено
критическо осмисляне, както и от морално взаимодействие с други хора.
За щастие това странно съчетание на лековерие и предразсъдъци започна бавно да изчезва през последните няколко години. Съветският съюз отдавна се разпадна, а Китай напълно се отказа от каквото и да е подобие на комунизма, ако не се
смятат символите. Маркс пък престана да бъде пророкът на всеобхватна светска
религия. От друга страна, глобалната криза от 2008 г. превърна постсъветския триумфализъм, „края на историята” на неолибералните капиталисти в лъжлива надежда. Самият Делонг значително смекчи своето отношение към Маркс. През 2013 г.
той подробно обясни кои според него са силните и слабите страни в изследванията
му12, а през 2016 г. представи респектиращ с обема си списък с препоръчителна лява
литература13.
Нека през следващите 100 години помним Маркс като човек с широки интелектуални интереси и възгледи – нито повече, нито по-малко. А трудовете му могат
да бъдат четени без какъвто и да е страх или бурен възторг.
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тавайки член на Политбюро на ЦК на КПСС, през
декември 1984 г. Горбачов посещава Лондон и за
първи път, откакто там ходят съветски делегации и
висши съветски ръководители, не отива да поднесе
цветя на гроба на Маркс в Хайгейт, както е прието по
партийно-правителствения протокол. Отива на сре
ща с английската кралица, а след това при Маргарет
Тачър. Имайки предвид това, намиращият се тогава в
изгнание съветски дисидент Александър Зиновиев ще
прозре нещо изключително важно и ще каже на своя
та съпруга: „Това е началото на най-голямото пре
дателство”1. За Зиновиев пренебрежението към Маркс
е началото на предателството към източноевропейския
социализъм – нещо, което никой друг няма да забележи
тогава. Година след това Горбачов ще стане генерален
секретар и ще започне перестройката. Перестройката
на Горбачов методично убива Маркс в Източна Европа.
Твърди се, че няма вече класови, а само общочовешки
ценности, т.е. на Запад вече няма капитализъм. Горбачов
не споменава Маркс, макар непрекъснато да се кълне, че
ще трябва да се завърнем към Ленин и ленинизма. Ето
защо, както предвиди Зиновиев, перестройката доведе
до това, което той нарича „Катастройка”.
През 1989 г. Франсис Фукуяма обяви „края на историята”. А там, където историята е свършила, няма
повече място за една концепция, чието особено важно
качество е историчността, идеята за движение на историята в определена посока, каквато е идеята на Карл
Маркс. През 1990 г. преустанови живота си „Проблеми на мира и социализма” – издаваното на 28 езика в
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Прага ежемесечно списание на комунистическите и работническите партии. През
1991 г. спря да излиза и „Marxism Today” – теоретическият орган на Британската
комунистическа партия, списанието, водило преди това епична битка с идентифицирания от самия него феномен на нова вълна от прокапиталистическа идеология
– „тачъризма”. „Тачъризмът” като че ли победи „Marxism Today”. Преименуваните и
идеологически променили се комунистически партии в Източна Европа престанаха
да търсят своите корени в Маркс. Бивши участници в марксологическия кръжок
през 80-те години в Софийския университет започнаха да говорят, че капитализмът
вече не съществува и че живеем в едно ново потребителско общество, различно от
капитализма. Във Вашингтон в началото на 90-те години се запознах със Самюел
Xънтингтън, който се опита да ме убеждава, че идеологиите вече нямат значение –
Маркс си е отишъл, идва съвсем друго време, време на сблъсък не на идеологии, а на
„цивилизации”. Като че ли Маркс наистина оставаше в миналото, наистина не е бил
прав, наистина е бил утопичен.
Рухването на източноевропейския социализъм изглеждаше като окончателна
победа на капитализма, но всъщност се превърна в предпоставка за засилване на
неговите противоречия в резултат на неолибералната глобализация и липсата на
алтернативен образец. Това пролича в нарастваща степен след 2008 г. Масова е нагласата навсякъде и при обикновените хора, и при елитите, че животът ни е под
властта на сили, които са извън нашия контрол. Обществата са обхванати от засилващи се страх и несигурност. Усещането за несигурност е в цялото общество и
с много измерения. Страх дали няма да си загубиш работата, дали ще можеш да си
платиш сметките и кредитите, дали няма да бъдеш измамен, дали няма да бъдеш нападнат и ограбен, дали няма да избухне нова война, дали в магазина не ти пробутват
вредни храни, дали на компютъра не си ударен от някой хакер, дали данните за тебе
не се използват за манипулацията ти от най-различни сили.
От началото на ХХІ век започва втори етап, този път на низходяща фаза на
неолибералния капитализъм, свързан с нарастваща кризисност, с ускорено задлъжняване на страните от капиталистическия център, с тенденции към упадък на световния хегемон и с появата на нарастващо количество гласове от различни идейни
посоки и в различни контексти за завръщане в епохата на Марксовия капитализъм.
Неоконсерватори като Бюкенън започват да говорят за „смърт на Запада”, друг неоконсерватор – Робърт Кейгън – написа през 2008 г. „Завръщането на историята и
краят на мечтите”, имайки предвид завръщането на света към една геополитическа
ситуация отпреди Първата световна война. Отляво започна вълна от литература на
тема „завръщането на Маркс” и „отмъщението на Маркс”. Фредерик Джеймисън
ще каже, че учението на „Маркс – теоретика на световния пазар (особено в „Икономически ръкописи от 1857–1859 година”), е способно не само да замени днешните
разновидности на постмарксизма, но и да стане важна съставляваща в анализа на
по-ранните стадии на капитализма”2.
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Призракът на марксизма се появява и в съчиненията на водещия теоретик на
„Третия път” Антъни Гидънс, който му посвети няколко от своите публични лекции
като нов директор на световноизвестния Ландън скул ъф икономикс. Първата си
лекция на 21 октомври 1998 г. той започна с думите: „Не зная колко от вас тук получават „Гардиън”, но може би сте видели вчерашния му брой. Той се завръща според
„Гардиън”… Карл Маркс се завръща. Аз бих искал да ви кажа в тези лекции, че Карл
Маркс никога не си е отивал, защото това, в което Маркс бе особено добър, бе диагностицирането на проблемите на глобалния капитализъм. Той не беше толкова
добър, и аз ще покажа защо, в предлагането на решения. Но всеки сигурно съзнава, че
ние живеем във фаза на нова глобална криза на капитализма, и Марксовите идеи са
със сигурност все още значими за нейния анализ.”3
Три години след като в едно нашенско учебно пособие по история на икономическите теории Маркс бе вкаран в раздела „утописти”, през 1999 г. призракът на
марксизма се появи и в съчинение на емблематичния капиталист и либерал Джордж
Сорос със знаменателното заглавие „Кризата на глобалния капитализъм” – нещо,
което не само т.нар. соросоиди, разглеждани като негово творение, но и голямата
част от т.нар. леви политици у нас не смееха да кажат и да си помислят. Пазарният
фундаментализъм – казваше Сорос – ни връща в определен смисъл към епохата,
пророчески описана от Карл Маркс и Фридрих Енгелс в Комунистическия манифест от 1848 г. Това е епохата, на основата на която те правят своите изводи и която доминира през втората половина на ХІХ век. При това Сорос смята, че Маркс и
Енгелс преди 150 години дават по-добър анализ на капиталистическата система от
класическия и неокласическия икономикс от Адам Смит до наши дни, който говори
за стремежа на икономиката към равновесие, и независимо от критичните бележки
към тях това са най-споменаваните от него мислители. Друг е въпросът, че техните
прогнози за капитализма тогава не се осъществяват благодарение на нарастващата
намеса на държавата в икономиката от определен етап на развитие насам.4
Така най-големият жив съвременен социолог, стоял начело на един от най-известните университети в най-старата страна на капитализма, и най-знаменитият
глобален капиталист – единият „нов социалдемократ”, другият – либерален поклонник на „отвореното общество”, ни казваха, че и днес не можем без Маркс и марксизма. В България обаче ускорено се продаваше съграденото при социализма и
ентусиазирано се градеше неолиберален капитализъм, за който Сорос казваше, че
Маркс ни дава най-доброто обяснение.
През септември 1999 г. Би Би Си проведе онлайн проучване на тема кой е
най-големият мислител на изминаващото хилядолетие и Маркс бе обявен за „мислителя на хилядолетието”. След него се класираха Алберт Айнщайн, Исак Нютон и
Чарлз Дарвин. Американското списание „Тайм” и британският в. „Гардиън” започнаха да публикуват статии за Маркс, които никой от влиятелните български вестници не би си позволил да пусне. Двама от най-известните международни марксисти
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– Ален Бадиу и Славой Жижек – започнаxа да организират от 2009 г. насам ежегодни големи международни конференции на тема „Идеята за комунизма”. Вече са се
състояли 4 четири от тях – в Берлин, Лондон, Ню Йорк и Сеул.
Световната криза на капитализма след 2008 г. се превърна в своеобразен ренесанс на Маркс, т.е. оказа се, че той се възприема като най-големия мислител не само
на миналото, но и на сегашното хилядолетие. В броя си от май–юни 2009 г. знаменитото американско списание „Форин полиси” публикува статия под заглавие „Истински модерният Маркс”, в която се говори за „ренесанс на интереса” към него,
защото той преди всички други е предсказал особеностите на днешната капиталистическа глобализация. Неслучайно в световен план рязко е скочила продажбата на
„Капиталът”5.
През 2011 г. издателството на Йелския университет пусна от печат превърналата
се в бестселър книга на големия английски философ и литератор Тери Игълтън
„Защо Маркс беше прав”. На 4 юли 2011 г. английският вестник „Гардиън” публикува
статия на Стюърт Джефрис под знаменателното заглавие „Защо марксизмът е във
възxод отново”. Статията завършва със заключителната фраза на Комунистическия
манифест: „Нека управляващите класи да треперят от комунистическата
революция. Пролетариите няма какво да губят освен оковите си.”6
На 7 септември 2011 г. „Харвард бизнес ревю” – икономическото списание на
един от най-добрите световни университети – Харвардския, постави на обсъждане
въпроса „Прав ли беше Маркс?” и прилагайки неговите разбирания за явления като
обедняване, криза, стагнация, отчуждение, фалшиво съзнание, стоков фетишизъм,
откри, че те са валидни и днес7. На 11 август 2011 г. в голямо свое интервю в „Уолстрийт джърнъл” един от знаменитите съвременни икономисти Нуриел Рубини
(който не е марксист) заяви, че Маркс е бил прав, когато е казвал, че „капитализмът
може да се саморазруши”8.
Заговори се за „безпрецедентно възраждане” на идеите на Маркс. В редица
германски университети се организират семинари за съвместно четене на „Капиталът”, защото нарастващо число xора почнаxа да смятат, че идеологът на комунизма
трябва да бъде преосмислен и преоткрит в ерата на глобалната криза. Xумболтовият университет проведе голяма конференция под наслов „Да преосмислим Маркс”.
В интернет се превърнаха в хит превежданите на различни езици, включително и
на български, лекции на двама американски професори – на проф. Ричард Улф по
проблемите на марксизма и на проф. Дейвид Харви за „Капиталът” на Маркс.
На 6 ноември 2013 г. едно от двете най-популярни световни научни списания
„Нейчър” публикува свое проучване на големите мислители на всички времена в
различните области на науката въз основа на прилагане към тяx на съвременните
системи за наукометрични показатели, с които се измерва приносът на различните
учени. Сравняват се 35 000 учени от всички направления на научното познание и
от всички времена и се оказа, че Маркс е най-влиятелният учен на всички времена.9
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На 10 ноември 2013 г. във в. „Гардиън” се появи материал, озаглавен „Преподавателите по икономикс обвинени, че не могат да се освободят от заблудите преди
кризата”. Статията бе придружена от голяма снимка на Маркс и в нея се разказва за
конференция с икономисти в Лондон, организирана от британското министерство
на финансите за търсене на отговори на кризата. Съобщава се, че преподавателите
по икономикс и учебниците по икономикс от британските университети продължават да се придържат към идеи, които са неверни и са отречени от реалностите.
Изтъкната е необходимостта от нови курсове по икономика, които да включват и
„ученията на Маркс и Кейнс, за да се подкопае господството на неокласическите
теории на свободния пазар”. Формирала се е силна лобистка група, начело с проф.
Ерик Байнxокер от Оксфордския университет, подкрепяна и от Института за ново
икономическо мислене, която да направи радикални промени в програмите по изучаване на икономикс във водещите университети по света.10
На 21 януари 2014 г. „Форин полиси” отпечата статия „Маркс се завръща” с
подзаглавие „Работническата класа започва да се обединява – и това е нещо доб
ро”11. На 30 януари 2014 г. едно от най-известните световни издания в областта на
шоубизнеса – американското списание „Ролинг Стоун”, излезе със статия под заглавие „Маркс беше прав: Пет изненадващи неща, които Карл Маркс предсказа за
2014 г.” с подзаглавие „От iPhone 5S до корпоративната глобализация модерният живот е пълен с доказателства на Марксовите прогнози”. Съвременният живот е пълен
с доказателства за Марксовите прогнози, ни казват съвременните последователи на
знаменитата музикална рокгрупа „Ролинг Стоунс”.12
На 15 февруари 2014 г. в най-голямата зала на Лондонския университет се
събраха стотици студенти от цяла Великобритания, за да основат Марксистка студентска федерация, която си поставя за цел да обедини „студенти, обучени на марксизъм”.
„Капиталът” се превърна в най-продаваната книга в Германия, а в Япония
за първи път бе публикуван в пълната си версия. Във Великобритания по случай
200-годишнината от рождението на Маркс Peter Harrington Rare Books в Лондон обяви, че продава първия том на Марксовия „Капитал” от първото издание в Хамбург
от 1867 г. за 100 000 британски лири. „Маркс сигурно би повдигнал дебела червена вежда при тази цена, макар че той блестящо разбираше, че капиталистическата
система е склонна да произвежда луксозни много скъпи стоки”, каза Адам Дъглас,
представителят на галерията, предлагаща тази продажба. И добави, че „Маркс е
прекарал по-голямата част от своя живот в бедност, но твърдо вярваше в силата на
литературата да променя умовете”. Дъглас изтъкна: „Той не бе видян по това време
като предвестник на революция, но бе четен с интерес от трезвомислещи германски
банкери и финансисти и даже бе пуснат в своеобразна серийна форма. Той намери
страстни читатели в Санкт-Петербург и скоро бе преведен в Русия, където Марксовите теории имаха своите най-драматични резултати.”13
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От своя страна Далай Лама обяви, че е марксист. С кризата на неолибералната глобализация римските папи заобичаха Маркс, въпреки че той някога наричаше
религията „опиум на народите, въздишка на угнетена твар”. Предишният папа Бенедикт ХVI отбеляза от своята енциклика „Спасението е в надеждата” от 9 декември 2007 г., че Карл Маркс е „талантлив мислител”, „описал ситуацията на своето
време и с големи аналитични способности показал пътя към революцията”. Той е
„очаровал и все още очарова много хора”.14 Последвалият го папа Франциск бе заклеймен от десницата в САЩ като марксист. По този повод „Гардиън” излезе на 16
декември 2013 г. със статия „И какво от това, ако папата е марксист”, в която остро
възразява срещу опитите думата „марксист” да се употребява с негативен оттенък.
„Неравенството е в основата на всички злини”, написа папата в своя туитър акаунт
през 2014 г. и заяви пред вестник „Месажеро”, че Маркс не е измислил нищо, „комунистите откраднаха нашето знаме, знамето на бедността е християнско”15. През
2015 г. при посещението на папата в Боливия боливийският президент Ево Моралес
му подари дървено разпятие с форма на сърп и чук – копие на творбата на испанско-боливийския йезуитски свещеник Луис Еспинал, убит в Ла Пас през 1980 година заради дейността си в защита на правата на човека. Папата прие подаръка със
символа с благодарност, а за притежанието и разпространението му депутати в българския парламент по това време предлагаха законово да се наказва с глоба и затвор.
В Китай изучаването на марксизма е с приоритет за всички студенти и спе
циалности. През 2012 г. по инициатива на Си Дзинпин бе създаден Национален
идеологически център, занимаващ се с изследването на марксизма-ленинизма и с
неговото разпространение сред 89-милионната ККП. В месеца преди отбелязването
на 200-годишнината на Маркс Си Дзинпин призова: „Отделете време за марксизма”,
и заговори за необходимостта от ренесанс на марксизма. Пред Политбюро на ККП
той подчерта значението на изучаването на Комунистическия манифест за разбирането на истината за марксизма и необходимостта от написване на нова глава в развитието на „социализма с китайски характеристики”. „Комунистическата партия на
Китай е прилежен наследник на духа на Комунистическия манифест”, заяви той. И
наблегна, че тя винаги ще запази характера си на марксистка управляваща партия,
търсеща обаче нови идеи, ново мислене и нови методи въз основа на практиката
и на развитието на марксизма през ХХI век съобразно с китайската специфика.16
Затова в Китай се проведе голяма конференция, посветена на 200-годишнината от
рождението на Маркс, с участието на учени от целия свят. Изследователите на Китай казват, че в предишните две десетилетия ККП се е легитимирала преди всичко
с огромния икономически растеж на Китай, а през последните години на преден
план все повече се извеждат нейните мисия, идеология, идеали, свързани с посоки,
зададени от Маркс и марксизма.
Янис Варуфакис, борещ се за демократизацията на ЕС, публикува в „Гардиън”
статия „Маркс предвиди нашата днешна криза и посочи изхода от нея”. Издаденият
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през февруари 1848 г. на ул. „Ливърпул” № 46 в Лондон Комунистически манифест
предвиди хищническия и поляризиран глобален капитализъм на ХХI век. Но Маркс
и Енгелс показаха също, че имаме власт да създадем един по-добър свят17.
От своя страна Джордж Магнус, старши икономически анализатор в банката Ю Би Ес, написа за сайта на Блумберг статия със заглавие „Дайте шанс на Карл
Маркс да спаси световната икономика”, в която казва, че „днес глобалната икономика носи някои неприлични прилики с това, което Маркс предвиждаше”.18 Маркс
пише, че поради преследването на печалба и ефективност естествено компаниите
ще започнат да се нуждаят от по-малко работници, създавайки „индустриална резервна армия” на бедните и безработните, и че натрупването на богатството на единия полюс ще води в същото време до натрупването на мизерия на другия. Отново
имаме концентрация на капитала и поляризация на отношенията между класите.
Отново се говори, че капитализмът съдържа в себе си вътрешни противоречия и
саморазрушителни сили.
На 4 май 2018 г. стоящият начело на ЕС Жан-Клод Юнкер отбеляза специално
една европейска и световна ценност, от което някои от нашите любители на европейски ценности ще бъдат недоволни. Той произнесе реч в град Трир по случай 200
годишнината от рождението на Карл Маркс, за да открие изложбата и паметника в
негова чест. „Никой не може да отрече, че Карл Маркс е фигура, която определи по
един или друг начин развитието на историята, и да не се говори за него, значи да се
отрече историята”, каза говорителят на Комисията по този повод, потвърждавайки ангажимента на Юнкер19. Събитията, посветени на 200-годишнината на Маркс
през тази година в Трир, са 600, а анализите на този факт в германското общество
показват, че през последното десетилетие на развихрящ се капитализъм интересът
към Маркс расте и нагласите са, че това, което той е установил за XIX век, е валидно
и днес20.
Маркс е център на събитията в най-авторитетните световни медии. На 30 април в „Ню Йорк таймс” се появи статия със знаменателно заглавие, което няма да
чуете от устата на който и да е от популярните политици в България. То е: „Честит
рожден ден, Карл Маркс. Ти беше прав!”. „Ти беше прав!” За какво е прав Маркс според „Ню Йорк таймс”, за което мълчат българските политици? Той е прав според
статията във вестника, че „капитализмът е движен от дълбоко разделяща класова
борба, в която управляващото класово малцинство присвоява принадения труд на
класовото мнозинство от работническата класа като печалба”. Основната част от
Марксовото интелектуално наследство е критиката на капитализма, безпощадната
критика, без която не е възможна неговата промяна.21
Във Великобритания на 1 май 2018 г. вестник „Гардиън” излезе със статия, озаглавена „Да честваме 1 май означава да си спомняме за Маркс, който ни показа какво представлява капитализмът”. Тя започва с думите: „Всяка година на 1 май един
призрак броди край нас. Призракът на Карл Маркс. Така е от 1889 г. насам, когато
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Вторият интернационал за първи път избра 1 май като дата на международното работническо движение.”22
Така разсъждават Жан-Клод Юнкер в Брюксел, „Ню Йорк таймс” в Ню Йорк,
„Гардиън” в Лондон, но така очевидно не разсъждават германските социалдемократи, като се има предвид реакцията на фондация „Фридрих Еберт” у нас на предложението да съдейства за организиране на конференция по случай годишнината от
рождението на Маркс. От там отговориха, че това не ги интересува. В същото време
фондация „Роза Люксембург” на Лявата партия в Германия организира чествания
на 200-годишнината на Маркс в различни страни по света.
Днес живеем в една реалност на капитализма, която в много свои характеристики е такава, каквато е била по времето на Маркс, и изглежда все по-кризисна и
неспособна да разреши противоречията си в рамките на политиките, следващи от
съществуващите неокласически икономически теории, подложени на нарастваща
критика в най-различни версии. Ще посоча само една от тях. Наскоро Съюзът на
радикалните политически икономисти, свързани с Марксовата политическа икономия, обяви на сайта си съвместно с издателство „Палгрейв”, че ще публикува серия
от разработки, посветени на „Апокалиптичния икономикс”. В тях ще се анализират
апокалиптичните тенденции, развиващи се в глобалната икономика като резултат
от провала на неолибералните политики, с които от 1980-те години насам се прави
опит да се спаси капитализмът. Ще бъде предложен критичен политикоикономически анализ на кризата и на тенденциите към рецесия, дефлация и остеритет след
2008–2009 г., на финансовите конвулсии, растящите неравенства, икономическата
маргинализация на големи групи от хора, рязко засилвани и ускорявани от информационните технологии, от роботизацията, автоматизацията и застрашителните
климатични промени. Криза, която води до ускорен милитаризъм, киберпрестъпления и тероризъм, до рухване на възможностите на мейнстрийм икономикса и на
конвенционалните икономически политики да решат тези проблеми.23
В свой анализ от 15 август 2017 г., озаглавен „Дилемите на радикалните леви”,
Имануил Уолърстейн отбелязва, че в държавите от капиталистическия център, а
през последните няколко десетилетия и в Източна Европа, за дълъг период по вре
мето на американската хегемония доминират две системни партии – лявоцентрист
ка и дясноцентристка. През последното десетилетие обаче във възход са радикално
леви и радикално десни партии. В Гърция радикално лявата СИРИЗА измести лявоцентристката ПАСОК. След като дойде на власт обаче, тя се оказа неспособна
да изпълни своята програма. След това радикално леви спрямо предходните лявоцентристки сили се появиха и в други страни – Джеръми Корбин във Великобритания, Жан-Люк Меланшон във Франция. Корбин не само скъса с миналото на
блеъристкия „Трети път”, но и се държи все по-антисистемно, след като Брекзитът
се превърна в антисистемна характеристика на Великобритания. Доминираните от
консерваторите медии беснеят и виждат в Корбин едва ли не синоним на Сталин,
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представител на крайно и безотговорно ляво24. Във Франция Жан-Люк Меланшон
създаде движението „Непокорена Франция”, според което хората на улицата имат
по-голяма легитимност, отколкото държавните институции. В Испания „Подемос”
издига в култ Ленин, който отдавна е изчезнал и не съществува в програмите и дискурса на бившите комунистически партии в Източна Европа като срамно минало,
за което не искат да си спомнят и се стараят да го забравят. Вървят дебати за бъдещата тактика на тези партии. Как да търсят власт – дали чрез избирателната система, или чрез улични бунтове? Дилемата е, че нито една от тези стратегии не работи
добре. Ако дойдат на власт чрез избори като СИРИЗА, трябва да правят безброй
„компромиси” със своите програми, за да останат на власт, което срива доверието
в тях. По подобен начин в Румъния Социалдемократическата партия предложи популистка предизборна програма с много и различни обещания, които я доведоха
на власт през 2016 г. След това обаче системните ограничения на възможностите да
реализира тази програма доведоха до срив на доверието в нея и до масови протести.
Така, бивайки системни, социалдемократите се сриват, щом дойдат на власт. И обратно, ако потърсят власт чрез улични бунтове и въстания, ще се сблъскат с принудата
на съществуващите държава и международна система. Така стои въпросът за съчетаването на тактически системни и стратегически антисистемни цели.
„Безсмислено ли е тогава да следват радикална лява програма днес? – пита Уолърстейн. – Съвсем не! Ние живеем в период на преход от умираща капиталистическа система – а нова система още не е избрана. Усилията на радикалните леви днес
имат значение за избора за заместване на системата в средносрочен план. Тактическият дебат е по същество дебат за краткосрочните действия. Какво трябва
да правим в краткосрочен план, за да въздействаме в средносрочен план, даже ако в
краткосрочен план се реализира съвсем малко.
Това, което вероятно има смисъл като краткосрочна цел, е да се използват и
двете тактики – и борбата за спечелване на избори, и уличният натиск, даже ако и
едното, и другото не дават ефект в краткосрочен план. Да се мисли за действията
в краткосрочен план като за подготовка на почвата в средносрочен план... Можем
ли да направим това? Да, можем. Но ще го направим ли? Ще видим.”25
Появи се проблемът за нова версия на лозунга на радикалните леви от 1968 г.:
„Бъди реалист – искай невъзможното!”. Да бъдеш реалист означава да разрушиш
ограниченията на това, което изглежда „възможно”. Нещо, което неолиберализираните леви, затворени в ограниченията на системното възможно, не смеят да поискат
и да направят.
Месец по-късно в друг анализ под заглавие „Хаотичната несигурност” Уолърстейн казва, че структурната криза на световната система води до хаотична несигурност. Непрекъснато се извършват резки промени в приоритетите на всички
участници. Днес от гледната точка на даден участник нещата вървят добре за него.
Следващия ден започват да изглеждат различно. Затова и отделните участници в
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световната система просто се опитват да максимизират изгодата си, променяйки позицията си по един или друг въпрос и сменяйки съюзите и съюзниците си,
търсейки изгода от това. Това го виждаме добре в поведението на съседна Турция,
в мятанията на нашите управляващи, в мятанията на Тръмп в различни посоки,
който привлича едни и прогонва почти всекидневно различни съюзници вътре и
вън от страната. Бързо се формират и развалят различни временни съюзи по един
или друг проблем и несигурността се засилва. Това е израз на факта, че световната
система върви към точка на бифуркация, от която може да тръгне в резултат на
действията на масите или на лидерите в противоположни посоки – към фашизоидна деградация на капиталистическата световна система, опираща се на тоталния
контрол с помощта на съвременните дигитални технологии, или в алтернативна посткапиталистическа посока. Затова трябва да мислим какво и как да направим, за да
спечелим битката в средносрочен план, казва Уолърстейн. Средносрочен план според него е хоризонтът на следващите 10–20 години, а дългосрочният план, в който
сегашната система ще си отиде, е за 20–40 години.26
Известно е, че когато в средата на ХIХ век се налага да бяга от Париж и Брюксел,
Маркс се колебае дали да замине за САЩ, където по това време в Тексас има голяма
немска общност, и даже прави някои стъпки в тази посока, но накрая философски
предпочита да отиде в Англия, защото смята, че тя предлага най-развитата форма
на капитализма – своеобразен връх, от който може много по-добре да се види напред и назад, или както сам той се изразява: „за анатомията на маймуната можеш да
съдиш по анатомията на човека”.
Днес можем да очакваме, че би се преместил в Пекин. Ще живее в Пекин, ще
следи внимателно и ще пише впечатленията си от наскоро приключилия ХІХ конгрес на Китайската комунистическа партия с нейната най-голяма в света членска
маса от 85 млн. души, но би водил всекидневна мейл кореспонденция и разговори
по вайбър и скайп с Джеръми Корбин, лидер на най-голямата партия в Европа – с
членска маса от около 600 000 човека, пълна с млади и ентусиазирани хора, обсъждайки с него поредния манифест на партията му и пишейки по този повод аналози
на „Критика на Готската програма”. Ще чете излизащите на всеки 15 дни анализи на
блога на водещия теоретик на световната система Имануил Уолърстейн и ще споделя идеята му за тактиката и стратегията на търсещите път отвъд капитализма,
които трябва да отчитат мощта на системните сили, но същевременно и на ускорено
разгръщащата се тенденция към криза и излизане от равновесие на световната система. Ще си пише и с Пол Мейсън, автора на изследването „Посткапитализмът”, към
който вървим с помощта на споделената икономика, с Джеръми Рифкин, автора на
„Третата индустриална революция”, с Кевин Кели, създателя на световноизвестното
списание „Wired”, за новите характеристики на капитала и стоките, с Ричард Барбрук за киберкомунизма. Все известни автори, които търсят път отвъд капитализма
чрез анализ на тенденциите на дигиталните икономики, в които невеществените
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фактори на производството са превърнати във водещи, а интелектуалните продукти, информацията, големите данни имат характеристики, различни от характеристиките на традиционните селскостопански и индустриални стоки. Ще отчита тенденциите на развитие на капитализма през изминалите от смъртта му 134 години,
особено тенденциите към финансилизация, към разнообразяване на формите на
експлоатация, към империализъм, към поява на различни модели на социализъм
в различните части на световната система, към усложняване на понятието за класа поради огромната диференциация на дейности, квалификация и заплащане на
наемните работници, както и новия възход на експлоатацията при неолибералния
капитализъм, при който нарастваща част от новосъздадения продукт отива у капиталистите, а не у наемните работници. Ще анализира как силните профсъюзи,
регулираните пазари и нарастващата средна класа, изглеждащи като „златен век” на
капитализма, остават в миналото, заменени със съвременния плутократичен капитализъм, маскиран като либерална демокрация.
Маркс би преценил, че през изминалите 170 години от Комунистическия манифест имаме промени в характеристиките на наемния труд, който силно се е диференцирал. Във финансовата сфера, и в новите технологии има наемни работници с
високи доходи за разлика от голямата част от наемните работници, които все повече
са заети на временен трудов договор, на частично работно време, доходите им падат
и пролетариатът се трансформира във версии на прекариата, на дигертариата, на
гиг работниците.
Какъв ще бъде моделът на общество отвъд капитализма, който би могъл да
се реализира в средносрочен план? Този въпрос тепърва ще се дискутира и решава в реалната практика. Сега функционират множество негови версии – от китайската конвергентна версия през всякакви автономистки и кооперативни форми до
най-различни модели, обвързани със социално-икономическите и технологическите промени, носени от сегашната четвърта технологична революция: платформен
кооперативизъм, дигитален социализъм, дигитален комунизъм, леви версии на политики на универсалния базов доход и т.н. Докато Лениновата версия на социализма го свързва с „електрификацията на цялата страна” и с фабриката за масово производство, характеризираща фордизма, сега става дума за версия, която трябва да
се съчетае с технологиите и свързаната с тях организация, а също и производство,
размяна, разпределение, потребление, характеризиращи четвъртата индустриална
революция. Убедено можем да кажем, че на този етап ще имат значение две от тези
версии, проявяващи се в действията на политически сили и партии.
Първата от тях е китайската конвергентна версия на началния етап на изграждане на социализъм с китайски характеристики – специфичен модел на пазарен социализъм, опиращ се на силната държава, регулацията и държавната собственост.
В него държавата е най-голям собственик, притежаващ земята, голяма част от жилищата, големи компании, като това се съчетава със силно развит частен сектор.
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Така от състояние на бедност бяха изведени близо един милиард души за три десетилетия, т.е. със скорост и мащаби, непознати в цялата световна история. ООН се
хвали как от 1990-те години насам бедността в света била намаляла, но това става
благодарение именно на държавата, която реализира успешно технологични стратегии. Китай вече е страната с два пъти повече роботи и с повече научни работници
и публикации от САЩ, с много повече специалисти в областта на новите технологии, с едни гърди напред в квантовите компютри, прие стратегия за инвестиране на
десетки милиарди долари в изкуствен интелект, продължава да се развива с 3 пъти
по-високи темпове от САЩ и ЕС и да променя с невиждана в историята скорост живота на над един милиард души. Китай отрича категорично твърденията на десницата, както и на лявоанархистки и троцкистки ориентирани автори, че огромният
успех на страната през изминалите десетилетия е защото е приела „капитализма” и
позоваването на „марксизма” в него било останка от миналото, а Китайската комунистическа партия водела страната към капитализъм, а не към „социализъм с китайски характеристики”. На ХІХ конгрес на ККП през октомври 2017 г. бе поставена
задачата този преход, в резултат на който да се изгради напълно модернизирано
социалистическо общество на всеобщото благосъстояние с висока материална, политическа и духовна култура чрез адаптация на марксизма към китайските условия,
да приключи към 2050 г. На 5 май 2018 г., когато се навършиха 200 години от рождението на Маркс и 40 години от началото на китайските реформи, в Пекин се проведе
Вторият световен конгрес по марксизъм, на който присъстваха 300 учени от целия
свят, чиято задача бе да очертаят посоката на развитие на социализма и комунизма
през ХХI век. Но има и още нещо, което е изключително важно. Китай се превръща
в новия световен хегемон, а залезът на САЩ е залез на неолибералния капитализъм, който в момента се тресе от нарастващото неравенство, от олигархизацията, от
упадъка на средната класа и възхода на прекариата, които все повече ще изпращат в
историята сегашната неолиберализирала се левица навсякъде, където тя не успее да
реагира в духа на времето. Превръщането на Китай в хегемон ще засилва неговата
мека сила и ролята му на модел на развитие, който през следващото десетилетие ще
изпревари изцяло САЩ и технологически, дигитализирайки цялата система на стимулиране, мотивиране, активизиране, удовлетворяване на потребности от престиж
и растеж на населението чрез въвежданата от него система на дигитално оценяване
и рейтингуване.
Втората версия на търсене на път към бъдещето в момента е в капиталистическия център и характеризира идейните основи на възхода на Джеръми Корбин и
на неговата Лейбъристка партия, отхвърлили блеъристкия „Трети път” като вреден
и ненужен. Това става в условията на засилени кризисни процеси и поляризация на
британското общество, постепенно водещи към край на епохата на Тачър и отказ
от политиките на Тони Блеър, с чиято поява толкова се гордееше Маргарет Тачър.
За няколко години Корбин възроди Лейбъристката партия и я превърна в най-го-
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лямата партия в Европа – през май 2015 г. нейните членове бяха под 300 000 души,
а към края на 2017 г. вече са близо 600 000 човека. След 1979 г. политиката на Маргарет Тачър породи понятието „приватизация” и му придаде позитивен смисъл.
Тази политика доведе десетилетие след това до най-големия грабеж в историята в
Източна Европа. Сега обаче Корбин печели с противоположни лозунги. Предлага
национализация и завръщане на държавата в основните инфраструктурни обекти – железниците, енергетиката, водоснабдителните мрежи, пощенските услуги,
комуникациите. Събрал е най-добрия екип от експерти, превъзхождащи всичко,
което имат останалите партии в Европа. Експерти, занимаващи се с перспективите
на отиване отвъд капитализма, на разгръщане на т.нар. Р2Р икономика, на опиращ
се на колективната собственост социализъм с помощта на взривно нарастващата
роля днес на дигиталните технологии – нещо, което изобщо отсъства не само в политиките, но и в представите и в интелектуалните интереси дори на традиционните
неолиберализирали се социалдемократически партии. В специален „Манифест за
дигитална демокрация”, качен на неговия сайт, Корбин говори за дигитално гражданство, създаване на отворени дигитални библиотеки на всеки гражданин, за програми с отворен код, а не собственост на капиталистите, за създаване на харта с
дигитални свободи, за разгръщане на онлайн делиберативна демокрация27. Той отбелязва, че новите технологии водят до „по-грабителска и експлоататорска икономика”, предлага икономиката на глобални компании като Uber да бъде заменена от
платформени кооперативи, както и роботите на работните места да бъдат притежавани и контролирани от работниците. Поема ангажимент, ако спечели изборите, да
удвои броя на кооперативите във Великобритания по време на мандата си. При това
става дума не за традиционните аграрни кооперативи, каквито се появяват отдавна, съществуваха и у нас, а за нов тип дигитални кооперативи, противодействащи
на днешния дигитален капитализъм28. В този смисъл е много радикален. Предложеният от него „Манифест за дигитална демокрация” се опира на механизмите на
четвъртата индустриална революция, които в момента тресат неолибералния капитализъм, опитващ се да се измъкне чрез тях от проблемите си, но по същество
допълнително засилвайки противоречията си. В този контекст именно ще се търси
и новата социална база на лявото, свързана не с предходната индустриална работническа класа, а с прекариата, гиг работниците, киберпролетариата, при които интелектът, а не физическите операции имат водещо значение.
Според анализ на сайта на Световния икономически форум коефициентът
на Джини, който измерва неравенството, е бил във времето на скотовъдната епоха в историята на човечеството 0,17. Знаем, че стойност 0 е максимално равенство,
а стойност 1 е максимално неравенство. Най-високото равнище на неравенство в
античната робовладелска епоха, измерено чрез коефициента на Джини, е 0,59, а в
САЩ в момента е 0,81. В САЩ са надминали робовладелската епоха, Римската империя и всички предходни епохи на човечеството. Ние в България също вървим по
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този път. По-нататък в анализа, споделен на сайта на Световния икономически форум, се цитира проучване, според което големите неравенства в предходните етапи
на историята не са имали мирен изход. Те са водили до такава висока конфликтност,
че са се решавали по 4 основни начина – масови войни; революции, които променят
системата, а не от типа нежни революции, слагащи изгодни на външен господар управляващи; колапс на държави; катастрофични масови епидемии.29 Пред всяка от
тези четири алтернативи сме изправени и днес – масова война, революции, колапс
на държави, масови епидемии.
Маркс би се опрял на този факт и би говорил за социалната група на прекариата, който става все по-значим в съвременните общества и би могъл да бъде
революционният субект на промяната. От друга страна, би дискутирал тактиката
и стратегията на партиите и силите, които гледат отвъд капитализма. Тактиката,
която трябва да се съобразява с все още съществуващите системни ограничения, и
стратегията, която трябва да се следва при нарастващата нестабилност, неустойчивост, конфликтност на световната система. Така те ще правят успешни действията
на организираните сили по промяната ѝ в определена посока, отвъд нейното настоящо състояние.
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ритичният анализ на състоянието на свободата на
словото в Прусия поставя начало на творчеството
на Карл Маркс. Неговото богато теоретико-публицистично наследство започва с малко популярната за своето време, но бляскава полемика за свободата на печата.
Тук юристът, хуманистът и публицистът се проявяват
ярко в една личност. „Закон, който наказва за начин на
мислене, не е закон, издаден от държавата за нейните
граждани, това е закон на една партия против друга. Закон, който преследва заради тенденция, унищожава равенството на гражданите пред закона.”1 Тези думи биха
могли да се кажат също от добър и почтен буржоазен
юрист, приел като най-висше постижение на правото прогласеното равенство пред закона. Те са подходящи и за философ – последовател на Имануел Кант, който формулира категорическия императив за свободата
като универсален закон.
Прието е, че модерното право регулира поведението, а не мислите на хората. Но къде минава границата между мисълта и словото, чрез което мисълта се изразява, и самото действие, не е лесен за отговор въпрос.
Няма правна система, която напълно да се абстрахира
от мислите, превърнати в думи, в публично изказани или написани съждения, призиви, оценки, защото
думите също имат сила, защото думите често са подтик и прелюдия към действие. Повечето договори се
сключват в резултат на постигнато съгласие, изразено
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чрез думи. Едва след това идват действията. Следователно при т.нар. консенсуални
договори водещо е съгласието, изразено с думи, а често и с писмени документи,
а действията по тяхното изпълнение идват след това. Друг пример е защитата на
човешкото достойнство, което изключва използването на обидни и клеветнически квалификации за личността. Напоследък твърде много се говори срещу „езика на омразата”. А дали неговото заклеймяване и опитите за забраната му често
не обслужват и не насаждат „правилното”, коректното мислене? Днес в повечето
държави няма официална цензура, но моделирането и „филтрирането” на информационната среда от големите медии не е ли много по-перфидна цензура? Информационните войни се водят за съзнанието на хората и обикновено тези, които ги
печелят, са истинските победители в идеологическата и политическата надпревара.
В правото дори границата между юридическите факти-събития и факти-действия е по-ясно определена, отколкото грешката между слово и действие. В редица
случаи изразяването на мнение се квалифицира като вид правно действие Като че
ли няма общовалидни критерии, които да очертаят тези граници. Това са въпроси,
които стоят пред нас и засега за тях липсват задоволителни отговори. Затова, преди
да им отговорим, следва да потърсим относително точни критерии от какво и как
да се определят границите на свободата на словото, защото като всяка друга свобода тя все пак не е безгранична. Признаването и обсъждането на този факт е за
предпочитане пред неговото премълчаване или заобикаляне. Иначе в редица случаи правото вместо да регулира поведението и да защитава правата на личността
се превръща в морален цензор на различните, на отклоняващите се от официалните възгледи мнения. Реакцията на К. Маркс в защита на свободата на словото е
обоснована и остро полемична, но той не се впуска в по-конкретни разсъждения
как правото да разграничи самото слово с неговото неотносимо към правото съдържание от словото като вид действие, когато съдържанието му получава правна
квалификация и правна форма.
С течение на времето Маркс все повече започва да се вълнува от други
въпроси – за движещите сили на историята и как да се решават натрупаните в
обществото противоречия. Изследването на правото и на правата му изглежда
недостатъчно както за намиране на отговорите на въпросите за устройството
на човешкото общество и за неговите движещи сили, така и за решаването на
най-важните задачи, поставени от човешкото битие и познание. Може би поради всичко това на възгледите на К. Маркс за правото не се обръща толкова
голямо внимание, колкото на схващането му за икономиката и за политиката. Това е разбираемо, защото самият Маркс пренасочва своя изследователски интерес към политическата икономия, върху която гради социалната си
философия. Той въвежда категориите „база” и „надстройка”, а правото попада
в групата на надстроечните явления. Следователно то е определяно от производствените отношения, а не е определящо за общественото развитие. Не бива
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обаче да забравяме, че Маркс (по образование) е преди всичко юрист. В неговото богато интелектуално наследство написаното за правото не е нито малко,
нито незначително. А събрано с това, което са направили заедно с Фр. Енгелс,
позволява да се изгради общо взето цялостно виждане за правото и за неговата
роля в обществото. Написаното от двамата за правото като че ли е актуално в
по-голяма степен, отколкото предвижданията им за развитието и организацията на съвременната държава.
Това степенуване на познавателните задачи и съчетаването на диалектиката
с материалистическото разбиране на историята дори се използват за противопоставяне на младия и зрелия Маркс. Наистина акцентите, които той поставя в различните периоди от творчеството и обществената си дейност, са различни, но няма
основание да се смята, че едни от възгледите, които застъпва, са опровержение или
отхвърляне на други. Става дума за развитие на методологията и за задълбочаване
на изследователския анализ по някои от разискваните теми. Колкото и да са тясно
свързани възгледите на Маркс за правото и за правата, те все пак заслужават специално внимание – първо, защото засягат два относително самостоятелни проблема, и второ, защото подходът към правата показва хуманистичната насоченост на
неговата философия.

Нов подход за изследване на правото
Главното в концепцията на Маркс за правото е, че той го отнася наред с морала, религията, идеите и прочее към класа на т.нар. надстроечни явления. Те от
своя страна се определят в крайна сметка от отношенията на производство на материални блага, т.нар. производствени отношения, и от отношенията на възпроиз
водство на самия човек. Така Маркс (заедно с Фр. Енгелс) не само обосновава една
нова социална теория за правото, а поставя началото на материалистическото разбиране за неговото възникване и развитие. Целта на тази теория е не толкова да
навлезе в собствените, специфично присъщите на правото свойства, колкото да
обясни мястото на правото в обществото, неговата социално-политическа роля и
историческа еволюция. Следователно концепцията на Маркс за правото е част от
неговото материалистическо изследване на историята.
За разлика от древноримските юристи, според които ibi societas, ibi ius, К.
Маркс разглежда правото като продукт на историческото развитие. То притежава
класови и социални характеристики. В този смисъл правото е историческо явление, което не е иманентно присъщо на човечеството още от неговата поява и няма
да го съпътства, докато съществува. Така въпросът за възникването на правото се
свързва с въпроса за неговото „отмиране”. В известен период през 50-те и началото
на 60-те години на миналия век у нас и в още няколко държави, възприели комунистическата идеология, „отмирането” се е смятало за непосредствена перспекти-
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ва, а през последните две-три десетилетия – също опростено, но от противоположни позиции – този извод е категорично отхвърлян.
Често необходимостта и склонността на хората и на всяка човешка общност
да живеят по силата на някакви норми и правила се отъждествяват с правото. Пренебрегват се простотата и синкретизмът на тези правила в зората на човешкото
съществуване. За право в собствения смисъл на думата, макар и от дълбока древност – вероятно десетки хиляди години преди новата ера според първите писмени
свидетелства, може да се говори, когато са налице две условия. Първото е: поне
елементарно разграничаване между права и задължения. Правото за разлика от
обичая не е просто стереотип на поведение, в който разликата между дължимо и
съществуващо поведение е доста условна. Правото за разлика от морала не е само
дълг към околните или към общността, а и призната претенция, която индивид
или група от хора могат да предявят към друг(и) човек (хора) с оглед на ползата, която преследват. Второто – принудата, която гарантира правото, не е негово
уникално свойство, но е специфична. Тя се възприема като наложена не толкова от
името на общността, към която принадлежи индивидът, а от името на една издигната над него власт. Ако с оглед на социално-класовата структура на обществото
формите на неговата властова организация (държавата) са променливи, то оправомощаващо-задължаващият характер на правото е присъща за него черта, която го
съпътства по време на цялата му еволюция. Затова е трудно да си представим, че в
днешния и в бъдещия свят нормативното регулиране, поне като социална технология, може да се осъществява без правото.
Социалната психология се основава на две нагласи, които обуславят поведението на човека. Едната е взаимодействието между хората, които се отнасят помежду си като принадлежащи към един и същи род (homo sapiens) и това ги кара да
се ръководят от общи правила. На много места е трябвало да минат хилядолетия,
за да се преодолеят редица различия (расови, етнически, национални и прочее),
които са ограничавали този относителен универсализъм, нормативно изражение
на който става правото. Другата нагласа е склонността на хората да зачитат определена социална йерархия. Тя съществува дори в най-егалитарните общности
– най-малкото като проява на естествени различия и признати качества, с които
определени индивиди изпъкват сред останалите и упражняват власт от името на
общността. Марксовият подход към правото обаче не е психологически, което
обяснява неговата прекомерна претенция за обективност. Въпреки това той запазва до голяма степен своя философско-социологически потенциал.
Методологията, която К. Маркс прилага към правото, не е специфично правна, но се проявява и в познанието за правото. Поне от ХVІІІ век насам основният
дебат за същността на правото първоначално е доминиран от школата на „естественото право”, а през следващото столетие – от юридическия позитивизъм. Отделно и важно място през ХІХ век заема също историческата школа на правото в Гер-
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мания. Интересно е, че може би най-видният ѝ представител – Рудолф фон Йеринг,
е роден в една и съща година с К. Маркс. По времето, когато излизат основните
произведения на Р. Йеринг, К. Маркс живее в Лондон и се интересува предимно
от въпроси на икономическата теория и на политиката. Поради това, макар и съвременници и сънародници, няма данни те да са обсъждали помежду си някакви
проблеми, дори задочно, или да са познавали взаимно творчеството си. Въпреки
допирните точки в използвания от двамата автори исторически и социологически
подход (ролята на интереса за мотивацията на човешкото поведение), предметът
на изследванията им е различен. Освен това интересите според Маркс са функция
на социалното положение и роля, която индивидите имат според принадлежността си към различни класи и прослойки. Независимо от близостта в социалното
третиране на правото, методологията на двамата бележити автори е различна.
В резултат на увеличаването на ролята на законодателството и специално
на неговата кодификация позитивизмът взема превес в юридическите среди. Все
по-голямата централизация на правния ред вследствие на формирането на националните държави и на техните институции придава подчертана йерархичност и
ясна определеност на правото. То все повече се характеризира с валидността, т.е.
със задължителността на предписанията, принадлежащи към определен правен
ред. Тази тенденция оказва влияние и върху Маркс. Той свързва правото с неговата волева природа и с неговото официално нормативно изражение. Но според
Маркс установената в правото държавна воля е резултат на неговата класова определеност, т.е. законът е само форма на социално обусловено съдържание. Правото се определя като издигната в закон воля на господстващата класа. Това е неговата същност. В едно от най-популярните си произведения – Комунистическия
манифест, оказало силно влияние върху политическите движения през втората
половина на ХІХ и първата половина на ХХ век, Маркс и Енгелс пишат: „…вашето
право е само възведената в закон воля на вашата класа – воля, чието съдържание
се определя от материалните условия на живот на вашата класа”2. Тази постановка за правото по-късно е възприета от Вл. Ленин и дори абсолютизирана от него.
Не бива обаче да се пропуска, че волевата природа на закона, както вече посочих,
е само нормативно изразено съдържание, определяно от по-дълбоки социални и
политически причини.
В развитието на възгледа си за правото Маркс все по-отчетливо се отдалечава
от юридическия позитивизъм и прилага материалистически социологически подход към него. „Тъй като държавата е формата, в която индивидите, принадлежащи
към господстващата класа, осъществяват своите общи интереси и в която се съсредоточава цялото гражданско общество на дадена епоха, от това следва, че всички
общи институции се опосредстват от държавата, получават политическа форма.
Оттук именно произлиза илюзията, че законът се основава на волята, и то на откъснатата от реалната си основа воля. Също така и правото на свой ред се свежда
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след това до закона.”3 Следователно Маркс разкрива недостатъчността на правния позитивизъм за обяснение на правото и създава собствена социална теория
за него, която далеч не е първото социално учение за този нормативен феномен,
но е първото подчертано материалистическо учение. То преодолява философския
идеализъм, който повече или по-малко е присъщ както на „естественото право”,
така и на правния позитивизъм. Двамата мислители продължават: „досегашните
производствени отношения на индивидите трябва да се изразят също като правни
и политически отношения (…) тези общи представи придобиват и особено значение и развитие у политиците и юристите, които са принудени от разделението на
труда да въздигнат тези понятия в култ и които виждат в тях, а не в производствените отношения истинската основа на всички реални отношения на собствеността.”4 Представената идея получава относително завършен израз в написаното от
Маркс в „Към критика на политическата икономия”. „Моето изследване завърши
със заключението, че правните отношения, както и държавните форми, не могат
да бъдат разбрани нито от самите тях, нито от тъй нареченото общо развитие на
човешкия дух, че, напротив, те се коренят в материалните условия на живота…”5
Доста по-късно Фр. Енгелс дава допълнително разяснение на тази идея. „Юристът
си въобразява, че оперира с априорни положения, а това са само отражения на икономическите отношения. По такъв начин всичко стои с главата надолу. А че това
извращение представлява от себе си, докато то още не е разкрито, онова, което ние
наричаме идеологически мироглед, на свой ред оказва обратно въздействие върху
икономическата база и може в известни предели да я модифицира…”6 Изглежда, че
колкото повече съратникът на Маркс осмисля неговото теоретично наследство и
го съпоставя с реалната действителност, толкова повече разбира, че политическото, правното, религиозното и прочее развитие има своята относителна самостоятелност. В едно от последните си писма той казва: „Работата стои съвсем не така,
че само икономическото положение е причината, че само то е активното, а всичко
останало е само пасивно следствие. Не, тук взаимодействието е на основата на икономическата необходимост, която винаги си прокарва път.”7 Следователно икономическите закономерности си пробиват път като тенденции. Казано на съвременен език, развитието преминава през различни цикли, то не е само възходящо, а е
повлияно и от бифуркации, от стечение на множество обстоятелства, които могат
да доведат до различни състояния на обществото, до множество варианти на неговото съществуване и организация.
Малко по-рано Енгелс е още по-самокритичен към подценяването на относителната самостоятелност на правото и на другите идейно-политически феномени.
„Освен това изпуснат е още един момент, който наистина и в работите на Маркс,
и в моите като правило недостатъчно се е подчертавал и в това отношение вината
в еднаква степен пада върху всички нас. А именно – главното внимание ние насочихме, и бяхме длъжни да насочим, отначало към извеждането на политическите,
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правните и други идеологически представи и обусловените от тях действия от икономическите факти, лежащи в тяхната основа. При това заради съдържанието ние
тогава пренебрегнахме въпроса за формата: по какви пътища става образуването
на тези представи и т.н.”8 Тези размисли показват, че влиянието на материалните
фактори върху правото не е автоматично и пряко. Ценностите и идеите, целите
и мотивите са тези идеални фактори, които свързват условията на човешкото съществуване с нормативните модели, които определят дължимото и възможното
поведение. Същите идеални феномени пренасят и трансформират това, което е
обективно обусловено, в абстрактно изразено и субективно целено човешко поведение. Нещо повече, правото получава съдържание, което не е просто форма на
икономическите отношения, а тяхно отражение, което зависи от волята, от характера и вида на правната система, по-общо от културата и утвърдените институции
в съответните общества. Нормативната природа на правото намира проявление в
неговите собствени черти. На тях се дължи устойчивостта му и приемствеността в
него през различните епохи.
В опита си да подчертае водещата роля на икономическите отношения спрямо правото и неговите юридически източници К. Маркс дори използва метафори.
„Както политическото, така и гражданското законодателство винаги само е изразявало, протоколирало изискванията на икономическите отношения.”9 Внимателният анализ на неговите разсъждения обаче показва, че той далеч не опростява тази
зависимост. Тя не е нито предопределена, нито изолирана от ролята на субективния фактор – на пречупването на икономическите и други потребности през масовото съзнание и през идеите, които то създава. „Всеки принцип е имал свой век
за своето проявяване. (…) Като разсъждаваме последователно, ние трябва да се
съгласим, че векът е принадлежал на принципа, а не принципът на века. С други думи, принципът е правил историята, а не историята принципа. Но ако за да
спасим както принципа, така и историята, ние се запитаме най-после защо даден
принцип се е проявил (…) ние ще бъдем принудени подробно да изследваме какви
са били хората (…) какви са били във всяко от тези столетия техните нужди, техните производителни сили, техният начин на производство (…) какви най-после
са били отношенията на човек към човека, които са произтичали от всички тези
условия на съществуване.”10 Този сравнително дълъг цитат е много показателен
за диалектиката между материалните фактори на обществения живот и основни
правни явления, каквито са правните принципи. В случая принципите, макар и
предизвикани на живот от епохата, в която се появяват, сами са цел и основание за
поведението на хората, дават насока на правното регулиране и определят оценката
на осъщественото поведение съобразно с описваното идеално състояние на регулираните отношения.
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Философията на правата като философия на правото
Карл Маркс е много повече социален философ, отколкото философ на правото. Но част от написаното от него дава основание да се твърди, че той създава ако
не своя философия на правото, то поне свое виждане за правото в рамките на една
цялостна социална философия. Тази философия донякъде дори може да се определи като философия на свободата, която в частност е философия на правата. Тя
е основана върху идеята за индивидуалната свобода, без да е индивидуалистична.
Тя апелира към икономическо освобождение, без което няма истинска свобода. Тя
е вдъхновена от равноправието – не само в неговото юридическо, а преди всичко в
неговото социално-политическо изражение.
Маркс, доколкото се интересува и занимава с правото, върши това главно по
отношение на правото като социален феномен. Той засяга проблема за правата само
спорадично, когато трябва да се противопостави на нарушаването на определени
свободи, както е със свободата на словото, да отхвърли привилегиите, характерни
за средновековното право, да обоснове нови права – правото на отзоваване на избраните в представителните органи. Маркс не е адвокат на правата, а застъпник за
изравняване на гражданите, дори по-общо – на хората – в техните права.
За Маркс гарантирането и разгръщането на свободата е проява на хуманизъм. „Френският и английският социализъм и комунизъм бяха изразители в практическата област на съвпадащия с хуманизма материализъм.”11 Въпросът дали
диктатурата на пролетариата е съвместима с идеята за хуманизма, налага отделно
обсъждане, но отчитайки, че самата цел на тази диктатура е да премахне класите,
тя поне по замисъл, ако не по реализация, запазва своя хуманистичен заряд. По-важното в случая, което косвено се отнася до правата, е, че на съединяването на хуманизма с материализма досега не е обръщано достатъчно внимание. Традиционно
хуманистичните теории и тяхното проявление в правата на личността се свързват с различни идеалистически учения. Материалистическата философия заявява
своята претенция да създаде реалистична теория за правата. Тя е в състояние да
проникне по-дълбоко в проблема за условията и гаранциите за осъществяване и
защита на правата на личността. В тази насока е необходимо комплексът от фактори, от които зависят признаването и действието на правата, да получи подходящ
юридически израз и те да бъдат снабдени със средства за ефективна юридическа
реализация.
В своя финалистичен патос социалната философия на Маркс стига дотам, че
ни отвежда в едно почти съвършено царство на свободата. Това е парадокс: как
мислителят, отхвърлил утопията в името на обществената наука, достига до нова
утопия – общество без противоречия. Изглежда в това предсказание или, ако
предпочитате, в тази мечта се забелязва както традицията на Просвещението, но
обърната от идеалното минало към идеалното бъдеще, така и родството с иначе
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критикуваните от позицията на научния социализъм социалисти утописти. Това
отклонение от критическия метод се дължи на опита да се погледне твърде далеч в
бъдещето, без да са налице по-конкретните предпоставки за такава прогноза. Но
илюзията не е във възможния, а може би и необходим край на капитализма, а във
вярата в общество на почти съвършеното равенство, което се сбогува с правото и
дори прави излишен стремежа към равенство.
За Маркс равенството пред закона е важно, но недостатъчно. Равенството е
в основата на съвременното разбиране и за правата, но както е казал още Сенека:
„равенството на правата не е в това, че всеки се ползва от тях, а в това, че те са предоставени на всички”. Но и това предоставяне е повече абстрактно, по силата на
закона, отколкото реално. Равенството според законово прогласените права далеч
не означава, че в действителност сме равни, че сме носители на едни и същи права, особено когато става дума за социално-икономическите права. Маркс си дава
сметка, че принципът на равенството пред закона е апотеоз на буржоазното право,
но той в най-добрия случай изразява прилагането на една и съща мяра към неравните в много отношения хора. Такава равна мяра например е трудът, но прилагането ѝ към хора, които в много отношения са различни, води до неравни резултати.12
Работната сила като особен вид стока в практическата си трудова реализация има
свойството да създава принадена стойност. Това наред със спецификата на качествата и на потребностите на нейния притежател я прави двойно относителна като
равна мяра.
Освен предметна страна, зависеща от равната мяра, която се прилага, равенството има и субектна страна. Тя предполага някакво отношение, някакви измерения, в които човешките индивиди се отнасят помежду си като равни един спрямо
друг. Още по време на Римската империя поне за свободните е възникнало онова
равенство на частните лица, въз основа на което се е развило римското право –
най-съвършената форма на правото, което се основава на частната собственост.13
Поначало колкото повече се развива правното равенство, толкова повече се увеличават възможностите за постигане на равенство в предвидените от закона права. Но тъй като идеалът се вижда в разпределението на благата не според ограничеността на равната мяра, а според потребностите на всеки човек, то и правното
равенство се смята за исторически ограничено.14 Енгелс дори си служи с ирония,
за да подчертае ограничеността на прокламираното от буржоазията равенство,
както и на равенството през преходния период към обществото на реализираната
свобода, на разпределението на благата според човешките потребности. „Противоположността както по отношение на старото неравенство и на старото положително право, така дори и по отношение на новото, преходно право ще изчезне от
практическия живот, така че на онзи, който педантично ще настоява да му връчат
припадащата му се равна и справедлива част от продуктите, за подигравка ще му
дадат двойно повече.”15 Вследствие на това колкото амбициозно, толкова и роман-
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тично очакване необосновано се скъсява историческият хоризонт на равенството
и се подценява неговата важна роля за регулирането на човешкото поведение и
специално за разпределението на правата и в бъдеще.
Стремежът към признаване на политически и социално-икономически права за всеки човек е част както от теорията на К. Маркс, така и от борбата, която той води почти през целия си живот. Разширяването на правата е условие за
постигане на по-голяма свобода, а изравняването в правата е път към постигане
на политическо и социално равенство между хората. Дори да оставим настрана
футурологията – какво ще стане с правото в необозримото бъдеще, голяма част
от учението на Маркс за правото и за правата остава редом с едни от най-ярките
интелектуални приноси в тази област. Последователната и безкомпромисна линия,
единството между теория и практическо действие озаряват хуманната насоченост
на философията и идеите на К. Маркс за правото и за правата. Неговата социална
философия запазва до голяма степен своята актуалност две столетия след раждането на своя създател. Тя остава измежду най-полезните методологически подходи
за изследване на правото и политически ориентир за неговото използване и през
настоящото столетие.
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КАРЛ МАРКС И НЕИЗПЪЛНЕНАТА МИСИЯ
НА ПРОЛЕТАРИАТА
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а XІX век са характерни бурното развитие на науката и силната вяра във възможностите, които предоставя техническият прогрес. Осмисляйки критично историята на политикономията, Карл Маркс създава
собствено учение, чиято значимост се признава дори от
опонентите му. Вместо безполезни съвети, насочени към
хората, които притежават властта и капитала в буржоазните общества, той изгради стройна теория, според която „Историята на всички досегашни общества е история
на класови борби”1. Маркс дава дължимото на постиженията на буржоазията за преодоляване на феодализма, но
вярва в неизбежността на пролетарската революция, чиято мисия е да унищожи капиталистическото общество
и да построи по-справедлив свят. Именно неговите идеи
вдъхновиха редица революции, осъществени в държави
от Европа, Азия, Африка и Южна Америка през XX век,
поставили си за цел построяването на социализъм. Влиянието на немския философ остава дори в държавите, които отхвърлиха идеите му в края на изминалото столетие,
а участниците в анкета на Би Би Си от 1999 г. посочиха
Маркс като най-велик мислител на второто хилядолетие2.
Анализите на Маркс продължават да бъдат актуал
ни и днес – те са неоценими за всеки, който иска да разбере какви са причините за несправедливостите и за жестоката експлоатация в обществата с пазарна икономика.
Кризите в първите две десетилетия на XXI век сочат, че
съвременният капитализъм е изключително уязвим и
опасността от сривове продължава да съществува. По
съвсем различен начин се тълкува въпросът за неговите предвиждания за бъдещето и за очакванията му, че
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„пролетариатът ще се превърне в гробокопач на буржоазията”, в субект, който ще
осъществи революционни промени и ще изиграе ключова роля за преодоляване на
капитализма и за изграждане на социалистическо общество. Днес на практика е общоприето, че това е една от най-големите грешки в теорията на Маркс3, а противоположните мнения са рядкост дори и в левите среди.
Крахът на социалистическия блок в Източна Европа, неуспехът на СССР
в опитите да изгради съветска нация, базираща се на пролетарската идентичност, развитието на модерните технологии, демасовизацията на производството и нарасналото значение на финансовия капитал през XXI век сякаш напълно
опровергаха идеята на Маркс за промяна чрез революция на трудовите маси. Но
задълбочаващото се неравенство и усилващото се социално напрежение дори в
най-развитите страни са недвусмислени сигнали за нов кризисен етап в капиталистическата система. Въпросът за създаването на по-егалитарно общество, градено
на базата на социалната справедливост, продължава да бъде актуален. Интересът
към идеите на Маркс става все по-голям – показателно е, че по повод на двувековния му юбилей се появиха публикации почти във всички водещи световни медии,
че се проведоха редица научни конференции, а в родния му град – Трир, бе открит
негов паметник. Събитието бе уважено дори от председателя на ЕС Жан-Клод Юнкер, който отбеляза, че „Карл Маркс трябва да бъде разбран в контекста на своето
време и не трябва да има предразсъдъци около него”4.
Тази статия е опит да се изясни – защо не се сбъдна предвиждането на Маркс за
субекта, който ще извърши социалната революция? Защо се провали социалистическият проект в СССР и в Източна Европа? А също така и да се отговори на въпроса: какви са перспективите за изграждане на по-справедливо и егалитарно общество
през първата половина на XXI век?

1. Защо пролетариатът не се превърна в гробокопач
на капитализма в най-развитите държави?
Маркс обстойно анализира капитализма почти през цялата си научна кариера. Това е правено и преди него, но, за разлика от предшествениците си, на базата
на откритите закономерности за развитието на обществото той развива теорията за
класовата борба и за историческия прогрес (исторически материализъм). Немският
мислител смята, че при капитализма съществуват две класи – буржоазия и пролетариат, и прави прогнозата, че победата на пролетариата е неизбежна и буржоазията ще
напусне историческата сцена. Той очаква човечеството да премине от капитализъм
към комунизъм, т.е. към безкласово общество.
Маркс и Енгелс признават постиженията на буржоазията и нейната роля за историческия прогрес, но те отбелязват, че „Успоредно с развитието на буржоазията, т.е.
на капитала, се развива и пролетариатът, класата на съвременните работници, които
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могат да съществуват само докато намират работа, а намират работа само докато техният труд увеличава капитала.5
В теорията на Маркс и Енгелс пролетариатът е представен като база и като
най-експлоатираната класа в пирамидата на капиталистическото общество. „Пролетариат се нарича оная обществена класа, която получава средства за живот изключително чрез продажба на своя труд, а не от печалбата на някакъв свой капитал – класата, щастието и скръбта, животът и смъртта, цялото съществуване, на която зависи от
търсенето на труд, т.е. от смяната на доброто и лошото състояние на стопанството, от
колебанията на необузданата конкуренция. С една дума, пролетариатът, или класата
на пролетариите, е трудещата се класа на XIX век”, пише съратникът на Маркс – Фридрих Енгелс, в „Принципите на комунизма”6. В същия труд той пояснява, че в резултат на промишлената революция, започнала във втората половина на XVIII и продължила през XIX век, се формират две нови класи, които постепенно поглъщат всички
останали. По-конкретно класата на капиталистите – притежателите на средствата за
производство, и класата на пролетариите – „класата на съвсем безимотните, които
вследствие на това са принудени да продават на буржоата своя труд, за да получат в
замяна необходимите за тяхното съществуване средства за живот.”7
От тази дефиниция става ясно, че пролетариатът е напълно лишен от капитал и
от това, което може да послужи като капитал. Терминът често се използва от Маркс и
от привържениците на неговата теория, които се ръководят от тенденциите към обедняване на трудещите се при капитализма и към превръщане на по-голямата част от
населението в пролетариат. Маркс смята, че именно пролетариатът ще бъде субектът
на социалната революция, който ще отнеме политическата и икономическата власт
от буржоазията и ще построи безкласово общество. „Когато пролетариатът в борбата
против буржоазията по необходимост се обедини в класа, когато в резултат на революцията се превърне в господстваща класа и като господстваща класа насилствено
премахне старите производствени отношения, той заедно с тези производствени отношения премахва и усилията за съществуване на класовия антагонизъм, премахва
класите изобщо, а с това и своето собствено господство като класа.
На мястото на старото буржоазно общество с неговите класи и класови антагонизми се появява една асоциация, в която свободното развитие на всеки един е условие за свободното развитие на всички.”8
Първоначално Маркс разглежда промишлените работници като ядро на пролетариата. Но след като в държавите от центъра на капиталистическата система, първо
във Великобритания, после в Германия, Франция и други европейски колониални
сили, се формира своеобразна „работническа аристокрация”, в марксистката литература се стига до преосмисляне на понятието „пролетариат”. В резултат на което се
утвърждава терминът „работническа класа”, терминът „пролетариат” се явява частен
случай9. По-късно, през XX в., някои социолози – В. Зомбарт и Г. Брифс, използват
понятието „пролетариат” за своя научен анализ, но елиминират революционния за-
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ряд, който носи то в произведенията на Маркс и Енгелс. Според терминологията на
Зомбарт и Брифс под „пролетариат” се разбира широкият слой наемни работници
– от асоциалния лумпенпролетариат до дребните предприемачи. Терминът се разпространява дори сред ниските категории служещи, които водят борба за своите
икономически права. Изискванията за социални реформи с цел „депролетаризация”
се съдържат и в социалните енцикли на Ватикана.10
В съвременната икономика освен промишления пролетариат функционира и
„пролетариатът на умствения труд” – като част от „съвкупния работник”. Работниците на материалното производство са принудени да живеят от своя труд, но могат да го
осъществяват само когато са наети на работа.11
Отчитайки жестоката експлоатация на трудещите се в първата половина на
XIX век, Маркс смята, че класовата солидарност между пролетариите ще бъде по-силна от чувството им за национална принадлежност. „Работниците нямат отечество. Не
може да им се отнеме това, което те нямат. Тъй като пролетариатът трябва най-напред
да завоюва политическо господство, да се издигне до положението на национална
класа, да се конституира като нация, той самият вече е национален, макар и съвсем не
в буржоазния смисъл”.12
Маркс е убеден, че с развитието на производителните сили класовите противоре
чия ще се изострят. „Напредъкът на индустрията, чийто неволен и безсилен да му се
съпротивлява носител е буржоазията, заменя изолирането на работниците през конкуренцията с тяхното революционно обединяване чрез асоциацията. Така с развитието на едрата индустрия изпод краката на буржоазията се изтръгва самата основа,
върху която тя произвежда и присвоява продуктите. Тя произвежда преди всичко
своите собствени гробокопачи. Нейната гибел и победата на пролетариата са еднакво
неизбежни.”13
Вероятно категоричността на Маркс и Енгелс в „Манифест на Комунистическата
партия” и убедеността им в неизбежността на пролетарската революция се дължат и
на особеностите на епохата. Те пишат това произведение в навечерието на „Пролетта на народите” в Европа през 1848–1849 г. Буржоазнодемократичната революция,
избухнала в Париж на 24 февруари 1848 г., бързо се разпростира извън границите на
Франция и се превръща в общоевропейска, обхващайки Германия, Австрия, Унгария
и други държави. Въпреки нейните мащаби, тя не носи очакваните резултати. Например А. Херцен смята, че „революцията е победена по всички точки и отстъпва всичко
придобито след 1789 г.”14. Разбира се, далеч не всички в онова време са на същото мнение, мнозина са очаквали нова революционна вълна, а в първите десетилетия от втората половина на XIX век, благодарение на трудовете на К. Маркс и Фридрих Енгелс,
привържениците на теорията им са убедени, че са открити законите за развитието на
обществото. Това е епоха, в която концентрацията на капитала, бурното развитие на
промишлеността и индустриализацията създадоха огромни маси от бедни хора без
собственост – пролетарии, принудени да продават работната си сила. Чудовищната

56

бр. 5/6 – год. XXІ

Теория

200 години от рождението на Карл Маркс
Тема с продължение

несправедливост при разпределението на доходите, жестоката експлоатация на трудещите се и „резервната армия” от безработни предизвикват сериозно напрежение в обществото. Периодическите системни кризи, характерни за капитализма, допълнително разклащат системата, създавайки впечатление, че тя ще се разпадне всеки момент.
Но реалната политика, а и реалната икономика, за разлика от теоретичните, невинаги се подчиняват на обективни закони, каквито са законите на природата. Човешкото общество се състои от субекти, а не от обекти и понякога индивидуалната
воля и усилия могат да променят хода на историческия процес. Европейските елити
след 1848 г. си извличат важни поуки. За да овладеят недоволството на масите, в следващите няколко десетилетия те правят редица реформи, които включват социални
отстъпки към работническата класа с цел да се спечели нейната лоялност. Такива
действия предприемат забележителни политици като френския император Наполеон
III, британския премиер Бенджамин Дизраели и германския канцлер Ото фон Бисмарк, които демонстрират завидно разбиране на психологията на масите и умеят да
задоволяват очакванията им.
Във връзка с това може да се направи сравнение между Маркс и Бисмарк като
изразители на две противоположни тенденции. Мислителят от Трир се опитва да разпали революцията, а Железният канцлер – да я задуши. Бисмарк постига своите политически цели, а Маркс – не.
Маркс продължава своя праволинеен революционен път и след 1848 г. Политическите му инициативи не дават очакваните резултати. Ключова причина за провала
им е, че той подценява ролята на национализма в новата капиталистическа епоха.
Маркс не свързва капитализма и капиталистическите процеси през 50-те и 60-те години на XIX век с национализма и държавата, а продължава да гледа на протичащите
процеси от тясно класови позиции. По този повод Андрей Фурсов отбелязва, че „до
1848 г. пролетариите (които Фурсов нарича предпролетарии, б.а.) нямат нищо друго
освен вериги, но след 1848 г. те вече имат родина, т.е. национална държава”15. Според
руския учен работниците са „опасни класи” преди 1848 година16.
Очевидно Маркс се е заблуждавал за революционния потенциал на
работническата класа в Европа и в Северна Америка. Тя се оказва далеч не толкова
революционна и успешно се интегрира в буржоазното общество, чийто гробокопач
трябваше да бъде според Комунистическия манифест. Но трябва да се отдаде
дължимото и на самата буржоазия, която не само през XIX в., но и през следващия, XX
век демонстрира завидно чувство за самосъхранение и бе достатъчно гъвкава – когато
беше необходимо, правеше отстъпки пред работниците, за да запази господството
си. Симптоматичен е „Новият курс” на президента Франклин Делано Рузвелт, който
с поредица от регулационни и социални мерки изведе САЩ от Великата депресия.
„Рузвелт бе велик държавник, умен, образован, далновиден и либерален ръководител,
който удължи живота на капитализма”, отбелязва Й. В. Сталин след смъртта на
харизматичния американски лидер през 1945 година17.
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Затова може да се обобщи, че колкото дълбоки и актуални и до днес да са анализите на Маркс и Енгелс за революционните последици, които носи глобализирането на световната икономика, те изглежда се заблуждават за „историческата мисия
на пролетариата” в държавите от ядрото на капиталистическата система. В нито една
развита капиталистическа страна не се стигна до социалистическа революция. Това
може да се обясни както с мерките за подобряване на живота на трудещите се, предприети, за да смекчат революционния порив през XIX век, така и с възникването на
западноевропейската социална държава след 1945 г., когато авторитетът на СССР е
огромен, а левите идеи са много популярни на Стария континент.

2. СССР – неуспешен опит пролетариатът
да се превърне в нация
Прогнозите на Маркс за пролетарски революции не се сбъднаха в най-развитите
капиталистически страни през XIX век, но се осъществиха през XX век в страни от
периферията и полупериферията на капиталистическата система (по терминологията на И. Уолърстейн). Разбира се, всички те станаха възможни след Октомврийската
революция през 1917 г., огромната заслуга за която е на политическия гений на Ленин.
Осмисляйки творчески Маркс, той се възползва от революционния потенциал в Русия, независимо че в страната е преобладавало селското население.
Този факт се преекспонира от мнозина западни изследователи, за да разграничат
Ленин от Маркс, да заклеймят руския революционер и да го обвинят в изкривяване
и извращаване на идеите на марксизма. Пример за това е изследването „Карл Маркс
или световният дух” на Жак Атали – известния френски глобалист, способствал за
издигането и успешната политическа кариера на Еманюел Макрон18. Според Атали
Ленин е наложил съвсем различно от Маркс схващане на понятието „диктатура на
пролетариата”: „Докато за Маркс тя е временно управление на широко мнозинство,
което зачита правата на хората, свободата на печата, опозиционните партии и разделението на властите, Ленин я разглежда като окончателна диктатура на точно определено малцинство”.19
Разбира се, подобни твърдения са твърде тенденциозни. Те не отчитат сложната
ситуация, в която се озовават болшевиките след Октомврийската революция. В условията на гражданска война и чуждестранна интервенция Ленин трудно би могъл да
мисли за права и свободи в постмодерния смисъл на тези понятия.
Известно е, че в последните години от живота си Маркс обръща голямо внимание на процесите в Русия. Той е впечатлен от големите продажби на „Капиталът”
в страната, където има силен интерес към трудовете му. Маркс започва да учи руски
език, за да изследва спецификите на руските селски общини и да размишлява за възможността за революция в Русия. През 70-те и 80-те години той води кореспонденция с представители на руското народничество и с известни революционери като
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Вера Засулич. Запазена е кореспонденцията на Маркс със Засулич. В едно от писмата
си Маркс ѝ пише, че „историческата неизбежност на буржоазната фаза определено
е ограничена от страните в Западна Европа. Западният преход от феодализъм към
капитализъм е преход от един тип лична собственост в друга. А в случая с руските
селяни и тяхната обществена собственост би станало обратното, тя ще бъде принудена да се трансформира в лична собственост. Анализът, направен в „Капиталът”,
не дава доводи нито „за”, нито „против” жизнеспособността на селската комуна”20.
Още по-ентусиазиран е Маркс в неизпратената чернова на писмото. „Благодарение на
уникалното съчетание на обстоятелствата селската община, съществуваща в цялата
страна, може постепенно да се освободи от своите остарели характеристики и да се
развива непосредствено като елемент на колективното производство в национален
мащаб… За да се спаси руската община, е необходима руска революция”21.
Писмата на Маркс до Засулич и силният му интерес към руската селска община
в последните години от живота му дават основание за по-критично отношение към
теоретиците, опитващи се да разграничат идеите на Маркс от осъществената в Русия
Октомврийска революция. Техните постановки заслужават внимание, но трябва да
се разглеждат предпазливо и да се допуска вероятността да са свързани не само с интерпретацията на изследванията на Маркс, а и с геополитическото противопоставяне
между Запада и Русия, което на практика не е спирало от 1917 г. до сега.
Съществуват достатъчно основания да се твърди, че Маркс и Енгелс предвидиха
някои от бъдещите глобални събития: установяването на диктатура на трудещите се
първо в една, а след това и в други държави, които започнаха да строят социализъм,
стремейки се към комунизъм. Но с една много съществена особеност – първата победила революция избухна не в ядрото на капиталистическата система, не в някоя от
най-развитите страни, а в Руската империя, която е предимно със селско население и
със съвсем различен цивилизационен код. Тя се оказа много по-възприемчива към
идеите на Маркс, отколкото страните на западноевропейската и на северноамериканската цивилизация. Другите опити да се осъществи социалистически проект също
бяха в държави извън капиталистическото ядро.
СССР се разви с изумителна скорост след разпада на Руската империя и тежката
Гражданска война. Той се превърна в свръхдържава, спечелила Втората световна война, изиграла решаваща роля за разгрома на германския нацизъм. Към средата на XX
век мнозина изследователи смятат, че практиката потвърждава изводите на класиците на марксизма. Но само няколко десетилетия по-късно социалистическата система
се разпадна. При това в нейното сърце – в СССР – бе реставриран капитализмът.
Това бе очевиден регрес, който не бе предречен от теоретиците, а по гениален начин
бе предугаден от Джек Лондон в неговия роман „Желязната пета”. Още през 1907 г.
американският писател предвиди, че в редица държави от Европа и Азия ще има социалистически революции, а по-късно и контрареволюции, които ще реставрират
капитализма22.
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Осмислянето на причините и извличането на необходимите поуки от първия
опит за реализация на социалистическия проект са изключително важни за бъдещото развитие на човечеството.
СССР се опита да осъществи препоръката на Маркс и да превърне пролетариа
та в нация. Стремежът за създаване на съветски народ започва още от 20-те години на XX век. „Съветският народ е историческа, социална и интернационална
общност от хора, които имат единна територия, икономика, социалистическа по
своето съдържание култура, съюзна общонародна държава и обща цел – да бъде
построен комунизмът. Тази общност възниква в резултат на социалистическите
преобразования и сближаването на трудещите се класи и строеве от всички националности и народности”, пише С. Т. Калтахчян в Большая советская энциклопедия23. На XXII конгрес на КПСС пък Никита Хрушчов самоуверено заявява, че
„в СССР се формира нова историческа общност от хора с различна националност,
имащи общи характерни черти – съветски народ. Те имат обща социалистическа
родина – СССР, обща икономическа база – социалистическо стопанство, обща социално-класова структура, общ мироглед – марксизъм-ленинизъм, обща цел – построяване на комунизъм, много общи черти в духовния си облик и в психологията
си”24. С постановление на XXIV конгрес на КПСС, състоял се през 1971 г., е провъзгласено, че съветският народ е резултат от стабилното социално-политическо
и идейно единство на всички класи и слоеве, нации и народности, населяващи територията на СССР25.
Това бе приемане на желаното за реалност. Последвалите събития са доказателство, че националните противоречия между отделните народи в СССР не са преодоляни. Перестройката, засилилият се сепаратизъм и междуетническите конфликти,
започнали през 80-те години, показаха, че единна съветска народност не е изградена
и това улесни драматичните събития в края на XX век.
Разпадът на СССР през 1991 г. бе не само най-голямата геополитическа катастрофа, позната в историята, но и повратна точка в развитието на човечеството. Това
бе тежък удар по теорията за прогресивно развитие – изчезна социалистическият
блок, чувствително се увеличи неравенството и дори гражданите на страните от ядрото на световната капиталистическа система загубиха значителна част от социалните си придобивки и демократичните си свободи.
Липсата на баланс и на идеологическа алтернатива в глобалната политика са
причина сега да живеем в реалност, в която пропагандата заема мястото на истината,
историческата наука се превърна в култ към лъжата и не може да се определи по друг
начин освен като целенасочена манипулация. Човекът започна да търси забавления,
а не познания и възможност за интелектуално и духовно развитие. Формално има
растеж на материалното благосъстояние, но благата са разпределени във все по-тесен
кръг от хора, а богатството е съпътствано от разрастваща се духовна нищета. Свръх
организираността на обществения живот превръща съвременния човек в несвобод-
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но и несамостоятелно дехуманизирано същество, което е неспособно да генерира
оригинална собствена мисъл.
Науката продължава да се отдалечава от високите духовни ценности. Тя се превръща в отрасъл на производството, в който господства тясната специализация и
ограничеността на мисълта.
Всичко това до голяма степен стана възможно вследствие на неизпълнената мисия на Съветския съюз и на неговото самоубийство, което увеличи рисковете от термоядрена война и постави под въпрос дори съществуването на човечеството.
Вече повече от четвърт век колапсът на социалистическия блок вълнува изследователите, а еднозначен отговор – защо се случи това, така и не е получен. Най-често се
дават обяснения от типа на: икономическа неефективност, идеологическа несъстоятелност, порочност на марксистката теория, изкривявания на марксизма, извършени
от Ленин и Сталин, и т.н. Всички те привеждат своите аргументи, но има и достатъчно
аргументи против. СССР бе една от двете глобални свръхдържави и при огромните
си природни и човешки ресурси имаше всички шансове да запази този статут още
дълги години. В известнатата си реч пред специалистите по нефтопреработване и
нефтохимия в Хюстън, щата Тексас, през 1991 г. Маргарет Тачър признава: „СССР е
страна, която бе сериозна заплаха за западния свят. Не военна заплаха имам предвид,
нямаше такава. Нашите страни са достатъчно добре въоръжени, включително с ядрено оръжие. Имам предвид икономическа заплаха. Благодарение на плановата икономика и своеобразното съчетание от морални и материални стимули, СССР постигна
високи икономически показатели. Процентът на прираст на брутния му национален
продукт бе примерно два пъти по-висок от нашите страни. Ако при това се отчетат
и огромните ресурси на СССР, то при рационално управление на стопанството му
бе напълно възможно той да ни измести от глобалните пазари. Затова ние винаги
сме предприемали действия, насочени към отслабване на икономиката на Съветския
съюз, и сме опитвали да му създадем вътрешни трудности”.26
Мнението на Тачър заслужава внимание, а геополитическото противопоставяне
между Запада и Русия все още е силно, за да се даде по-обективна комплексна оценка.
Но няма съмнение, че една от ключовите причини за случилото се през 1991 г. е предателството на някои социалистически ръководители, на част от номенклатурата, която
се отказа от социалистическите идеали, надявайки се да бъде допусната до трапезата
на глобалните капиталистически елити.
Някога Никита Хрушчов се заканваше, че ще погребе капитализма, но вместо
това днес неговите наследници живеят в САЩ и в други държави от т.нар. Златен
милиард. Някои от тях активно работят срещу родината си и не пропускат всяка възможност да обругаят Русия в западните медии. Особено активна е правнучката на Никита Сергеевич – Нина Лвовна Хрушчова, преподаваща международни отношения в
университета „New School” в Ню Йорк. В Маями работи внучката на председателя на
КГБ и генерален секретар на КПСС Юрий Андропов – Татяна Игоревна Андропова.
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В Америка живее и нейният брат – Константин Игоревич Андропов. Централата на
фонда „Горбачов” е разположена в Сан Франциско, където по-голямата част от времето си прекарва Ирина Вирганска, дъщерята на Михаил Горбачов, вероятно най-компрометирания политик в историята на човечеството. В Австрия, заедно със съпруга
си и децата си, живее дъщерята на идеолог номер 1 на късния комунизъм Михаил
Суслов – Мая Михайловна Сумарокова.27
Любовта на потомците на Хрушчов, Горбачов и Андропов към САЩ е поразителна и няма как да не прави силно впечатление. Това води до предположението, че
са съществували задкулисни връзки между някои от ръководителите на СССР и на
КГБ и „американските им колеги”. На историците отдавна им е известен стремежът на
издънките на партийните лидери към буржоазния начин на живот.
Всичко това не оставя съмнение, че задълбочено трябва да се осмисли най-успешният период на СССР, продължил от основаването му през 1922 до смъртта на
Сталин през 1953 г. За него са характерни остри вътрешнополитически борби, още
тогава се забелязва тенденцията към обуржоазяване на значителна част от съветския
елит, а това налага извода, че опасността от предателство на управляващата върхушка
трябва да се има предвид при всеки бъдещ опит за строителство на социализъм.
Разбира се, събитията в края на XX век и разпадът на източноевропейския блок
не бива да се свързват само с индивидуалните особености на политическите лидери
в СССР и в другите европейски социалистически страни. Проблемът е значително
по-сериозен. Съществуват достатъчно основания да се смята, че той не е нито икономически, нито военно-политически, а преди всичко психологически.
В марксизма социалната психология е разработена слабо. На нея не се отделя
достатъчно внимание, а за база се смята икономиката. Изписани са много страници
за това, че не бива да се създават опростени представи за противопоставянето между
буржоазната и пролетарската идеология, при това не само в научни изследвания, но и
в художествените произведения на съветски поети и писатели като Маяковски, Булгаков и Зошченко. Задълбочените изследвания на този проблем вероятно ще помогнат да си дадем отговор и на въпроса – защо не само елитите, но и народите в Източна
Европа28, а и в други бивши социалистически страни се отказаха от възможността да
построят един нов и по-справедлив свят и не устояха на изкушението да опитат да се
наредят до „избраните” нации от капиталистическото ядро, експлоатиращи ресурсите на цялата планета.
„Както е известно, Маркс и Енгелс пишеха, че социализъм и комунизъм може
да се построи от нов тип човек, който има разумни потребности. В Съветския съюз
се опитаха да възпитат новия тип човек, но, уви, не успяха. Осъзнавайки това, решиха да тръгнат по традиционния път, създавайки потребителско общество. Поставена
бе цел за максимално удовлетворяване на постоянно нарастващите потребности на
гражданите. В резултат – от времето на Хрушчов в СССР активно започна да се формира потребителско общество. В цел на хората се превърнаха не възвишените идеали,
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а материалните блага. Когато осигуряването на тези блага бе затруднено, започнаха и
проблемите на социализма. Излиза, че социализмът рухна, бидейки разяждан отвътре”29, коментира по този повод руският историк Николай Платошкин.
Трябва да се признае, че духовният живот на обществото е недооценен от Маркс.
Вероятно от собствения си опит той би могъл да се убеди, че човек може да живее със
своите убеждения или заблуди, преодолявайки религиозните, националните и класовите традиции на семейството и обществото.
Разбира се, великият мислител не бива да бъде обвиняван за това. Психологията
започва своето бурно развитие едва в края на XIX и началото на XX век. По обективни причини Маркс просто не е имал възможност да използва откритията ѝ в анализите и прогнозите си.
Маркс не отдели достатъчно внимание и на въпроса за ролята на личността, тя
остана дълбоко под съвкупността от социални отношения. Той не разгледа и проблема за взаимовръзката между свободната воля, субектността и детерминизма – предопределеността.

3. Възможен ли е ренесанс на марксистките идеи
през XXI век?
След края на Студената война социалните придобивки и демократичните свободи на масите постепенно се отнемат. Пример за това са промените в трудовото законодателство на Франция след встъпването в длъжност на президента Макрон30.
Въпреки многобройните стачки изглежда работниците ще претърпят поредното си
поражение. В постмодерните общества работническата класа не е единна, а все по-разединена. Тя далеч не е монолитният блок, който описват Маркс и Енгелс в Комунистическия манифест, и засега не изглежда способна да формира политически субекти,
които да защитават интересите ѝ. Доказателство е кризата в европейската и в световната левица.
През второто десетилетие на XXI век все по-стремително се увеличава неравенството в нивото на доходите, при това не само в по-бедните страни, а дори и в глобалния политически и икономически лидер – САЩ. Това дава основания на някои
анализатори, като бившия финансов министър на Гърция Янис Варуфакис, да смятат,
че реалността днес е твърде близка до реалността, описана в Комунистическия манифест през 1848 година31.
За да се разберат по-добре текущите процеси, важно е да се отчита повишената
норма на печалба на капитала. Днес съществува тенденция към все по-голяма концентрация на богатството и собствеността на капитала. По данни на базирания в
Оксфорд глобален мозъчен тръст Оксфарм 85 души на планетата притежават богатство, колкото притежава половината от по-бедната част от човечеството32. Съответно и печалбата, която носи капиталът, вече е по-голяма, отколкото придобитата чрез
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трудова дейност. Например в САЩ 10% от най-високоплатените служители/работници получават 25/30% от общата сума на националния доход, придобит в резултат
на труд. Най-богатите 10% от населението, получаващи доход от капитал, притежават
72% от цялото национално богатство на САЩ, а най-бедните 50% разполагат само с
0,5% от него, сочат изследванията на Тома Пикети33. Подобна ситуация не възниква
изведнъж. В предишното поколение за най-богатия 1% от населението основен източник на благосъстояние е работата, а не унаследеният капитал. Тогава за пръв път
в историята на този обществен сегмент знанията и трудолюбието позволяват да се
постигне по-висок стандарт на живот, отколкото благодарение на наследство.
Преди половин век изглеждаше, че неизбежно ще дойде време, в което наслед
ственото богатство ще остане в миналото. Това поражда увереност в необратимостта
на социалния прогрес. Но изучаването на динамиката на размера на наследеното бо
гатство сочи обратното. Днес може да се направи тревожният извод, че ако нормата на
печалба на капитала значително и постоянно надвишава нивото на растеж на иконо
миката, размерът на богатството, възникнало в миналото, значително надвишава раз
мера на заработеното богатство в настоящето. Към 1970 г. във Франция размерът на
наследения капитал намалява до 40% от целия частен капитал в страната. По-големият
дял е на капитала, който е спечелен в рамките на един живот. Започвайки от 1980 г. –
две трети от частния капитал във Франция е наследствен. Ако този процес продължи,
към средата на XXI век дялът на богатството, което се предава по наследство, ще е
около 90% от целия частен капитал и така той ще се върне към нивото в началото на
XX век.34 Тревожно е, че независимо от увеличаващия се размер на частния капитал
на европейските държави им е все по-трудно да плащат държавните си дългове. В редица развити страни държавният дълг се доближава до 90% от БВП. В Англия и във
Франция той е около 95% от националното богатство. Процентите от плащанията по
държавните дългове надвишават размера на инвестициите във висшето образование.
Паралелно с това частният капитал процъфтява дори в бедните държави.35
Усилващата се социална диференциация и непреодоляната икономическа криза
неизбежно водят до въпроса – какво да се прави? Какви са възможните решения на
съществуващите проблеми и кой може да ги даде? „Буржоазията си представя света, в който тя господства, естествено като най-добрия свят”, пишат Маркс и Енгелс
в „Манифест на Комунистическата партия”36. Но заплахата от ядрен апокалипсис,
надвиснала над планетата, не е аргумент в полза на илюзиите, че буржоазията може
да предложи решение на съвременните политически, икономически, екологични и
духовни проблеми. Знаменитата мисъл на Гюстав Флобер „Наричам буржоа всеки,
който мисли посредствено”37 изглежда по-актуална откогато и да било. Ориентир за
светоусещането на съвременните глобалистки елити, настояващи за налагане на нео
либерални реформи във всяка точка на планетата, са и думите на Енгелс: „Никъде не
съм срещал така дълбоко деморализирана от егоизъм, толкова разядена от рака на
разложението и неспособна на никакъв прогрес класа като английската буржоазия”38.
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При това съратникът на Маркс подчертава, че има предвид автентичната либерална
буржоазия, която по онова време се стреми да отмени житните закони, фиксиращи
високата цена на хляба, поддържана в интерес на едрите земевладелци. „За нея всичко
на този свят съществува само заради парите, включително и тя самата, защото живее
предимно за да печели пари, за нея няма нищо по-добро от бързите големи печалби и
няма по-голяма мъка от това да губи пари. При подобна алчност и жажда за печалба
никоя мисъл и никакви възгледи не могат да останат неопетнени”39, отбелязва Енгелс,
който сякаш говори за нашето време, сякаш думите му се отнасят за реалността във
второто десетилетие на XXI век.
„Капиталистите обявиха на работниците война и я спечелиха”, констатира икономистът от Масачузетския технологичен институт Лестър Търоу40. През ноември
2006 г. пък милиардерът Уорън Бъфет, хвалейки се, че плаща като процент от своите
доходи много по-малко данъци от секретарките и чиновниците в своя офис, заяви в
„Ню Йорк Таймс” че „съществува класова война, но моята класа, класата на богатите,
прави войната и печели”41.
С подобно тесногръдо мислене буржоазията може временно да защити своите
привилегии, но не може да осигури проект за бъдещо развитие, който да даде адекватни отговори на все по-големите глобални предизвикателства. Днес е необходимо
проблемите, пред които е изправено човечеството, да се погледнат обективно и да се
потърсят възможности за излизане от дълбоката световна криза. Политическите тенденции на планетата позволяват да се обобщи, че в края на XXI век има три алтернативи на господстващия неолиберален капитализъм. Първата е радикалният национализъм, подобен на вихрещия се в Украйна, или характерният за страни като Полша
и Унгария негов по-умерен вариант. Втората е религиозният фундаментализъм –
съществувал за кратко в най-уродливата си форма в т.нар. Ислямска държава, както и
относително по-умереният му вариант, познат от консервативните режими като монархиите от Персийския залив. Третата опция е егалитаризмът. Руският икономист
Михаил Хазин смята, че задълбочаващата се бедност и социалната диференциация
окончателно ще ликвидират средната класа, обществото отново ще се пролетаризира,
числеността на трудещите се ще се увеличава и към средата на XXI век Марксовите
идеали ще могат да се осъществят, но този път не само в някои държави, а в целия
свят, тъй като след 1991 г. не само пазарите, но и тенденциите към обедняване станаха
глобални42. Това е оптимистична прогноза, но тя сякаш подценява способността и
решителността на глобалистката върхушка да защити господстващото си положение.
Със сигурност тя няма да се спира пред нищо в опитите си да се задържи на върха. Не
се отчитат и сложната структура на съвременното общество, противоречията между
наемните работници и служителите, както и трудностите при интеграцията на многобройните имигранти от Азия и Африка в европейските държави.
В края на второто десетилетие на XXI век е изключително важна и ролята на
военната мощ, без която е немислимо осъществяването на какъвто и да е нов егали-
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таристки проект. Силите, готови да реализират нов модел за развитие на обществото,
алтернатива на съществуващия капитализъм, трябва да разполагат и с държава-ядро,
с достатъчен военен потенциял, който да сдържа военната мощ на стожера на съвременния капитализъм – САЩ. Затова от голямо значение за бъдещето на човечеството е съдбата на Русия – единствената велика сила, в която успешно се осъществи
проектът за изграждане на държава на базата на системния антикапитализъм след
Октомврийската революция и която поддържа ядрен паритет със САЩ. По-различен
е случаят с Китай след реформите на Дън Сяопин. Той разработи специфичен модел,
съчетаващ социализъм, пазарна икономика и хилядолетния управленски опит на Поднебесната империя.
Правилната оценка на съществуващите глобални тенденции е от жизненоважно значение и за самата Русия. Съществена роля както за нейното бъдеще, така и за
бъдещето на човечеството играят способността ѝ да предложи по-егалитарен икономически модел и курсът, който ще води във външната си политика. Не изглеждат
перспективни идеите страната да се самоизолира от глобалните събития и да „прекара в самота” следващите столетия43. Подобна пасивна тактика има малки шансове за
успех. Силата на Русия е във всемирността на руската душа, в способността да разбира другите, без да изменя на себе си. В непоколебимата ѝ вяра в мисията ѝ да спаси
себе си и човечеството.
„... Пролетариите нямат какво да губят освен своите окови”44, пишат Маркс и
Енгелс в „Манифест на Комунистическата партия”. Днес няма пролетарии във вида,
в който са съществували в тяхното време, социалната структура на обществото изглежда значително по-сложна, както и противоречията между отделните му сегменти, които както пролетариите от XIX век трябва да разчитат само на своя труд, за
да си осигурят средства, с които да живеят в условията на нарастваща несигурност.
Бедността се превръща в сериозен проблем дори за най-развитите държави. Сега
голямото предизвикателство пред унижените и оскърбените е как да преодолеят
професионалните, мирогледните, религиозните и културните си различия, как да се
организират, за да се обединят и да защитят своите интереси и със съвместни усилия да изградят едно по-егалитарно и по-справедливо общество. В съвременния свят
социалните постижения трудно могат да се осъществят, без да настъпят съответните
геополитически промени, които да внесат необходимия баланс в международната политика и така да бъде гарантирана възможността за защита на алтернативен икономически модел. Мислейки глобално и действайки локално, борещите се за социална
справедливост трябва да подкрепят и усилията на държавите, които се стремят към
изграждане на многополюсен свят. Това е първата и задължителна стъпка не само
към левите проекти на бъдещето, но и към самото оцеляване на човечеството. Необходимостта от сериозни промени се осъзнава дори от много от апологетите на капитализма, но остава актуален въпросът – как ще бъдат направени те. Може би пророчеството на Маркс и на Енгелс за мисията на пролетариата все пак ще се сбъдне?
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апочваше третото десетилетие на деветнадесетия век. С него започваха и нови, непознати преди, тревоги на имотните класи във Франция, Англия, Германия, Белгия и в други европейски страни
с повече или по-малко развита промишленост.
На политическата арена се бе появила нова
сила – пролетариатът. Собствено той не беше съвсем нов. Ново беше искането му да играе самостоятелна политическа роля: да се бори под свои, а не
под чужди лозунги, в името на свои, а не на чужди
интереси.
Имотните класи – търговската и промишлената буржоазия, земевладелската и финансовата аристокрация – познаваха пролетариата и преди тридесетте години, и по време на Юлската революция от
1830 г. Той пак бе главното действащо лице на улицата, на барикадите, но като пушечно месо.
Александър Дюма-баща, участник в събитията
от „трите славни дни” (27, 28 и 29 юли 1830 г.), писа
по повод тези дни следното в своите „Мемоари”:
„Революцията от 1830 г. се извърши. Извърши
се – това ние говорим, повтаряме, печатаме, изсичаме върху бронз и мрамор. Революцията извършиха, разбира се, не онези предпазливи актьори,
които бяха на авансцената през последните петнадесет години и се криеха зад кулисите, когато
народът разиграваше кървавата драма под името
„трите дни”... Не! Тези хора се намираха даже не
зад кулисите, това беше твърде близо до разиграващата се драма, те си седяха по домовете, старателно
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охранявани, херметически затворени... Революцията от 1830 г. я извърши
горещата младост на героичния пролетариат. Той разпалва пожара, това е
истина, но и го гаси със собствената си кръв. Революцията я извършиха
хората от народа, които бяха отстранени, когато работата бе свършена. Умирайки от глад, боси, те пазеха вратите на казначейството, а сега протягат
шия, за да видят от улицата паразитите – гости на пира на новата власт,
където във вреда на интересите на народа жадно делят плячката, разграбват
длъжности, чинове, почести.”1
През 1830 г. пролетариатът още вярваше в знаменитата триада „Свобода,
Равенство, Братство”. Не разбираше, че буржоазията не третира експлоатираните от нея нито като свободни хора, нито като равни на себе си, а още
по-малко като братя. За да се убеди в тази истина, пролетариатът трябваше
да получи още много уроци от самата буржоазия. И тези уроци той заплати с
потоци от кръв.
Когато през революционните 1848–1849 години френската буржоазия
видя застрашени класовите си интереси, тя, както писа Маркс, „замени своя
девиз „Liberté, egalité, fraternité” с недвусмислените думи Infanterie, Cavalerie,
Artelerie (пехота, кавалерия, артилерия)”.2
Впрочем към тази замяна тя прибягна и по-рано – по времето на двете
Лионски въстания.
На 21 ноември 1831 г. Франция бе разтърсена от невиждан по сила и
характер „социален взрив”. Епицентърът му бе Лион – най-големият тогава
промишлен център в страната и втори по големина град след Париж.
Работниците от копринената промишленост, доведени до границата на
отчаянието от експлоатацията и мизерията, се вдигнаха на въстание. Тръгнаха на бой под лозунга, избродиран на черно знаме: „Хляб, работейки, или
смърт, сражавайки се!” („Du pain en travaillant, ou la mort en combattant!”).
След тридневни боеве работниците заедно с цялото население на града
разбиха правителствените войски и десет дни държаха властта в свои ръце.
Това ставаше за първи път в света.
Маркс нарече лионските въстаници първи „войници на социализма”.
След изтеглянето на войските работниците не действат като власт, а пое
мат само грижата за запазването на реда в града. Те завземат арсенала, кметството, барутния склад, създават свой „главен щаб”, но не докосват префекта
и кмета, които очакват помощ от Париж. Това поведение на работниците се
определя до голяма степен от примиренческата позиция на собствениците на
работилници, които участват във въстанието. На 24 ноември главният прокурор на Лион изпраща до министъра на правосъдието следното донесение:
„Всички контрасти се проявяват у нашето население. То е гладно, а не граби; то е възмутено, а не злоупотребява с победата си; то не признава властта,
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но не изоставя знамето на тази власт... Какви са резултатите? Личността и
собствеността се зачитат, ако не се смята една разрушена къща.”3
У Маркс срещаме друго обяснение за това поведение: „Лионските работници считаха, че преследват само политически цели, че са само войници на
републиката, докато в действителност те бяха войници на социализма. Тех
ният политически разум не им позволи да видят корените на обществената нужда.”4 По онова време лионските работници още нямат своя политическа организация, партия със своя програма, със свои политически искания.
Идеята за социална република е още чужда за тях. В тия условия исканията
им на практика могат да бъдат само буржоазни политически искания. Затова
именно отказът те да се издигат е единствената форма, в която може да се изрази първоначалната политическа самостоятелност на работниците.
Въстанието завърши с поражение. Но само след две години и четири месеца избухна второто Лионско въстание. Този път работниците тръгват на
бой с червено знаме и под лозунга: „Република или смърт!”. Това червено знаме, след като се окъпа в кръвта и на Юнското въстание на парижкия пролетариат от 1848 г., стана символ на борбата на европейския, а по-късно и на
световния пролетариат.
Двете Лионски въстания бележат обрат в историята на световното работническо движение. Това са първите чисто работнически въстания, първите самостоятелни акции на пролетариата против буржоазията.
През 1842 г. отвъд Ламанша избухна работническо въстание, подобно
на лионските. То обхвана няколко графства. Много по-обширна територия
се оказа в ръцете на английските работници. Общите контури на Чартистката стачка ще съвпаднат поразително с лионските събития. И тук имотните
класи ще бъдат обхванати от ужас, а след това – от учудване. Защото и тук
работниците, след като стават господари на положението, не само няма да
посегнат на „живота и имота” на своите господари, но ще ги вземат под своя
защита. И тук няма да знаят какво да правят по-нататък. А съдията, който
е разглеждал делата на стачниците, ще каже, че стачката-въстание от август
1842 г. му е напомняла много събитията, станали в промишления град Лион
във Френското кралство.
През 1844 г. избухна въстанието на силезийските тъкачи в Германия.
Това е антикапиталистически бунт, а не просто „бунт на гладните” срещу угнетителите. То няма политически характер и в този смисъл силезийските тъкачи стоят по-назад от английските чартисти и от лионските въстаници от
1834 г. Но същевременно това е първата масова и в такава степен съзнателна
проява на германското работническо движение против капиталистическата
експлоатация. Силезийските тъкачи отстояват своите, работническите интереси и се издигат на нивото, достигнато от английското движение само две
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години по-рано. Маркс отбелязва, че силезийският пролетариат „без церемонии и властно заявява на всеуслушание, че противостои на обществото на
частната собственост. Силезийското въстание започва тъкмо с това, с което
френските и английските работнически въстания свършват – с осъзнаването
на същността на пролетариата”.5
Започваха първите схватки, първото премерване на силите между двата
нови класови антипода – буржоазията и пролетариата. Всяка от страните за
първи път вижда съвсем ясно образа на противника си.
Но началото бе положено във Франция. Лион беше пръв.
По-късно, говорейки за „страшната суровост” на Юнското въстание в
Париж от 1848 г., Енгелс отбелязва, че в цялата история на човечеството има
само два момента, подобни на Юнското въстание – войната на робите в Древния Рим и въстанието в Лион от 1834 година.
Изригванията от революционния кратер в Лион предизвикаха шок у
имотните класи във Франция, Англия, Германия. Те бяха разтърсени не от
гледката на барикадите и от оръдейните залпове по градските улици, още
по-малко от стотиците и хилядите убити и ранени работници. Такава картина те бяха виждали и друг път. Разтърси ги нещо непознато досега.
Буржоазията искрено вярваше, че всичко, което е съществувало преди
нейното идване на власт, е представлявало само невежество, варварство, несправедливост и неразумност. А нейното социално господство е царството на
Разума. Та нали Хегел се бе провикнал по повод на Великата френска революция от 1789 г.: „Най-после и за първи път Разумът ще управлява света.”
И изведнъж, като осветена от мълния, блесна истината: буржоазният
ред не е вечен, прогресивната еволюция на света не свършва с буржоазното
общество, това общество не е въплъщение на Свободата и Равенството, на
Прогреса и Справедливостта. По-проницателните разбраха, а други почувстваха с класовия си инстинкт, че сега вече не става въпрос за спасяването
на републиката или монархията, а за спасението на самото буржоазно общество, на „свещената и неприкосновена частна собственост”. Разклатена бе за
първи път вярата във вечната трайност на буржоазното господство.
Учени, идеолози, политици, журналисти на имотните класи се заеха
да изучават „работническия въпрос”. Изучаване не с академична цел. Това
беше своего рода социална поръчка на буржоазията. Тя искаше да знае повече за своя нов противник – кой е той, какво е положението му, от какво е недоволен и какво иска, каква е силата му и кои са слабостите му, как може да
се неутрализира неговата съпротива. Казано на днешен език, буржоазията
се зае чрез изучаване на „работническия въпрос” да изработи своя класова
политика по отношение на своя враг – враг, който тя самата създава и без
който не може да съществува.
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И ако прелистим страниците на някои вестници и книги от този период
във Франция, Англия и Германия, не само ще почувстваме атмосферата на
страх и ужас, обхванали буржоазията и аристокрацията, но и ще видим как са
се полагали първите камъни в основите на класовата политика на буржоазията по отношение на пролетариата.
Ще се огранича с няколко примера.
Сен-Мар Жирарден, редактор на водещия парижки вестник „Журнал де
деба”, орган на дясното крило на едрата буржоазия, писа две седмици след
първото Лионско въстание: „Лионското въстание откри важна тайна – вът
решната борба в обществото между класата на имащите и класата на нищо
нямащите.” Авторът не вижда изход, защото „макар работниците да са язва,
но без такава язва не може... Няма фабрики без работници, а с работническото
население, все повече нарастващо и винаги нуждаещо се, няма спокойствие за
обществото.” Авторът не крие класовата си омраза към работниците. За него
те са „врагове”, които представляват голяма опасност за съвременното общество. „Варварите, които го застрашават – пише той, – не са на Кавказ, нито
в татарските степи – те са в покрайнините на нашите фабрични градове.” В
заключение Жирарден препоръчва всички „средни класи” да се обединят за
борба против „новите варвари”.6
„Статията на „Journal des débats” – отбелязва Е. В. Тарле – произвела голяма сензация. Световното значение на лионския симптом беше подчертано от
врага на работниците, но подчертано много реално.” 7
В книгата си „История на въстанията в Лион от 1831 и 1834 г. според
автентични документи”, издадена в Париж през 1834 г., авторът Ж. Б. Монфалкон, очевидец и на двете въстания, орлеанист по убеждения, пропит от
класова ненавист към работниците, пише:
„Общественото мнение (чети: настроенията на буржоазията – Л. П.) през
съдбоносните ноемврийски дни е поразено от страха пред „работническите
класи.” Кървавият призрак от ноември 1831 г. още дълго ще присъства във
всички мисли.” Но особено много се тревожи авторът от мисълта, че едно от
най-близките „съдбоносни последствия от ноемврийските събития ще бъде
превръщането на работниците в политическа класа”. И във връзка с това
пише с пророчески тон:
„Ще се появят хора, които ще кажат на работниците: „Вие проливате
своята пот заради изгодите на богатите; фабрикантите са вашите естествени
врагове. Вие се оплаквате, вие сте нещастни, а при това вие сте най-многобройните и най-силните. Обединявайте се! Послушайте ни и вашите страдания ще се прекратят.”8
„Друг важен резултат от ноемврийското въстание” този ревностен привърженик на юлската монархия вижда в това, че „то учи тъкачите на изку-
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ството да се обединяват”. Те вече са създали свои асоциации, „учредили са
обща каса за помощ на нуждаещите се”, а когато, за да постигнат повишаване
на работната заплата, откажат да работят, то „съединени в едно цяло, те буквално ще станат стопани на фабриките... те ще определят размера на работната заплата; на тях ще принадлежи цялата промишленост в Лион”.9
Един от главните исторически резултати от въстанията Монфалкон вижда в революционните традиции, чието начало те поставят. „Може би в продължение на стотици години чудесният разказ за поражението, нанесено от
невъоръжени работници над войниците от националната гвардия и гарнизона, ще запълват с очарование отдиха на работниците. Тази традиция ще започне да се предава от поколение на поколение. След много години потомъкът с
гордост ще си спомня: „Моят дядо е бил един от победителите в Лион.”10
Ще отбележа още един немаловажен щрих от разсъжденията на Монфалкон. Той е убеден, че „правото на собственост е фундаментът на нашата социална организация”. Ако този фундамент се разруши, от това еднакво
щели да страдат и имотните, и неимотните класи. Затова, за разлика на Жирарден, той настойчиво отклонява мисълта за разделяне на обществото на
две непримирими класи, „на два лагера от хора, готови да се унищожат един
друг”. Неговият съвет е „всички наши сили да насочим... към укрепване на
съюза на двете класи, към това да направим техните отношения взаимноизгодни”.11
Лионските въстания отекват и зад Рейн. Онова, което предизвиква
най-голям страх у немските буржоазно-либерални и консервативно-феодални кръгове, е организираността на въстаниците.
И тук учени, политици и журналисти се заемат с изучаването на „работническия въпрос”, за да направят изводи от френския опит за германската
действителност. В това отношение особен интерес представлява книгата на
Лоренц фон Щайн „Социализмът и комунизмът в днешна Франция. Очерк по
съвременна история” (1842 г.).
След като Фон Щайн завършва университета в 1840 г., пруското правителство отпуска специална стипендия на тази издънка от дворянски род и го
изпраща в Париж, за да изучи социалистическите и комунистическите теории. А министърът на пруската полиция му възлага и шпионски задачи – да
събира и да изпраща сведения за революционното движение на немските работници в Париж.
В книгата си Щайн внушава на правителството и изобщо на германските
управляващи кръгове, че Германия не е застрахована срещу явления, подобни
на работническото движение в съседна Франция, и препоръчва да се заемат
сериозно със социалния въпрос, ако не искат той да бъде решен от социалистите и комунистите. Авторът убеждава, че социализмът и комунизмът са
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възникнали от самото буржоазно общество, което лишава от собственост все
по-широки слоеве от народа. Пролетариатът – обяснява Лоренц фон Щайн
– това е цяла класа, която няма нито образование, нито собственост. Тази
нова класа „може да се нарече опасна, опасна със своята численост и нееднократно проявено мъжество, опасна със съзнанието за своето единство, опасна най-после с това, че тя чувства, че само по пътя на революцията може да
осъществи своите планове”12.
Подобни съображения за опасността, която натрупващият сили пролетариат представлява за имотните класи, могат да се срещнат и у други
автори в Германия, както и в Англия, Белгия и другаде. И на някои от тези
далечни предшественици на антикомунизма не може да се отрече, че са проницателни.
Онова, от което най-много се страхуваше Монфалкон – че ще се появят
хора, които ще кажат на работниците: „Обединявайте се и вашите страдания
ще се прекратят”, се сбъдна, и то много скоро.
Такива хора се появиха. През 1848 г. те написаха една малка книжка –
„Манифест на Комунистическата партия”, която завършваше с призива:
„Пролетарии от всички страни, съединявайте се!”. Авторите на тази книжка
не бяха пролетарии. Единият бе син на фабрикант, другият – на дребен чиновник. Те бяха революционери и учени. Те също изучиха „работническия
въпрос”, но стигнаха до други изводи. Не просто различни, а диаметрално
противоположни на изводите на буржоазните учени.
Като революционери те видяха в пролетариата не само страдаща класа,
жертва на капиталистическите условия на производство, но и класа, която самите тези условия превръщат в сила за тяхното унищожение. Като учени те
не се задоволиха да опишат нейното позорно икономическо положение и да
изразят своето съчувствие и възмущение. Те създадоха „наука за борбата” и
въоръжиха с нея пролетариата. Така науката се превърна в революционна сила,
а пролетариатът получи научна теория за своята революционно-преобразователна дейност. Тази наука бе пропита от началото до края от пролетарската революционна солидарност.
С тази наука пролетариатът постигна исторически победи.
Но системата, която го породи, продължава да съществува. Наистина, тя
се промени. Свидетели сме на нейния изумителен технологически напредък.
Същността ѝ обаче си остана. Каза го и папа Франциск Първи в речта си в
Боливия през 2015 г.: „Тази система вече е непоносима.” Без да е марксист
(нали и Маркс си признава, че не е марксист!), посочи по марксистки нейните недъзи: „Когато капиталът става идол и направлява решенията на хората,
когато алчността за пари господства над социално-икономическата система,
това разрушава обществото, осъжда и поробва мъже и жени, унищожава чо-
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вешкото братство, настройва хората един срещу друг и както ясно се вижда –
излага на риск нашия общ дом.” И издигна лозунга: „Искаме промени, реални
промени, структурни промени.” А за реализирането на такива промени не се
уповава само на словото. Защото според него „бъдещето на човечеството не
е единствено в ръцете на великите лидери, великите сили и елитите. То е в
ръцете на народите и в способността им да се организират”. Затова отрежда
съществена роля на народните движения и ги призовава да дадат решителен
и общ принос в решаването на три големи задачи:
– Да се постави икономиката в служба на хората. „Да кажем НЕ на икономиката на изключването и неравенството, в която управляват парите, а не потребностите.”
– Да се обединят народите по пътя на мира и справедливостта в името
на принципа: „Мирът е основан на уважението не само на „правата
на човека”, но и на „правата на народите”, в частност – на правото на
независимост.”
– Да защитаваме Майката Земя. Да не позволяваме нашият общ дом да
се разхищава, разрушава и уврежда безнаказано.
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ПРЕДГОВОР КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД
НА „КЪМ КРИТИКАТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ”
ОТ Карл МАРКС*
Димитър Благоев

К

ритика на политическата икономия е естествен увод
към първия том от другото произведение на Маркса:
„Капиталът”. За произведението, което предлагаме на
българските четци в превод, сам Маркс казва в предговора си към първото издание на „Капиталът” следующето:
„Съчинението, първия том от което предлагаме
на читателите, съставлява продължение от друго съчинение, издадено в 1859 г. под названието: Zur Кritik der
politischen Oekonomie...”
„Съдържанието на ,,Zur Kritik etc.” е резюмирано в първата глава на този
том. Направих това не само заради свръзка и пълнота: самото изложение е подобрено. Доколкото позволяваше предметът, ония от пунктовете, които само
слабо очертах в прежното съчинение, тука получиха по-нататъшно развитие и,
обратно, пунктовете, които там подробно развих, тука са изложени само накъсо. Отделът, който съдържа историята на теориите за ценността и парите,
тука, разбира се, съвсем е изпуснат. При всичко туй в бележките към първата
глава читателят на прежното съчинение ще намери нови източници за историята на тези теории.” („Капитал”, Предисловие, стр. IX)
Както е известно, най-мъчната част от първия том на Марксовия „Капитал”
е първата глава, в която Маркс излага всестранно своята теория за ценността.
В първата глава от „Критика на политическата икономия” Маркс също излага
своята теория за ценността, обаче в свръзка с критиката върху възгледите по същата теория на неговите предшественици. За по-лесното ориентирание на читателя в първата глава на първия том от „Капиталът”, без разбиранието на която
е невъзможно да се изучи Марксовата икономическа система, необходимо е да се
прочете „Критика на политическата икономия”. Тука читателите няма, разбира
се, да намерят оня поражаващ по своята всестранност и дълбочина анализ на
* „Трудът на Карл Маркс „Към критиката на политическата икономия” е излязъл на български
през 1904 г. в превод на Д. Благоев. Издание на книгоиздателство „Ив. Г. Игнатов”, Пловдив.
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ценността, както в първата глава на първия том от „Капиталът”; но тука те намират първата формулировка, теорията на ценността, направена с такава ясност
и точност и с такъв бляскав по силата на езика и стила вид, каквито са свойствени
само на Маркса и които не остават никакви съмнения и колебания. Критиката
върху възгледите по същата теория на класическата политическа икономия дава
на читателите да видят не само предимството на Марксовата теория, но и осветлява им тази теория.
На български има преведени, освен Марксовите издания, в които се засяга и въпросът за ценността – както Наемният труд и капиталът, Нищета
на философията, – ред популяризации на Марксовите икономически учения,
а именно онова на Карла Кауцки, под названието: „Икономическите учения на
Карла Маркса”, на Габриеля Девиля, под названието: „Капиталът”, на Дикщайна, под названието: „Кой на чий гръб живее”, и на Богданова, под названието:
„Кратък курс на икономическата наука”. Обаче читателите сами добре разбират, че популяризациите не са в състояние да заменят самите оригинали за
ония, които се стремят към по-пълно и всестранно разбирание на икономическите въпроси.
В своята критика Маркс изхожда из основното положение на икономическата наука, утвърдено от класическата школа начело с Адама Смит и Давида
Рикардо – че трудът е единственият източник на ценността. В това отношение Маркс се явява прям продължител на тях, които, макар и не първи да са
изказали този принцип, но първи се опитаха да обосноват върху него теоретическо икономическо учение. Обаче Маркс върху това основно положение на
класическата икономическа наука развива теорията на ценността, която обгръща най-важните страни на въпроса, разкрива тайните пружини на буржоазното производство и неговите закони.
Критика на политическата икономия е разделена на две глави. В първата
глава Маркс излага своята теория за стоката; във втората – за парите, или
простото обръщение. От теорията за ценността Маркс извлича учението за парите. Тука Маркс разкрива природата на парите в пряка свръзка с разменната
ценност. От гледна точка на тази свръзка Маркс дава едно пълно осветление
върху произхождението на парите и тяхната история, както и обяснение на техните различни функции. Въпросът за паричното обръщение, както се обяснява
от Маркса, представлява интерес не само научен, но и практически. Който иска
да има ясно понятие за паричното обръщение в днешното общество, той трябва да прочете предлаганата книга.
С теорията за ценността и за парите Маркс изяснява в същото време и
слабите страни във възгледите на икономистите от школата на Смита, както
и на по-старите направления в икономическата наука и ни дава извънредно
важни посочвания за общата оценка на тези теории. Тука Маркс разкрива въ-
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трешната връзка между меркантилизма и ученията от Смитовата школа при
всичкия привиден антагонизъм между ученията на последната и ония на меркантилистите.
В днешно време, когато в областта на политическата икономия господствува голям упадък на теоретическите изследвания и когато под влиянието
на така наричаната историко-етическа школа – плод на тоя упадък – у нас, в
България, най-вулгарни възгледи се преподават за „наука”, такива научни произведения, като тия на Маркса, се явяват особено ценни. След появяването на
третия том от ,,Капиталът” в европейската литература се явиха ред опити да
се обори икономическата система на Маркса. Всички тези опити, или „критики”, са насочени главно против основата на Марксовата икономическа теория
– против теорията на ценността. В тези „критики” най-добре се разкрива
упадъкът на теоретическите изследвания в съвременната буржоазна политическа икономия. Те в голямата ревност да оборят Марксовата икономическа
теория отиват до отричането на всички научни резултати, достигнати от класическата политическа икономия. А голямата ревност на тези „критики” лесно се
обяснява. Марксовата икономическа теория разкрива тайната на буржоазния
начин на производство, която се състои в създаванието и експлоатиранието на
наемния труд и който [начин] създава особените в днешно време обществени
отношения, развитието на които води към отрицание на днешното буржоазно общество. Естествено е, че Марксовата икономическа теория се посреща с
„критики” от страна на днешната буржоазна официална наука.
В предговор към тази книга Маркс излага и своите общи възгледи върху ролята на икономиката в обществения живот и неговото историческо
развитие. С други думи, тука читателят намира и едно сбито изложение на
знаменитата Марксова историческа теория, която днес, както и икономическата му система, и по същите причини съставлява предмет на ред „критики” и чрез които тя удря печат върху съвременното умствено движение.
Марксовите учения днес са предмет на „критики” и у нас. Но поради това
именно появяванието на Марксовия предговор в пълния му вид на български представлява извънредно голям интерес за ония, които искат вярно да
оценят „критиките” върху Марксовата историческа теория или материалистическото разбирание на историята, създадено от Маркса въз основа на
многогодишни изследвания и изучвания на обществения живот, и да знаят
същността на това учение. Читателите имат сега на български изложението
на самия Маркс.
Книгата е преведена от руския превод, но българският превод е най-грижливо сравнен с французкия превод на Lèon Remy. Последният е направен от
новото немско издание на Карла Кауцки в 1897 г. Кауцки прибави към новото
издание и няколко Марксови забележки, които към текста на първото издание
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не бяха прибавени. В българския превод прибавих тези бележки под рубриката:
„Бележки към 2-то издание”.
Досега в българската икономическа книжнина беше приет терминът
„стойност”, който е прост превод от руската дума „стоимост”. Обаче както на
руски „стоимост”, тъй и на български „стойност” не изражават вярно научното
съдържание на понятието „ценност”. Освен това, но под понятието „стойност”
се разбира и цената на предмета, онова, що струва той, в смисъл за колко се
купува. Поради това обикновено се смесва „цена” със „стойност” и обратно.
Понятието „ценност” отстранява това смесвание на две различни понятия – на
ценността и на цената. Прочее, в тази книга наместо „стойност” употребяваме
„ценност” като по-верен икономически термин.
София, май 1904 г.
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МАРКС И ЛИЧНОСТТА
В ИЗКУСТВОТО*
Александър Лилов

М

арксизмът, както е известно, отдава голямо значение на ролята на субекта във всички области на историческото развитие. Социалистическият обществен
строй, по думите на Ленин, може да бъде изграден само
като съзнателно творчество на народните маси. Крайната
цел и най-прекрасният идеал на комунизма е всестранно
развитата човешка личност. Дело на субективния фактор,
действащ в съответствие с обективните закономерности,
социализмът по самата си природа не може да бъде против творческия субект. Той се нуждае от творци, ражда
ги, признава ги и се гордее с тях. Няма друг социален строй в цялата човешка история освен социализма, който да е изграждал цялото общество като общество от хармонично развити личности, като колектив от творци. Няма друг строй, който да си
е поставил за цел свободното развитие на всеки като условие за свободното развитие на всички.
Марксизмът придава огромно значение и на ролята на субекта-творец в изкуството. Нещо повече, за пръв път, откакто съществува естетиката като наука, тя
получи в лицето на диалектическия материализъм научна методология, която единствено създава предпоставки за адекватно разкриване на субективното в художественото творчество. Необходимо е високо и с пълна категоричност да се заяви, че
пред марксистко-ленинската естетика няма философско-методологически бариери за изучаването и правилното решаване на този проблем. Напротив, марксистко-ленинската философия даде блестящи по своята класическа определеност общи
принципи за същността и ролята на субекта, за диалектиката между субективното
и обективното в духовната и практическата дейност на човека, които са отправни
точки и сигурна опора за цялостното естетическо познание и за конкретното изучаване на творческата индивидуалност в изкуството. Оттук нататък задълженията
* Из книгата „Към природата на художественото творчество”. С., Наука и изкуство, 1979, с. 63–74.
(Заглавието е на редакцията.)
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са на самата естетика като самостоятелна наука. Методологията на една наука има
решаващо значение за разкриването на обективната истина, но самата истина се
съдържа не в методологията, а в предмета на съответната наука и тя може да бъде
открита там и само там. Диалектическият материализъм не е пещера, пълна със съкровищата на истината за различните области, а път и ключ към научната истина за
обективния свят.
За съжаление някои естетико-теоретически трудове не отиват по-далеч от
правилните общофилософски изходни постановки. И тук волно или неволно се
проявява една станала вече доста характерна негативна тенденция, свързана навярно със старото философско потекло на естетиката. В голяма част от естетико-теоретическите изследвания непрекъснато се повтарят общоизвестните философски
постановки за субективното и обективното, без да се навлиза по-дълбоко в техния
конкретен анализ, в реалното им разкриване в съответното изкуство, художествено
направление, автор, творба, образ. Виновна за това е естетиката, а не философията.
Философията не е длъжна и не може да извърши това, което е работа на естетиката
и на изкуствознанието като отделни науки.
Не бива да се забравя, писа Енгелс в „Лудвиг Фойербах и краят на класическата
немска философия”, че историческият материализъм „туря край и на философията
в областта на историята, също както диалектическото схващане на природата прави
колкото ненужна, толкова и невъзможна всяка натурфилософия. Сега вече задачата
и тук, и там не се състои в това взаимните връзки да се измислят в главата, а да бъдат
откривани в самите факти”.1
Тази постановка има предвид, разбира се, старата спекулативна философия и в
никаква степен не намалява значението и ролята на научната философия като обща
концепция за света и като теория и методология на познанието, в това число и като
обща концепция за изкуството и като методология на изкуствознанието. Тя обаче
категорично сочи необходимостта от решително издигане ролята на частните науки
за постигане на обективната истина в съответната конкретна област на света – в
дадения случай на изкуството. Тази Енгелсова постановка има голямо значение и за
изследване диалектиката на субективното и обективното в художественото творчество.
Основна марксистка истина е, че изкуството е субективно творческо отражение на обективната реалност и следователно то е субективен процес. Безспорна
марксистка истина е, че няма такова изкуство, което да не е свързано с човека, със
субекта и следователно ролята на творческата индивидуалност не само е огромна
и централна, но и незаменима. Потвърдена от практиката истина е, че няма изкуство, което да е атрибут само на субекта или само на обекта, взети изолирано един
от друг, то не разделя, а съединява обекта и субекта, ражда се от тяхното взаимодействие. Следователно диалектиката на субективното и обективното е основна ос
на художественото творчество. Всичко това е вярно и то има грамадно значение за
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правилната постановка и анализиране на проблема. Въпросът е да се отиде по-нататък, да се разкрие живата плът, циркулиращата кръв на субективното и обективното в конкретния творчески процес, в конкретната художествена творба, в конкретния художествен образ – казано с езика на Енгелс – „в самите факти” на изкуството.
Изкуството по самата си природа като специфична форма на човешката духовно-практическа дейност не може да съществува извън границите на субективността, защото винаги принадлежи на субекта – обществения човек, и защото всичко,
което се съдържа в художествената творба, не може нито да влезе там по друг път
и начин, нито да бъде създадено от другиго освен чрез и от субекта – творческата
индивидуалност на художника. Дълбоко прав е Александър Блок, когато в спор с
неверните концепции на Пролеткулта писа: „В стиховете на всеки поет девет десети
може би принадлежат не на него, а на средата, на епохата, на вятъра, но една десета
все пак е от личността.”2
Извънредно точен отговор на „антисубективните” пролеткултовски концепции даде и Владимир Маяковски в незавършената си поема „V интернационал”:
...Пролеткултовците не говорят
ни за „аз”,
ни за личност.
„Аз”
за пролеткултовеца
е направо неприличност.
...
А по моему,
щом говориш за дребни неща,
колкото и да залиташ по „ние”,
ще потънеш във лирическа помия.
(Превод: Ал. Миланов)
Творческата индивидуалност на художника е първостепенна величина и фактор в изкуството. Зад всяко голямо художествено произведение без изключение стои
голяма творческа индивидуалност. Творческата индивидуалност няма нищо общо
със „субективния индивидуализъм” (Ал. Блок), който декадентите и съвременните
модернисти провъзгласиха за основа на всяко художество. Марксистко-ленинската
естетика се бори срещу индивидуализма, защото той отклонява художника от връзките му с обществото, но признава безусловно и се отнася с огромно уважение към
значението на творческата индивидуалност на художника в изкуството.
Творческата индивидуалност изразява самобитната оригиналност на таланта
и стила на автора, неговите убеждения, творчески предпочитания, способности, начин на мислене и преживяване, култура и т.н. Тя следователно е съвкупност от оне-
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зи качества на субекта, които, от една страна, го правят художествен творец в дадена
област на изкуството, а, от друга – определят своеобразието му като творец в тази
област. Иначе казано, творческата индивидуалност на художника – това е не толкова спецификата на личностните особености, колкото спецификата на творческите
способности на художествения творец. Между тях, разбира се, няма китайска стена,
те са свързани и не бива да се противопоставят, но не бива и да се отъждествяват.
Няма нищо по-хубаво, особено за съвременниците на един или друг художник, когато творческата и гражданската личност съвпадат, но известни са много случаи,
когато разликата е доста съществена. Главното обаче е, че нито изкуството поначало
е възможно без фактора творческа индивидуалност, нито богатството на живота, на
обективната действителност може да бъде отразено в изкуството без многообразието на творческите индивидуалности.
Именно чрез творческата индивидуалност на художника се постига взаимодействието на субекта с обекта, отражението на обективната действителност в
изкуството. Великата октомврийска революция е една, но колко различно е отразена тя в поезията примерно на Маяковски и Блок, в прозата на Шолохов, Фадеев
и Серафимович. Именно чрез творческата индивидуалност се постига художествената правда за света в изкуството. В това твърдение няма субективизъм, няма
игнориране на типичното в изкуството. Художествената правда е неотделима от
своеобразието на твореца, винаги носи цветовете и аромата на това своеобразие,
както е и немислима без отражението на общото, характерното в действителността,
без обобщаването на типичните страни и белези на явленията в художествените
образи. Колкото по-голям е художникът, толкова по-органична е сплавта между
индивидуалното му виждане на света и дълбокото му проникване в същността на
явленията, които пресъздава.
Творческата индивидуалност следователно не е алтернатива на обективния
компонент на художественото творчество. От теоретична гледна точка тя е ярка
проява на категориите субективно, единично, особено, неповторимо. Тя не противостои, а органично се съгласува с категориите обективно, общо, типично, повторимо. Само в недрата на тяхното своеобразно неделимо единство може да бъде
открита всъщност качествената определеност на художественото творчество, само
в спецификата на тяхната диалектика следва да се търси магистралният път към
спецификата на изкуството.
Разбира се, в художественотворческата практика нерядко се срещат отклонения от тази закономерност. Именно отклонения, а не изключения. Изключенията
са невъзможни, защото става дума за обективна закономерност в изкуството. Отклоненията са възможни по много причини и в двете посоки: и в преувеличаване,
абсолютизиране ролята на субективно-индивидуалния момент, и в преувеличаване, абсолютизиране мястото на обективната субстанция на изкуството. Възможни
са най-различни отклонения – по-малки или по-големи, цялостни или частични
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по отношение на дадено произведение, на дадени образи или проблеми, в оценката
или интерпретацията на жизнените явления и т.н. Възможни са отклонения и при
гениални, и при творци от по-малък мащаб. Винаги обаче, когато това единство се
наруши, когато субективността навлезе в зоната на субективизма или обективният
материал смаже творческата субективност – негативните последици са налице. Характерът и степента им зависят от характера и степента на отклонението. Извън диалектиката на субективното и обективното изкуството не може да бъде създадено
(творческият процес), не може да съществува (реалната творба, образът), не може
да функционира (възприемането, потреблението на изкуството).
Към тази диалектика ще се върнем отново, когато ще разгледаме интелектуално-емоционалната природа на художественото творчество в светлината на полифункционалния характер на изкуството. Няма съмнение, че именно в реалното
проявление на тази диалектика се ражда художественото познание, трупа се емоционалният капацитет на изкуството, формират се неговите възпитателни, комуникативни и други социални функции. Тук ще се спрем само на още един аспект на
субективното, който има пряко отношение към нашата задача – проблема за т.нар.
самоизразяване на художника в изкуството.
Понятието „самоизразяване” беше издигнато за пръв път, както е известно, от
декадентите не само като тяхно кредо, но и като противовес на реалистичното изкуство, като отрицание на материалистическото разбиране за художественото творчество. Терминът следователно сам по себе си е дискредитиран. Това беше правилно
отбелязано на Третия конгрес на съветските писатели от Александър Фадеев. Но
Фадеев ясно разграничи правилното съдържание на това понятие, което отразява и изразява напълно реални страни на художественото творчество, от неговото
декадентско извращение. И Фадеев беше напълно прав, когато не противопостави,
а обедини в диалектическо единство понятията „отразяване” и „самоизразяване”.
Според нас този проблем правилно е поставен и вярно е решен във вече ци
тирания труд на М. Б. Храпченко. „Неотдавна – пише той – се водеха горещи спорове за „самоизразяването” („самоизражение”) и за въплъщаването на големите граждански теми в поезията. Някои поети и критици разглеждаха „самоизразяването”
като бягство в тясната, затворена сфера на личните изживявания. На „самоизразяването” се противопоставяха гражданските идеи като основни и водещи за социалистическата литература. От друга страна, защитниците на „самоизразяването”
подчертаваха неговата правомерност и важност за поезията и сочеха, че въплъщаването на големите граждански идеи и мотиви се превръща в риторика, ако е лишено от личностно отношение на поета към тях.
Неоснователна е отрицателната оценка на онова, което наричат „самоизразяване”. Без „самоизразяване” поезия никога не е имало, не съществува и сега, така както
без изразяване на творческото „аз” не могат да се развиват които и да е други видове
на съвременната литература. Неоправдано ни се струва и противопоставянето на
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гражданственост и „самоизразяване”. Преди всичко „самоизразяването” често пъти
има целеустремен граждански характер. И това е естествено за художниците на социалистическото изкуство. Социалните идеи и теми съставляват органична част
от техните творчески замисли, от творческото им „аз”. Но на социалистическото
изкуство, както е известно, ни най-малко не са чужди нито философските размисли, нито поезията за природата, нито интимната лирика. Диапазонът на звучене
на теми от такъв род зависи от тяхната жизнена, естетическа общозначимост, от
майсторството на въплътяването им. Но това засяга всъщност всички теми.”3
Какво може да се добави. Анализът е убедителен. Недопустимо е заради декадентската или формалистичната интерпретация на проблема да се отхвърля самият
проблем. Кой може да си представи поезията на Ботев без Ботев, без неговото „самоизразяване” в най-гражданските му стихове и коя поезия изобщо е създадена или
съществува извън творческото „аз” на автора си. Кой е този теоретик или критик,
който би се наел или по-скоро би успял да обясни защо интимното „Две хубави очи
– музика, лъчи” е „самоизразяване”, а гражданското „Борбата е безмилостно жестока” или „Води ме, партийо, води ме” не е „самоизразяване”.
Отрицанието на „самоизразяването” води до сериозни теоретически последици – то подкопава не само ролята на субективното, но и на диалектиката на субективното и обективното в художественото творчество, тъй като в художествената
творба те са неразделими и именно тази неразделимост е една от основните качествени характеристики на изкуството изобщо, на художествения образ по-специално.
Негативните теоретически последици от подобен възглед обаче не се ограничават
само до ролята на субективното или диалектиката между субективното и обективното в изкуството. Логиката на тази гледна точка води до сериозно вулгаризиране
на ленинското разбиране на човешките идеи изобщо, за човешката истина, които
човекът постига в процеса на познанието, и в частност – за художествените идеи,
за художествената правда, които художникът изразява в своето изкуство. „Ако идеята-образ съдържаше само неща (признаци или елементи) – писа академик Тодор
Павлов, – които „идат” от самия предмет и не носят субективен характер; ако субектът не привнасяше към „идещото” от предмета обективно съдържание и свое,
субективно съдържание; ако най-сетне идеите-образи бяха лишени от субективно
емоционален „тон”, всяка идея би съвпадала абсолютно и метафизически със самия
предмет (с целия предмет или с част от него, не е важно в случая) и следователно не
би била вече никакъв „знак” (символ, йероглиф и пр.), но също така не би била и
образ на предмета, повече или по-малко сходен или подобен на него.”4
Творческата индивидуалност на художника е основен фактор в художественото творчество. Това е безспорно. Изкуството зависи не от това „самоизразява”
ли се, или не се „самоизразява” творецът в своето художествено творчество, извънличностно, „обективно” изкуство не съществува, а от това – какво представлява
субективният свят на твореца, който неизбежно намира израз в неговото художест-
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вено творчество. Бедата за изкуството идва тогава, когато творческата индивидуалност на художника е посредствена и поради това той няма какво да ни каже или
когато е деформирана и поради това той не може да ни разкрие художествената
правда. „Самоизразяването” на богатата, на гениалната творческа индивидуалност
е велико предимство, а не опасност за изкуството. Така е било през всички епохи
и цивилизации, така е още повече в условията на социализма – създаващ новата,
социалистическа личност на художествения творец.
Тъкмо с това можем да си обясним и процъфтяването на лириката ни в създалата се обществена атмосфера. Търсенията на поетите след 1956 г. бяха много плодотворни за всички поколения поети, като се започне с Елисавета Багряна, Христо
Радевски, Никола Фурнаджиев, Младен Исаев, Венко Марковски, Дора Габе, като
се премине през тогавашното „средно поколение” – Георги Джагаров, Павел Матев,
Димитър Методиев, Богомил Райнов, Александър Геров, Божидар Божилов, Валери
Петров, Радой Ралин, Иван Давидков, Блага Димитрова, Владимир Голев и др., и се
свърши с „априлското поколение” поети – Пеньо Пенев, Владимир Башев, Любомир
Левчев, Слав Хр. Караславов, Първан Стефанов, Дамян Дамянов, Петър Караангов,
Михаил Берберов, Андрей Германов, Стефан Цанев, Евтим Евтимов. Трябва ли да
изброяваме всички поети, за да доказваме големите завоевания на нашата поезия
през изминалите повече от две десетилетия! Това процъфтяване на поезията у нас е
свързано и с реабилитацията на творческата личност на поета, с възвръщането на
нейното творческо самочувствие, с израстването на нейната морална отговорност
пред обществото и човечеството. Поетите започнаха да мислят по-исторически, да
чувстват с нови мащаби, повиши се тяхната социална активност, тяхната духовна
ангажираност. Спомнете си, че тогава Владимир Башев заяви: „Ако няма какво да
дадем на света, /за какво сме родени?”; Пеньо Пенев от своя страна прогърмя – „аз,
глас и съвест на епохата” и с дръзко самочувствие извести: „това столетие сега е
мой длъжник”; Любомир Левчев не се страхуваше, че прави „лошо впечатление”,
че може да предизвика гнева на „канцеларските блюстители” и на „комплекса за
малоценност”, който се насаждаше от сковаващите догми на нормативната естетика и предизвикателно написа: „Събличай си страха, страхливецо!”, и със завидно
самочувствие се обърна към потомството: „Бъдеще/ от тебе искам съд!”; Слав Хр.
Караславов, суровият и монолитен син на тракийските угари, видял за пръв път
света през телевизора на топлото биволско око, уверено питаше и възвестяваше:
„Очите ми от път омълнени / кой в космоса ще погребе? / Аз скитам в звездните
селения, / повел стада, засвирил пак / и често слънцето люлея / с върха на своя / стар
/ кривак!”; Първан Стефанов, преодолявайки „детската възраст” на своите поетически видения, сподели: „Моят свят има нужда от самочувствие. Той има нужда да
повярва в себе си”; самонадеяната романтична муза на Стефан Цанев провъзгласи:
„Колкото светът по-малък става – самочувствието ни се повишава!”. Днес те са вече
изявени поети, които обаче навремето трябваше да укрепват своето самочувствие,
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да ни убеждават, че идват в нашата литература, за да дадат нещо на света, че ние
трябва да повярваме в тях, защото са натоварени с голяма историческа мисия, че
бягството от себе си всъщност е бягство от отговорност пред социалистическото
общество, че поезията е субективно изкуство, в което оценъчният момент, авторовото отношение към действителността играят първостепенна роля. Заедно с това
те ни убеждаваха, че въздействието на поезията не е само в това, дали поетът има
самочувствие, или го няма, колкото и важно да е то за него, а в значителността на
неговите преживявания, в духовното богатство на неговия творчески свят. Всеки
значителен поет трябва да има своя „физиономия”, свой творчески натюрел, свое
оригинално и самобитно виждане не просто за да го отличаваме от останалите, а
защото неговото „самочувствие” и „самоизразяване” е начин на познание на света
чрез лириката, защото всеки поет чрез правдата на своята личност изразява правдата на своето време, защото със своето субективно „аз” той може да разкрие преживяванията на своите съвременници, най-сетне защото поетът представлява за нас
интерес. Доколкото е и субект на познанието и преобразяването на света.
Изкуството е специфичен органичен синтез на обективното и субективното,
разкриване на субективното и обективното като едно цяло и в това се заключава
един от неговите качествени белези. Наруши ли се този органичен синтез – нарушава се вътрешната цялост, снижават се силата и ценността на изкуството. Натурализмът и формализмът са ярки свидетелства за това.
Диалектиката на субективното и обективното, на общото и индивидуалното е
универсална особеност на художественотворческия процес, характеризираща всич
ките му етапи, всичките му звена и равнища. Ние навярно бихме казали рисковано
голяма дума, ако започнем да твърдим, че в своеобразното диалектическо единство
между субективното и обективното е заложена цялата същност на изкуството,
но с увереност можем да кажем, че без това единство изкуството е невъзможно,
невъзможно е отражението и творчеството в изкуството.
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Част II: Икономически коридор
Бангладеш – Китай – Индия – Мианмар (БКИМ)
Лъчезар Радев

И

звестно е, че в света има 64 залива, един от които е Бенгалският залив. Той е сред най-големите
на земното кълбо. Част e от Индийския океан (Фигура 1). Недрата му крият едни от най-големите количества природен газ, което го прави геополитически
възел на разнообразни проблеми и на широки възможности за развитие [1].

Лъчезар Радев – доцент по „Технология на неорганичните вещества” в ХТМУ – София. Под негово ръководство са изработени
редица ситуационни политологични анализи, между които „Кърджалийският регион в новите
български реалности”, „Пияният
град”, „Sine ira et studio" и др. Научните му интереси са в областта
на геополитиката. Биографията
му е отпечатана в реномираното издание на „Who is who in the
world”, САЩ, 2011 година.

Фигура 1. Страните от Бенгалския залив
Според някои анализатори Заливът играе роля на
свързващо звено, в което културите и пазарите сближават държавите една с друга независимо от наследството от колониалната епоха [2], когато ужасяващото
отношение към човека е повседневна практика. Майкъл Магарич си спомня как е видял да возят в някаква рикша непознат шишко и е дочул един от приближените си да възкликва: „Гледай, там един човек вози
друг. И после ми казват, че има Бог.” [3]
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В наше време глобализацията дава нови шансове за развитие на междудържавните отношения по пътя на сътрудничеството, което води към предефиниране на отношенията на основата на регионалното интегриране и оттам – към
издигане на ролята на региона в световен мащаб [2].
В този контекст може да се разглежда както развитието, така и ролята на
икономическия коридор Багладеш – Китай – Индия – Мианмар, известен като
БКИМ. Той е представен схематично на Фигура 2.

Фигура 2. Разположение на БКИМ [4]
Тежестта и важността на проекта се определят главно от това, че в държавите –
участнички в него, живеят около 2 милиарда и 818 милиона души, което е около 40%
от населението на света. Това е един от най-силноразвиващите се в икономическо
отношение региони и един от най-широките пазари на работна сила и на интелектуален продукт в света, защото, както е известно, демографският фактор е съществен
показател за развитието на даден район и/или държава [5]. Освен това регионът на
БКИМ покрива 9% от площта на света (13,7 млн. км2). Той дава 7,3% от световния
брутен вътрешен продукт (СБВП) [4].
За големината и обхвата на БКИМ може да се съди и по следните факти: дължината на границата между Китай и Мианмар е 2185 км, между Китай и Индия –
3380 км, между Индия и Мианмар – 1463 км и между Мианмар и Бангладеш – 193
км [6]. Индия и Бангладеш могат да се похвалят с четвъртата по дължина граница
в света – 4156 км [7]. Но друго е по-важно, а именно, че дългите гранични бразди
между държавите в района на Бенгалския залив предполагат нарастване на степента на регионалната свързаност, за жалост съпроводена от регионална нестабилност
поради внушителните миграционни вълни в региона, предпоставени от икономическата нестабилност и от особеностите на политическите режими [8].
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Географската особеност на Индия е, че с Бангладеш граничат 5 от общо 7‑те
нейни Североизточни щати, в които отдавна съществуват ясно изразени сепаратистки тенденции, свързани с тесния коридор Силигури. Това кара Ню Делхи да
поддържа мира и стабилността със съседа си и да използва териториите си за транзит на стоки и енергия в собствените си щати, както и да осъществява превантивни
въздействия върху Бангладеш, за да предотврати въоръжаването на сепаратистките групировки на негова територия [8]. От друга страна 7‑те щата в Северозападна Индия: Аруначал Прадеш, Асам, Манипур, Мегхалая, Мизорам, Нагаланд и
Трипура, които са с население 38,5 млн. души и са 4% от населението на страната,
като неговата плътност по данни от 2001 г. е 151 души/км2, са територии с транснационално значение [9].
През 1991–1992 г. влошената икономическа ситуация в изброените по-горе райони кара тогавашния министър-председател на Индия Нарасимха Рао да издигне
идеята „Поглед на Изток”, чиято задача е ориентиране на икономическите регионални връзки и последващото им разширяване към района на Югоизточна Азия.
Целта е да се осъществи постепенно участие на Индия в широкия регионален пазар,
за развитието на който да бъдат привлечени чуждестранни инвестиции, насочени
към регионалното индустриално производство [10]. Друга основна задача – според
сегашния министър-председател Нарендра Моди, е развитието на Североизточна
Индия като икономически хъб. Предисторията на проблема се корени в членството
на Мианмар в АSEAN, което отваря възможността за стимулиране на икономическото развитие, облекчено от географската свързаност. Ето защо идеята на Индия
е между двете страни да бъде изградена подходяща инфраструктура, облекчаваща
икономическата връзка за продължителен период.
Китай е другата страна в региона на Бенгалския залив, която има подобни проблеми.
Независимо че няма непосредствен излаз в Залива, както може да се види
от Фигура 1, от голямо значение за включването на страната в икономическата
регионална свързаност е Югозападната провинция Юннан [10], която граничи
с Мианмар, Лаос и Виетнам [6]. Според китайските стратези това я превръща в
своеобразно предмостие, както и в подходящо геополитическо звено в осъществяването на морския път на коприната, който е част от „Един пояс, един път”
(ЕПЕП) [11, 12].
Естествено е, че Китай желае да излезе в Бенгалския залив, и оттам – в Индийския океан, развивайки своята Югозападна провинция Юннан. Тази стратегическа линия се корени в икономическите показатели на провинция Юннан.
Както посочват някои наблюдатели, брутният вътрешен продукт (БВП) на
провинцията е 36.66 млрд. дол., като процентът на нарастването му на годишна
база е 11,5, а БВП на човек от населението е 830 долара. Юннан е осъществил
износ на стоки на стойност 2.02 мрлд. долара, а вносът на стоки е 1.71 млрд. долара [9]. Износът се формира от памучни изделия, машини и тежка техника, електрическо оборудване и различни химически продукти [9].
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От изнесените данни става ясно, че Юннан е провинция със стабилно икономическо развитие, но в сравнение с централната и източната част на страната развитието ѝ може да се оцени като недостатъчно и даже изоставащо. Погледната от
този ъгъл, тя има много общи черти с провинция Синдзян [11]. По данни на някои
автори обаче Юннан разполага с ценен набор от минерални суровини – от пет
рол, газ и въглища до цяла палитра металосъдържащи руди. Обобщението, което
авторите правят, е, че Юннан се нуждае от допълнителна доставка на суровини и
материали поради бързото развитие и на региона и на Китай като цяло [10].
Ето защо, познавайки чудесно цялостното развитие на страната, китайското правителство стига до ценната идея за разширяване на икономическата свобода на регионалните правителства, включително и на Юннан, което им дава възможността да водят
собствена междудържавна политика с граничещи с тях райони от съседни държави – в
областта на икономиката, по изработването на платформи за коопериране, по разкриването на канали за политически диалог с регионалните политически партии, без това
да влияе отрицателно на поетите международни ангажименти на централното правителство в Пекин [13, 14]. Този подход твърде много се различава от подхода на Индия
например, в която този модел засега е неприложим. Както може да се очаква, страната ще бъде принудена в най-скоро време да внесе подобни практики, изискващи дори
промени в конституцията, защото тактиката на Пекин в тази сфера дава положителни
резултати в областите на икономическата дипломация и икономическото развитие.

Икономическо развитие на страните от БКИМ
От казаното досега възниква резонният въпрос: какъв е икономическият
потенциал на страните, участващи в проекта БКИМ?
Бангладеш е 44‑ата икономика в света. Тя е на 66‑о място по износ и на 64‑то
място по внос на различни стоки. Счита се, че до 2030 г. тя ще бъде 30‑ата икономика в света. Това дава на правителството основания да си постави задачата
да превърне страната в средноразвита икономика до 2021 г., а до 2040 г. тя да се
нареди сред държавите с развита икономика.
Във връзка с тези задачи основно внимание се обръща на пристанищата в
Читагонг и Монгла, които са разположени в Бенгалския залив и през тях биха
могли да се осъществяват вносът и износът в страната [6].
Китай за момента е втора икономическа сила в света и най-бързоразвиващата
се икономика. В близките 30 години се очаква растежът на икономиката ѝ да варира
между 7 и 10%, което позволява да се направи прогнозата, че до 2050 г. Китай ще
бъде първа икономическа сила на планетата. По последни данни страната е инвестирала в други страни 500 млрд. долара, а ще внесе от тях стоки за 10 трилиона долара. Потокът на китайски туристи в света се очаква да достигне 400 млн. души [6].
Индия в момента е 10‑ата по големина световна икономика, която участва в
Г-20. Развитието на страната оформя предположението, че до 2050 г. тя ще бъде
третата икономика в света [6].
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Мианмар се характеризира като бързоразвиваща се икономически страна.
Броят на откритите частни фирми в нея за една година е 375. Освен това страната
държи 40% от световния износ на природен газ, от които печели ежегодно 3.6
млрд. долара. Това я прави страна с особено геоикономическо и геополитическо
значение. За периода 2014–2015 г. икономиката ѝ бележи растеж от 7,8%, което е
резултат от предприетите от правителството икономически реформи [6].
Таблица 1 представя обемите на вноса и износа на страните от БКИМ.
Таблица 1. Внос и износ на страните от БКИМ
за посочените години (в млн. дол.)[6]
Страна
Бангладеш
Китай
Индия
Мианмар
Общо
Индия
и Китай,%
Световен внос/
износ
БКИМ от световния внос/
износ, %

2005
внос
износ
13889
9297
659953
761953
142870
99616
1908
3776
818620
874642
98.50
10870000
7.53

10508000
8.32

2010
внос
27821
1396247
350233
4760
1779061
15510000
11.47

износ
19194
1577754
226351
8661
1831960
98.77

2013
внос
износ
36377
29114
1949992
2209007
466042
313235
12043
11233
2464454
2562589
98.42

15300000

18890000

11.97

13.04

18816000
13.62

От данните на Таблица 1 се вижда, че:
• Бангладеш, Индия и Мианмар реализират по-голям внос, отколкото износ,
което е указание за неразвита икономическа среда и немного висок растеж
на икономиката. Само Китай има по-голяма стойност на износа и за посочения период запазва устойчивото си развитие.
• Китай и Индия имат доста висок процент на износ на стоки към Бангладеш
и Мианмар, като средният процент за посочените години е 98,46.
• Вносът и износът на страните от БКИМ, като процент от световния внос и
износ, устойчиво нарастват. Това показва, че икономиките на страните се развиват и те придобиват геоикономическа тежест независимо от проблемите си.
По-финият анализ на икономическите отношения между страните би могъл
да се развие, както следва:
• Основните страни, в които Бангладеш изнася своите продукти, са САЩ
(24%), Германия (14%), Великобритания (10%) и Франция (6%). През 2005 г.
на страната са предоставени чуждестранни инвестиции в размер на 692
млн. долара, от тях 33% са в сферата на телекомуникациите, 26% – в сферата
на производството, а 25% – за производство на електрическа енергия [9].
Според някои анализатори износът на Бангладеш е ориентиран основно към
регионалните пазари. През 2005 г. 2,2% от него е към страните от Югоизточна Азия,
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а 2% – към страните от Южна Азия. Посочените данни леко варират във времето, но
тенденцията се запазва [15]. За 2005 г. вносът на стоки от държавите в Югоизточна
Азия е 15,4%, а от държавите в Южна Азия – 15,7% [15]. За разлика от износа, вносът
в Бангладеш експоненциално нараства, като страните от Южна Азия имат превес
[15]. Основният проблем, който спъва регионалния пазар, са тарифните ограничения и бариери. Независимо от това 33,6% от вноса на страната е от Китай [16].
Вторият по важност партньор за Бангладеш е Индия. Тя смята, че Бангладеш
би могъл да се превърне в регионален икономически хъб, свързващ Югоизточна
и Южна Азия [17]. Очевидно Индия полага основите на политика, контрираща в
стратегически план китайската инициатива към Бангладеш като поредната „перла
в короната”. Но мотивът на Индия вероятно е по-дълбок – да превърне Бангладеш в
държава-котва на своите собствени регионални интереси, свързани с развитието на
северозападните области. Основна спънка за подобна стратегия би могло да бъде,
че Бангладеш изпитва стабилни резерви към индийската партия Бхаратия джаната,
която в момента е на власт и е пряко свързана с хиндорелигиозните групировки [2].
Ето защо, за да се предотврати подобно развитие, при посещението си в Дака през
2014 г. индийският външен министър Шашма Свараж споменава, че страната му
ще предефинира отношенията си с Бангладеш от двустранни към многостранни, в
които включва Мианмар [2]. Освен това Индия смята да реализира тези виждания
чрез предоставяне на кредит на Бангладеш в размер на 1 млрд. долара [15].
• Китай си остава най-важният партньор за всички страни в Залива и по внос,
и по износ на стоки. През 2005 г. износът на страната за Бангладеш, Индия и
Мианмар е на стойност 956.77 млн. долара, а през 2016 г. – 2895 млн. долара.
Вносът от тези страни през 2005 г. е 845.9 млн. долара, а през 2016 г. нараства
на 2482.39 млн. долара [9]. Отношенията Китай – Бангладеш имат над 35-годишна история. Бангладеш е третият по големина на инвестициите партньор
на Китай в района на Южна Азия [13]. Известен факт е, че двете страни са
подписали 13 съвместни споразумения на стойност 14 млрд. долара, чийто
фокус е насочен към изграждане на нови пазарни отношения [18]. В резултат
на китайските инвестиции Бангладеш ще може да изнася над 5054 собствени
продукта за китайския пазар [18].
Отношенията на Китай с Индия се развиват с нарастващи темпове, но Индия
се отнася твърде параноично към китайските регионални инициативи в Бенгалския
залив. Основна причина за това са тлеещите регионални конфликти между двете
страни по отношение на Тибет, както и индийските виждания за нарастващото влияние на Пекин в Индийския океан [13, 19]. Ето защо Индия прави опити да възроди
своята инициатива „Път на памука” [13]. Други анализатори смятат, че двустранните отношения и в икономическата област, и в сферата на сигурността са навлезли
във фаза на паралелизъм. Наред с това те отчитат, че са в ход два процеса: на сътрудничество и на състезание между страните. Общото им заключение е, че Китай
и Индия изпитват респект един към друг и се отнасят с разбиране към стратегическите си интереси [5]. Особено трудно, според трети анализатори, ще бъде за Индия
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да реши въпроса с бедността, защото в страната има над 200 милиона бедни [8].
Въпреки това Индия изглежда няма да се откаже от идеята си да финансира други
страни с цел развитие на икономиките им. Например през 2015 г. беше оповестено,
че страната ще предостави на Малайзия инвестиции в размер на 1 млрд. долара [20].
За Мианмар Китай винаги е бил възлов партньор при вноса и износа на
стоки [9]. Наред с това Пекин инвестира в страната 4.3 млрд. долара за разработване
на газовите и нефтените находища, както и за реновиране на медните мини в
Летадауд, които са най-големите в Югоизточна Азия [10]. От това става ясно, че
задачата, която Китай си е поставил, е да финансира в производствените мощности
на Мианмар, като едно от най-големите пера е свързано с добива на електрическа
енергия от водни източници [10]. Така, от геополитическа гледна точка, отношенията
Китай – Мианмар имат за основен проблем извеждането на Мианмар от точката
на геополитическа пасивност, наследена от политическата му история от близкото
минало.
• Индия прекрасно осъзнава, може би под влиянието на китайския подход към
провинция Синдзян [11], че развитието на нейните Североизточни райони, за
които стана въпрос, е от изключителна важност за напредъка на страната [20].
При посещението си в Ню Делхи през 2014 г. японският премиер-министър
Шиндзо Абе предлага на своя колега Нарендра Моди японското правителство
да финансира инфраструктурното развитие на индийските Североизточни райони. Изглежда предложението е прието с въодушевление и разбиране, защото същите въпроси са обсъждани и при посещението на Моди в Токио през
2015 г. До момента Япония е финансирала изграждането на 1200 км пътища в
Индия. За целта тя е вложила около 3 млрд. долара [20].
Исторически погледнато, още от 1997 г. Индия участва в инициативата, състояла се в Банкок и поставила началото на бъдещо икономическо сътрудничество
между Бангладеш, Бутан, Индия, Непал и Шри Ланка, към които се присъединяват
Мианмар и Тайланд. През 2014 г. тази инициатива става известна като BIMST–EC.
Задачата е да се развият редица секторни политики в областта на пазарите, технологиите, енергийните източници, транспорта, туризма, здравеопазването и риболова
[21]. Особено внимание на проекта се отделя след идването на власт на Нарендра
Моди през май 2014 г. Очевидно изграждането му би осигурило на страната така
желаната от нея регионална стратегическа дълбочина, по подобие на тази, която
Турция има намерение да разгърне [22].
Важното е, че Индия е незаобиколим фактор и като територия, и като брой на
населението, и като икономика, и като възможности сред страните от Бенгалския
залив и извън тях.
Някои изследователи обобщават, че стратегическите интереси на Индия са
обусловени от следните по-важни императиви: 1) да се гарантира сигурност на Андамановите и Никобаровите острови, разположени в Бенгалския залив (вж. Фигура 1); 2) индийският военноморски флот непременно да се ангажира със Залива и
стабилността в него, като се обърне внимание на протока Малака (вж. Фигура 1),
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който е от стратегическа важност, както и да се изградят военноморски бази – като
базата в Рамбили – за дислоциране на ново поколение военноморска техника; 3)
да се продължи ежегодното участие във военноморското учение MILAN заедно с
другите държави в региона – Бангладеш, Шри Ланка, Малдиви, Мианмар, Тайланд,
Малайзия, Индонезия и Сингапур; 4) контролът по сигурността и спокойствието да
бъде основа за възходящо икономическо развитие [12]. За момента практическото
реализиране на четвъртата задача върви доста бавно в сравнение с Китай.
Както се вижда от данните на Таблица 1, Индия има отрицателно салдо между
вноса и износа, като тенденцията и досега се запазва. По тази позиция тя се нарежда
до Бангладеш и Мианмар [18]. Освен това страната има пазарен дефицит с Китай,
който се оценява на повече от 51 млрд. долара [20].
За Бангладеш Индия си остава втората по важност страна, с която тя поддържа
икономически връзки. Бангладеш изнася за Индия основно памук, тъй като е един
от най-големите му производители в света [16]. Индия е с 4,26% пазарен индекс на
активност към Бангладеш, а експортният ѝ индекс на активност е 8,41, което показва правилната ѝ ориентация към този съсед [23].
Индия поддържа по-ниска икономическа активност към Мианмар. Данните
показват, че нейният пазарен индекс на активност е 2,68%, а пазарната ѝ обмяна с
Мианмар е най-ниската (0,29%) в сравнение с другите три страни [23]. Това налага
извода, че Индия трябва да интензифицира отношенията си с Мианмар, ако иска да
реализира стратегическите си намерения.
От посочените данни може да се направи и още един извод: Индия е заинтересована и от директна връзка с мианмарското пристанище Ситуе, което има геостратегическо разположение [23]. Но при реализацията на този проект Индия задължително ще се срещне с китайската идея за финансиране на пристанището в Куак Пхю
(Белия рог) [23], което няма да ѝ бъде особено приятно. Естествено Пекин ще бъде
твърдо решен да реализира идеята си.
Китай естествено е най-големият икономически партньор на Индия. Както личи от данните, публикувани в научния печат, ниският пазарен индекс на активност на Индия към Китай (0,92%) показва нежеланието на Ню Делхи да стъпи
по-здраво на китайския пазар. Пазарната обмяна на Индия с Китай е 10,74%, което
подкрепя общата тенденция за широк внос на китайски стоки в страната. Това се
потвърждава и от ниския експортен индекс спрямо Китай, който е едва 0,42%. За
сравнение, стойността на този индекс на Индия към Бангладеш е 8,41% [23].
• Мианмар е една от най-бедните страни в района на Бенгалския залив, за което
основна причина е десетилетната икономическа стагнация. БВП на страната
нараства с близо 4% на година, но като стойност БВП на човек от населението е
само 174 долара [9]. При това положение е естествено погледът на страната да е
насочен към Китай. Пазарният индекс на активност към него е 3,49%, а пазарната обмяна – 40,57% [23]. От публикуваните данни става ясно, че експортният индекс на активност на Мианмар към Китай е 4,36% [23]. От друга страна,
Индия е втората страна в региона, с която Мианмар поддържа икономически
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отношения, макар пазарната обмяна между тях да е 5,14%, което, в сравнение с
Китай, е твърде ниско [23].
В интерес на истината трябва да се каже, че Мианмар има невероятно предимство: той разполага с от 5,7 до 10 трилиона м3 резерви на природен газ, което го
нарежда на едно от първите места в света [9].
Ето защо от 2010 г. стартира проектирането на газовата връзка Мианмар – Китай, а през 2013 г. започва нейното изграждане. Разположението на газопровода на
територията на страната е дадено на Фигура 3.

Фигура 3. Газопроводна (вляво) и нефтопроводна (вдясно) връзка
Мианмар – Китай (провинция Юннан със столица Кунминг) [24, 25]
Газовото находище, както се вижда от Фигура 3, се намира в Андаманово
море (вж. Фигура 1) на запад от Куак Пхю (Белия рог). Съставено е от 3 независими едно от друго газови находища, които са открити още през 2004 г., а
функционирането му започва през 2014 г. [10]. По последни данни находището в Шве (Shwe) е с резерв 9,1 трилиона м3 газ, които се равняват на 260 км3, а
дневната производителност е 700 млн. м3 газ [10].
Във връзка с находището интересното в геополитически и геостратегически план е, че Индия е провалила офертата на Мианмар към нея за разработване
на находището и за неговото функциониране, след което Китайската национална петролна компания (КНПК) бързо се заема с проектирането и изграждането
на необходимите мощности. Китай съвсем логично следва стратегемата „сливата изсъхва, вместо прасковата” [26]. Така през 2005 г. е подписан двустранен
договор за внос на 6,5 трилиона м3 газ за срок от 30 години. Но, както ясно се
вижда от Фигура 2, Китай строи и паралелен нефтопровод. За това той влага
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51%, а останалите 49% се внасят от мианмарското правителство [10]. Близко
до ума е, че Китай го изгражда с две цели. Едната – да достави необходимата на
икономиката си суровина от находищата в Близкия изток и в Африка, а другата
– да неутрализира нестабилното положение около протока Малака (вж. Фигура
1). По този нефтопровод за година Китай доставя 22 млн. тона нефт [10]. И ако
това не е стратегическо мислене, здраве му кажи!
Индия и до днес със сигурност горчиво съжалява. И има защо. Осъзнавайки малко по-късно геостратегическия си пропуск, тя и Южна Корея се
включват в последните стадии на проекта, очевидно подтикнати от интересите си [10]. За да компенсира загубите си, Индия настоява за изграждане на
пътен коридор, свързващ Северна Индия с Мианмар и Тайланд, подбудена от
факта, че и трите страни участват в ASEAN [20]. Но Индия не спира дотук. Тя
се обвързва с Мианмар и в сферата на военноморския му флот. През 2013 г.
командващият на този флот посещава Индия. По време на визитата си той
декларира, че целта на неговото посещение е: „по-нататъшното издигане на
междуармейското коопериране в областта на военните операции, обучението
и ученията на бойните единици, материалното подпомагане и издигането на
отношенията между двете страни на друга основа – на възможностите и капацитета на военноморския флот” [27].
Очевидно е, че Индия, подпомагана от САЩ, прави (и ще прави) всичко
възможно, за да обезсили китайското присъствие в района на Бенгалския залив чрез включването на Мианмар и Бангладеш [28].
Отношенията на Мианмар с Бангладеш в икономическата област се характеризират с най-ниските икономически резултати. Пазарният индекс на
активност е едва 0,53%, пазарната обмяна между страните е 0,12%, а експортният индекс на активност е 0,81% [23]. Това налага да се търсят нови пътища
и форми на икономическо сътрудничество.
Ето защо разгледаните факти водят естествено до заключението, че нова
форма и нов път е реализирането на проекта БКИМ, чиято идея се поставя на дневен
ред още през 1990 г. с настъпването на края на Студената война. Времето налага
конкретно на Индия да преразгледа своята регионална роля и свързаната с нея
политика. След сформирането на кабинета с министър-председател Нарасимха Рао
стават възможни либерализирането на икономиката и формирането на съвременен
поглед [4]. Може би процесът е наблюдаван от китайското правителство, което
през 1999 г. издига инициативата за свързване на Североизточна Индия с районите,
принадлежащи на другите три страни – Бангладеш, Мианмар и Китай, известна
сега като „инициативата от Кунминг” [4–6, 13, 17, 20, 23]. Следва дълъг списък
на срещи и договаряния между страните за изясняване на техните конкретни
позиции по проблемите на: утвърждаване на секторните политики [21], създаване
на бизнес организации [5], срещи между научни групи [5, 6], както и провеждане
на две автомобилни ралита по пътя на БКИМ през 2011 и 2013 г. [20]. В този
контекст от особена важност е срещата под наслов „Развитие на икономическите
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коридори в Южна Азия” през 2015 г., която през същата година е съпроводена и от
икономическо съвещание на страните, членки на БКИМ [6].
Основните задачи на БКИМ биха могли да бъдат обобщени по следния
начин: издигане ролята на азиатския регионализъм [2, 4, 5, 9, 27], създаване на
икономически клъстери около пътя на коридора [9, 16], развитие на страните
в неравностойно положение (Бангладеш и Мианмар) [5, 29], банково коопериране на страните [13], технологичен обмен [9] и транспортно коопериране [2],
което в цялост да доведе до устойчиво развитие на региона около Бенгалския
залив [30]. Контактните групи не пропускат и развитието на туризма [9, 30],
културния обмен [30], както и участието на гражданските организации в обсъждането на конкретни мероприятия по проекта [31].
От геополитическа гледна точка БКИМ би могъл реално да доведе до
рекалибриране на глобалната икономика [17] и формиране на регионални
стратегически алианси [9], което дава основание на някои анализатори да използват метафората, че БКИМ е „скок в тъмното” [19], вероятно отчитайки
фрапиращите проблеми на региона в сферата на сигурността [2, 12, 23, 28].

БКИМ: геополитически поглед
1) Отношенията САЩ, Индия, Китай
Най-големият позитив от реализирането на БКИМ е развитието на Североизточните индийски провинции [5, 9, 10, 20] и на Югозападната китайска
провинция Юннан [10, 19, 28, 32].
В този контекст обаче с особена яркост изпъкват и проблемите около
двете държави в сферата на сигурността.
През изминалата 2017 г. стана фрапиращ инцидент: на 18 юни над 200
въоръжени индийски войници и 2 булдозера навлизат в китайската територия в прохода Донг Ланг и изминават повече от 100 м в нея. Причината е –
да възпрепятстват строежа на автомобилен път. Действието е последвано от
китайска нота, в която се упоменава, че инцидентът нарушава конвенцията
между Великобритания и Китай от 1890 г., отнасяща се до Сиким и Тибет и
очертаваща границите на Китай и Индия в този сектор [18].
Вероятно Индия ще продължи да дразни Китай и по този начин да следи
степента на неговата реакция. За отбелязване е, че тя го прави изключително
недодялано, което не би трябвало да бъде присъщо на нашето време. По-доброто за Индия е да провокира Китай с по-конкретни икономически инициативи, отколкото с подобни непрефинени игри.
От геополитическа гледна точка сериозни проблеми биха могли да
възникнат около Андамановите и Никобаровите острови (вж. Фигура 1) по
две причини. Едната – изградените през последните 20 години от Индия
военноморски бази, което прави ролята на страната доминираща не само
в архипелага, но и в Индийския океан като цяло. Процесът се съпътства от
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задълбочаване на военноморското сътрудничество на Индия с други държави
около Бенгалския залив – Шри Ланка, Мианмар, Сингапур, Индонезия,
Малайзия и Тайланд [12]. Другата – засиленото военноморско присъствие на
Индия в района ѝ дава възможност привидно скрито, но ефективно, да влияе
върху протока Малака, както би могло да се очаква (вж. Фигура 1). Защо?
Защото Индонезия и Малайзия ревниво пазят териториалните си права в
протока, а освен това Андамановите и Никобаровите острови са и територии
за провеждане на военноморските учения MILAN [12].
Както посочва индийската изследователка Санат Каул в монографията
си „Андамановите и Никобаровите острови: неизползвани стратегически активи на Индия” [33], за Китай съществуват няколко възможни алтернативи:
първа алтернатива Мианмар, разгледана по-горе (вж. Фигура 3), втора – Гвадар [34], трета – Давей [35] и четвърта – канал Кра [36].
От геополитическа гледна точка най-завладяваща е инициативата на Китай,
наречена канал Кра (вж. Фигура 1), която за момента е само компютърна симулация [37]. Тя се заключава в следното: предвижда се каналът да бъде прокопан на
територията на Тайланд, да бъде с дължина 44 км и да свързва Андаманово море
(Бенгалския залив) с Индийския океан. Това според китайските геоикономически анализатори значително ще скъси разстоянията до китайските пристанища
и най-важното – ще осигури още един надежден път за доставка на нефтени суровини за китайската промишленост. За изграждането на канала обаче трябва
да бъде преодоляна една съществена трудност – височината на скалите, които
трябва да бъдат премахнати, на места е до 75 м, а това представлява технологично
препятствие [37], изискващо определени инженерни усилия.
Както можеше да се очаква, първата политическа обструкция по повод
на този проект дойде от САЩ, които веднага пуснаха в ход старата си идея
за „наниз от перли” [11]. Към американския глас веднага се добави и гласът
на Индия, която прекрасно вижда, че каналът Кра не ѝ носи никаква изгода.
Напротив. Ето защо тя се опитва да контрира идеята с аргумента за нарастващото китайско влияние в района и утвърждаването на Китай като регионална
сила [38]. За всеки наблюдател е ясно, че тези два рефрена не могат да бъдат
изпълнявани дълго време. Поради това Индия се опитва да внесе вариация по
темата, като изтъква, че проектът е неефективен в сравнение с други подобни
– Суецкия канал с дължина 193 км, изграден през 1869 г., и Панамския канал
с дължина 82 км, изграден през 1914 година [38].
За момента могат да бъдат основателни предположенията, че неблагоприятните отношения САЩ – Китай и ролята на Индия в региона ще допринесат, макар и трудно, за реализирането на идеята.
2) Pолята на Япония е продиктувана от някои исторически наслагвания
още от периода 1941–1945 година.
Основният белег на тези исторически седименти е лесното завладяване
от страна на Япония на колониите на Запада в Азия и в Тихоокеанския район:
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остатъците от френски Индокитай попадат под японско владичество през
юни 1941 г., пристанището в Сингапур – през февруари 1942 г., а Филипините,
Малайзия и по-голямата част от нидерландските Източни Индии и Мианмар
– през пролетта на 1942 г. Така почти цяла Източна Азия е под японско господство, като Индия и Австралия остават недокоснати [39].
Очевидно, водена не само от историческата си памет, Япония е важен извън
регионален фактор в стратегическото състезание в Бенгалския залив по простата
причина, че той е икономическа връзка между Пасифика и Индийския океан.
Някои наблюдатели виждат в японските действия в района подобие на
китайските във връзка с морския път на проекта „ЕПЕП” [11]. В частност
– издигнатата от Япония през 2014 г. инициатива „Пояс на нарастване на индустриалното развитие в Бенгалския залив”, която отрежда съществена роля
на Бангладеш като свързващо звено [12].
При такава постановка на въпроса основното е как Япония ще съвмести
своите намерения с вижданията на Ню Делхи и, второ, какъв ще бъде подходът на Китай, тъй като е очевидно, че инициативата, меко казано, ограничава
неговата нарастваща регионална роля.
Повече от ясно е, че Япония трябва да прояви максимална гъвкавост и
постоянство, което трудно ще ѝ се удаде, защото има още един географски
партньор – далечен, но с дълги ръце и здрави пръсти – САЩ. Ето защо обстановката ще се усложни, а основното решение в нея ще дойде от отношенията
Китай – САЩ. Заедно с това не е лишено от смисъл разбирането, че САЩ
прилагат ребалансираща стратегия към всички страни, участващи в БКИМ.
Американската визия за страните от Бенгалския залив обхваща ангажиментите на САЩ по морската регионална сигурност, чиято задача е „създаване на
стратегически тръст с участието на правителствата за издигане нивото на регионалната сигурност” [27]. В този контекст САЩ и Мианмар провеждат съвместни
учения „Златна кобра”, с които да ограничат китайското влияние в региона [27].
Оттук и заключението, че Мианмар е подложен на двойно пресиращо влияние
от страна на САЩ и на Индия, като намира подходяща клапа в икономическите
си отношения с Китай, за да уравновеси блюдата на везните. От друга страна, за
да внесе собствено балансиране в областта на военното дело между САЩ, Индия
и Китай, Мианмар развива военното си сътрудничество с Китай. Той внася от
него военни кораби, ракети и радарни установки. Знае се, че отдавна китайски
военноморски съдове посещават Мианмар – за „издигане нивото на взаимното
опознаване, за насърчаване на кооперирането и за интернационалното разбиране на проблема за хуманността”, както се изказва командирът на китайски военен
кораб при посещението си в Мианмар през 2010 г. [27]. Общо взето, сега се смята,
че Мианмар е потопен във „ флуидна стратегическа среда” [28].
3) Възгледите на ЕС за „ЕПЕП” са ясни [11]. Необходимо е обаче да се подчертае, че ЕС има особен поглед към Мианмар като участник в БКИМ, който се
изразява в съгласието на ЕС за вдигане на санкциите, наложени на страната. В
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резултат на това през 2013 г. президентът на Мианмар посещава Брюксел, а след
проведените разговори оповестява идеята за създаване на „Бизнес организация
ЕС–Мианмар” със задача задълбочаване на икономическите връзки. През същата година правителствената служба в Мианмар отчита, че страната е получила 3.8
млрд. долара от Британия, Франция, Нидерландия, Дания и Германия [28].
За геополитическата игра в Бенгалския залив е коректно да се предположи, че Китай е наясно с инициативите на ЕС и по всяка вероятност дори одобрява такова взаимодействие, защото то влияе положително на китайската
регионална роля. Именно поради това при посещението си в Мианмар през
2013 г. китайският президент Си Дзинпин посочва, че „двете страни ще бъдат
добри съседи, добри приятели и добри партньори” [28]. В отговор на това
мианмарската страна декларира, че ще продължава да поддържа усилията на
Китай, насочени към мирното развитие и бъдеще на региона [28].
Във и извън рамките на тези разсъждения Мианмар и Бангладеш непременно трябва да решат проблема с рохингите и конфликта, предизвикан от изгонването на 655 500 рохинги от Мианмар в Бангладеш, което се смята за етническо
прочистване. Сега обаче се наблюдава процес на репатриране на част от рохингите в Бангладеш. По последни данни между 1–13 януари 2018 г. около 1000 рохинги са се завърнали в Бангладеш, а в бежанския лагер край Купалонг (Мианмар) са
подслонени 500 000 рохинги, но в мизерни условия на съществуване, независимо
от хуманитарната помощ, предложена от Агенцията за бежанците към ООН [40].

България и БКИМ
За всекиго е ясно, че България не може да има никаква – нито икономическа, нито геополитическа – изгода от БКИМ, основно по географски и икономически причини. Ползите на първо време може да бъдат от вътрешнополитически характер, ако се организира обсъждане и разработване на критерии
за осъществяване на междурегионални научни форуми за установяване на
трансрегионални контакти в сферата на икономиката, пазарите, движението
на стоки, хора и учени, както и в сферата на културния обмен. В този контекст
е полезно да се обсъдят необходимите законови, а защо не и конституционни,
промени за реализация на вижданията по тези въпроси.
Близките две-три наши правителства, за жалост, няма да направят нищо
по тези въпроси, защото стратегическото национално мислене липсва. Но все
пак има надежда, макар и нищожно малка.
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реквием за плана „маршал“
Славчо Кънчев
Конфликтът между капитализма и демокрацията е вроден и продължителен; той често се
прикрива от подвеждаща пропаганда, от такива
външни форми на демокрация, които собственическата класа подхвърля на другите класи, за да ги
държи повече или по-малко задоволени.
Джавахарлал Неру (1889–1964) –
индийски политик, премиер-министър (1947–1964)

Славчо Кънчев – председател на
УС на Асоциацията за борба против корупцията в България от основаването ѝ, член на СБЖ. Автор
е на повече от 1000 статии в периодичния печат, на научни публикации по социология и право, на
сборници с публицистика. През последните 5 години основна тема
в неговите публикации е контролът в сферата на държавното
управление.

„М

онетата има две страни” – казала едната от
тях на другата. По аналогичен начин всяко
събитие, особено ако е отдалечено от нас във времето, може да притежава дори повече от една видимост
– в зависимост от субективизма на изследователя, който го описва.
Пред мен е „Същинският речник на американската политика”, издаден през 1994 г. от General Publishing
Group в Лос Анджелис, автори Катлийн Томсън Хил и
Джералд Н. Хил.
На с. 169 срещу План „Маршал” е пояснено: „Програма за възстановяване на Европа”. И по-нататък:
„Програма на Съединените щати да осигури помощ и
възстановяване на опустошените европейски държави след Втората световна война. Държавният секретар на САЩ Джордж Маршал пръв предлага плана
(1947 г.) в своя реч, с одобрението на президента Хари
Труман. Конгресът на Съединените щати учредява
Икономическа администрация за сътрудничество и
отпуска 13 милиарда (щат. долари – б.а.) като икономическа помощ. Съветският съюз се противопоставя
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на плана, обвинявайки, че това е американски заговор да бъде получено неправомерно влияние в Европа, и отказва да участва. Шестнадесет държави образуват
Организацията за европейско икономическо сътрудничество, за да помогнат за
възстановяването и обновяването на опустошената от войната Западна Европа, включваща Франция, Западна Германия, Великобритания, Италия, Белгия и
Нидерландия. Този действащ съюз води до Северноатлантическия пакт (НАТО
– б.а.) и намалява влиянието на комунистическите партии в някои европейски
държави. Бившият секретар на търговията (министър на търговията – б.а.) и
дипломат Аверил Хариман беше определен да ръководи програмата.”
През периода на обсъждането, както и по-късно – по време на реализирането на Плана „Маршал”, буржоазната преса от двете страни на Атлантическия
океан е систематично захранвана с обширни панегирици на начинанието. Тази
тема заема изключително място на политическата авансцена в Съединените американски щати и в редица европейски държави и измества най-животрептящите
проблеми върху страниците на печатните издания и по телевизията и радиото.
Рекламата на Маршаловия план в буржоазните средства за масова информация е организирана на широка нога. Заимствани са най-ефикасните прийоми от
търговската реклама на стоки и услуги за масова употреба в Съединените щати –
от зъбната паста и автомобилите до усъвършенстваните презрамки и лосионите
против оплешивяване; от операциите за изглаждане на бръчки до феноменалните курсове за бързо забогатяване.
Отсам Атлантическия океан пропагандната машина е задвижвана по задължение – съгласно клаузите на Плана „Маршал” – от проправителствената преса в
държавите, участнички в начинанието. Американската помощ е обрисувана изцяло в розови краски, като манна небесна и чудодейно средство за превръщане
на страните получателки в земен рай.
Паралелно с венцеславенето на начинанието, в словесната канонада не се
пестят черните бои за отрицателното отношение на Съветския съюз, на европейските страни от социалистическия лагер и на комунистическите партии в
Западна Европа. Пропагандната теза е, че Съветският съюз не желаел възстановяването на следвоенния Стар континент, понеже подкрепял черните планове на
западноевропейските комунистически партии да създадат в собствените си страни хаос и разруха, за да използват недоволството на народните маси за своята
главна цел – завземане на властта.
Но за да бъде изяснена истинската същност, а оттам – и целта на Плана
„Маршал”, е необходимо да се анализира цялата съвкупност от факти, свързани с
тази мащабна инициатива на Вашингтонската администрация.
Всъщност защо изобщо стартира това начинание?
В своето послание към Конгреса на 12 март 1947 г. президентът на
Съединените щати Хари Труман, наследил поста от починалия Франк Делано
Рузвелт – един от членовете на „голямата тройка”: ръководителите на държавите
от антихитлеристката коалиция, изнесли на плещите си титаничното напре
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жение на тази историческа борба за оцеляване на хуманизма в човешката циви
лизация – категорично провъзгласява като цел на американската външна по
литика „обуздаването на комунизма”.
Както обаче гласи една българска пословица: „Прекален светец и богу не е
драг.” Всред народите по света са пресни спомените за епичната схватка с хитлерофашизма, в която активна роля изиграват комунистическите партии във
всички западноевропейски държави, а също и в Съединените американски щати.
Антикомунистическата политическа мода още не е станала актуална в следвоенния свят. Провъзгласената Доктрина „Труман”, от друга страна, създава осезаеми
трудности за десните социалисти в Западна Европа, много от които участват във
властта, понеже подобна ярко афиширана антикомунистическа ориентация би
ерозирала влиянието им сред широките маси.
Основните задачи на Доктрината „Труман” в Европа са следните:
1. Създаване на американски военни бази в източната част на Средиземноморския басейн с цел да се укрепи в тази зона американското господство.
2. Демонстративна поддръжка на реакционните режими в Гърция и Турция
в качеството им на опори на американското геополитическо влияние против
новата демокрация на Балканите със социалистическа насоченост (оказване на
военна и техническа помощ на Гърция и Турция, отпускане на заеми, също и на
безвъзмездна финансова помощ).
3. Непрекъснат натиск върху държавите със социалистическа ориентация,
изразяващ се в непрестанни пропагандни обвинения в тоталитаризъм и в стремеж
към експанзия, в масирани атаки на основите на държавния им строй, в постоянна намеса във вътрешните им работи, която е валидна и понастоящем; поддръжка
на всички антидържавни, антикомунистически елементи вътре в страните; демонстративно прекъсване на икономическите връзки с тези държави. Всичко това има
за цел да се създадат икономически трудности, да се забави тяхното икономическо
развитие, да се саботира тяхната индустриализация и така нататък.
На политическите инженери във Вашингтон след края на Втората световна
война, подхранвани с геополитически идеи за „противопоставяне на комунизма”
от „мисловни тръстове” като „Ранд корпорейшън”, „Херитидж фаундейшън” и
пр., им се наложи под натиска на масовото неодобрение на Доктрината „Труман”
да създадат нова, различна по форма, но не и по съдържание стратегия за изтласкване на т.нар. леви идеи в политическата практика от властови позиции или пък
за възпрепятстването им да заемат такива позиции.
С речта си на 5 юни 1947 г., произнесена в Харвардския университет, държавният секретар на Съединените американски щати генерал Джордж Маршал инициира една мащабна акция за прокарване чрез „мека сила” на геополитическата
експанзия на САЩ. Именно тази идея бързо придобива наименованието План
„Маршал” и остава в историята известна по този начин.
В психологически аспект Планът „Маршал” има за основа жаждата за стопанско възстановяване и мирен съзидателен труд, която съвсем естествено съществува
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след Втората световна война в изтерзаните от разрушителните събития европейски
държави.
Колкото се отнася до мотивацията на управляващите кръгове в Съединените американски щати за реализирането на Плана „Маршал”, тя е изцяло икономическа.
Втората световна война и нейните последствия изострят до голяма степен
противоречията на американския капитализъм. По време на военните действия
държавата се явява голям купувач на различни стоки и услуги. Освен самото
въоръжение и непрекъснато изразходваните муниции за него, със средства от
бюджета се извършват покупки на огромни количества горива, облекло, медикаменти, медицински инструменти и болнични материали, хранителни продукти
и прочее.
Приключването на бойните действия с хитлеристка Германия, а по-късно
и с Япония, оставят значителни производствени мощности неизползваеми. Ето
как в следвоенния период се поражда първото голямо противоречие на американския капитализъм – между увеличената производствена мощност и ограничения потенциал на вътрешния пазар, който още по-значително се стеснява от
намалената покупателна способност на широки маси от населението вследствие
на провежданата от капитала политика спрямо наемната работна ръка: по-бавно
нарастване на часовите възнаграждения спрямо растежа на цените на стоките от
първа необходимост и увеличаване на броя на безработните поради широкото
прилагане на постиженията на научно-техническата революция, което води до
намаляване на заетите в производството. Второто противоречие се поражда от
жаждата на капитала да извлича максимални печалби и ограничените възможности за пласмент на капитала вътре в Съединените щати.
Още докато трае Втората световна война, американски икономисти и статистици изчисляват, че за да бъде запазено равнището на заетост на населението, достигнато след включването на САЩ в бойните действия, годишният износ
трябва да се увеличи до 25 млрд. щат. долара.
Реалната представа за това число може лесно да бъде получена, ако се вземат
предвид следните обстоятелства: целият обем на световния износ през 1937 г. е
бил 15.3 млрд. щат. долара; до войната участието на Съединените щати в световния износ е възлизало на 13,1%, на Англия – на 11,9%, на Германия – на 9,4 процента.
През периода между Първата и Втората световна война – от 1921 до 1939 г.
– САЩ са имали среден годишен износ на сума 3.6 млрд. щат. долара. Това представлява 4,3% от общата продукция на народното им стопанство. Следователно
повишаването на американския износ до 25 млрд. щат. долара означава той да
нарасне седем пъти.
В условията на свободна конкуренция на международния пазар, неповлия
на в полза на американския експорт чрез политически средства, това би било
непосилно начинание. Икономистите в Съединените щати са наясно, че увели-
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чение на американския експорт с подобни показатели би било възможно само
при натиск върху индустрията на другите държави, вследствие на което работническата класа в тях би пострадала от увеличаване на безработицата. Никак не е
случайно, че проблемът за повишаване на износа се нарича в американския печат
„проблем за експорт на безработица”.
Политиката на търговски протекционизъм, провеждана от американските
власти непосредствено след края на Втората световна война, довежда до значително увеличение на износа и спад на вноса. През 1946 г. износът на САЩ до
стига 10 млрд. щат. долара, което съставлява 4,9% от съвкупния им обществен
продукт, а през 1947 г. – 15.1 млрд. щат. долара, или 6,6% от БВП на страната. За
двете години сумата на износа съставлява 25.1 млрд. щат. долара, тоест 5,8% от
брутния вътрешен продукт.
Същевременно през 1946 г. вносът в Съединените щати е в размер на
4.9 млрд. щат. долара, или 2,4% от общата продукция на страната, а в 1947 г. – 5.6
млрд. щат. долара, тоест 2,5% от БВП. По този начин разликата между вноса и
износа на САЩ за две години съставлява кръглата сума от 15 млрд. щат. долара.
Увеличението на капиталите на американските корпорации по време на
Втората световна война и в първите две години след края на бойните действия
срещу Страната на изгряващото слънце, а оттук – и на техните печалби, означава
и нарастване на тяхното натрупване. Тези натрупвания налагат да бъде намерено
изгодно поле за тяхното инвестиране. Проблем, който не е никак лесен за разрешаване.
Професорът по икономика при Харвардския университет Елвин Хансен, по
това време заемащ длъжността „икономически съветник” на Федералния резерв,
пише в книгата си „Ролята на Америка в световното стопанство”, излязла през
1945 г.: „През добрите години натрупванията в САЩ съставляват около 20% от
националния доход, тоест при 140 милиарда долара национален доход – около
28 милиарда годишно. Да се намери задоволително и изгодно приложение (...) на
такава сума вътре в страната не е лесно.”
В периода между двете световни войни северноамериканският капитал вече
търсеше изгодни места за инвестиционна деятелност по четирите посоки на света. Служителите на Държавния департамент на САЩ – външнополитическото
ведомство на страната, всячески съдействаха на тази икономическа експанзия.
Разбира се, ако властите във Вашингтон си бяха поставили за задача повишаване на жизнения стандарт на населението, ликвидиране на необезпечеността на
съществуването и на несигурността за утрешния ден на милиони свои сънародници от долните нива на социалната пирамида, както и въвличане в производството на милиони безработни, тогава не би могло да става въпрос за някакъв
излишък на стоки и капитали.
Но ако капиталът не се стремеше към висока норма на принадената стойност, тоест към ниско заплащане на наемната работна ръка, това би било в противоречие с иманентния му инстинкт за максимизиране на печалбата.
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За нея – печалбата, и за интересите на монополите от износ на капитали
американският генерал Смедли Батлър пише: „Бедата на Америка се заключава в
това, че докато доларът печели тук само 6%, той става неспокоен. Той се отправя
зад океана, за да спечели 100%.”
Още по време на Втората световна война американските икономисти тясно
свързваха проблема за износ на капитали с неудържима експанзионистична политика и с изявен стремеж към световно господство. Професорът от Колумбийския университет Натанаил Пефер в книгата си „Америка и нейното място в света” откровено излага тезата си, че САЩ могат да наложат своята воля на другите
държави по въпросите за тяхното следвоенно устройство: „Разбира се, Америка
може да направи това – твърди професорът, – тя има необходимите за това сили.
Тя ще бъде след войната единственият източник на свободни кредити, тя може да
упражнява натиск върху всяка страна и да принуждава всички или почти всички
други страни към покорство.”
Ето я теоретичната основа за появата на идеята за Плана „Маршал”. Под
благовидната фасада за „безкористна помощ” за държави от Западна Европа е
планирана акция за обвързването им с външнополитическата стратегия на официален Вашингтон в борбата за постигане на хегемония на Съединените щати
над целия останал свят.
В разгара на Втората световна война, през юли 1942 г., в американския печат беше публикувана докладната записка на Дауней, консултант на председателя
на автомобилния концерн „Дженеръл мотърс” – тази същата корпорация, чийто
шеф беше провъзгласил мотото: „Което е добро за „Дженеръл мотърс”, е добро и
за Америка”. Записката е озаглавена „Америка в следвоенния свят”. В нея Дауней
категорично заявява: „Успешното приключване на войната трябва да има за последствие въоръжен мир, установен от англосаксите.” И по-нататък: „Англосаксите или ще управляват света, или ще бъдат управлявани.”
Планът „Маршал” е решителна стъпка към реализиране на първия вариант.
Всъщност какво е фактическото съдържание на Плана „Маршал” зад пропагандната фасада за „филантропичните” намерения на Съединените американски щати да съдействат за възстановяване на разрушената от Втората световна
война Западна Европа.
В началото на 1948 г., в свое изказване пред сенатската комисия по външни
те работи при обсъждането на Плана „Маршал”, американският министър на отбраната Джеймс Форестал заявява на всеослушание: „Аз съм уверен, че Маршал
възнамерява да поиска от европейските нации военни бази за американските въоръжени сили като компенсация за помощта на Съединените щати. Аз се надявам, че на моето министерство ще бъде възложено да координира въоръжените
сили на 16-те страни, обхванати от Маршаловия план.”
Тъжната истина за западноевропейските държави, които са обект на
действието на Плана „Маршал”, е, че цената, която САЩ са готови да заплатят
за правото да се намесват във вътрешните работи на тези страни, е твърде ниска.
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На 12 юли 1947 г. в Париж е свикана конференция на 16-те държави, които
се очаквало да влязат в обсега на действие на Плана „Маршал”. Тя е реализация на
първоначално формулираната идея на Джордж Маршал в неговата харвардска реч,
макар и в още твърде неопределена форма, че Съединените щати имат готовност
„да подпомогнат европейския свят да стъпи по пътя на възстановяването”, но
„инициативата трябва да идва от Европа”. Казано е ясно и недвусмислено: Европа
трябва да приеме ролята на молител пред Чичо Сам.
В резултат на всички спорове и сметки Парижката конференция определя
в края на краищата нуждите на 16-те европейски държави от американска
помощ в размер на 29 млрд. щат. долара. Тази сума обаче шокира задокеанските
„благодетели”. Моментално в Париж долита заместник държавният секретар
на САЩ Уилям Клейтън. По негова – буквално – заповед представителите на
европейските страни намаляват своите претенции на 22 млрд. щат. долара.
Но и тази сума е оценена от официален Вашингтон като надута. Образуваният по нареждане на президента на САЩ Хари Труман комитет за администриране на Плана „Маршал” под председателството на бившия секретар (министър
– б.а.) на търговията и дипломат Аверил Хариман орязва тази сума до 17 млрд.
щат. долара за 4 години.
Едва на 3 април 1948 г. Планът „Маршал” е окончателно одобрен от американския Конгрес, като са внесени и процедурни промени в механизма за отпускане на окончателно гласуваната сума. В началото на януари 1948 г. правителството
на Хари Труман приема, по предложение на председателя на сенатската комисия
по външните работи – републиканеца Ванденберг, твърде важно решение. То
премахва от законопроекта за „оказване на помощ” сумата 17 млрд. щат. долара
и се ограничава само с предложението да бъдат отпуснати 6.8 млрд. щат. долара
за първите 15 месеца на осъществяването на Плана „Маршал”. Като обосновка за
промяната е лансиран аргументът, че Конгресът не би могъл да задължи членовете на следващите законодателни органи да продължават осъществяването на
Плана „Маршал”.
Този формален довод е издигнат само за да бъдат замаскирани истинските
причини, поради които американското правителство прави това предложение
пред законодателите в Конгреса. Първата причина е отзвукът сред американското население на Плана „Маршал”. Сп. „Юнайтед Стейтс Нюс” пише през януари
1948 г., че „членовете на Конгреса, завърнали се от районите, където живеят, съобщават, че широките маси започват да се изказват против Маршаловия план,
тъй като много избиратели считат, че външната политика на правителството
означава установяване на високи цени в Съединените щати, недостиг на някои
стоки и отлагане на намалението на данъците”.
Но всъщност втората причина е от първостепенна важност. Тя е да бъде
осигурен на официалните власти във Вашингтон инструмент, за да оказват натиск върху 16-те държави, бенефициенти по линия на Плана „Маршал”, стриктно да изпълняват поетите от тях задължения по двустранните споразумения със
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Съединените щати. В противен случай действието на Плана „Маршал” за дадена
държава „нарушител” може да бъде прекратено от американска страна.
Самият закон за стартиране на Плана „Маршал” задължава държавите,
участващи в Маршаловия план, да сключат със Съединените щати „двустранни
съглашения” относно условията на американската помощ. В началото на юни
1948 г. заместник държавният секретар на САЩ Уилям Хофман предава на всяка
от 16-те европейски страни проект за такова „споразумение”.
Още преди проектите да бъдат публикувани официално, пресата в европейските капиталистически държави, и преди всичко английската и френската, започват в общ тон горчиво да се оплакват, че са надминати и най-песимистичните
очаквания. Дипломатическият наблюдател на агенция „Ройтер” съобщава на 9
юни 1948 г., че тези проектоспоразумения „са счетени от всяка от 16-те държави
за неприемливи в сегашната им форма”. Според неговата оценка главните възражения се свеждат до следното:
Първо, тонът на представените проекти е оценен като твърде заповеднически.
Второ, оказва се, че задълженията, предлагани на европейските страни,
имат едностранен характер и не са взаимни.
Трето, проектосъглашенията предвиждат възможности за всестранна намеса на Съединените щати във вътрешните работи на европейските държави.
На четвърто място, проектите „предоставят на САЩ извънредни права за
налагане на девалвация в европейските страни без каквито и да било взаимни
условия”.
Под натиска на прогресивното обществено мнение в държавите – евентуал
ни бенефициенти по Плана „Маршал”, техните правителства настояха за нанасяне на корекции в предложените от американска страна проектоспоразумения.
След това тържествено беше оповестено за някакви постигнати по време на преговорите отстъпки, които всъщност нямаха никакво реално значение. Главните
изгоди за Съединените щати останаха залегнали в договорите.
Например петият член от споразумението с Великобритания я задължава да
доставя на Съединените щати суровини и материали при условия, които ще трябва
да бъдат съгласувани с правителството във Вашингтон. Лесно е да се разшифрова,
че това условие открива нови перспективи за печалба на американските корпорации. И още: споразумението с Великобритания предвижда в случай на отказ на
някоя от нейните най-значителни колонии да се присъедини към съглашението
Съединените щати да имат правото „да изменят формата или продължителността
на предоставената помощ на Обединеното кралство”, тоест имат право да орежат
размера на помощта по линия на Плана „Маршал” по своя преценка.
Споразумението с Франция има условия, които са типични и за сключените
споразумения с другите държави – бенефициенти по Плана „Маршал”.
Още първият му член предвижда, че покупките на стоки, които Франция ще
извършва „извън територията на Съединените щати, не трябва да увреждат търговските интереси на САЩ”. Не току-така тогавашният френски печат съобщи, че
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американците принуждават да се купуват от тях въглища по 20 щат. долара тона,
докато французите биха могли да си ги доставят от другаде по 12 щат. долара за тон.
Осмият член пък задължава френското правителство да предоставя на
Съединените щати „информация за своето стопанство и всякакви други сведения”. Ето как вследствие на този член Франция е длъжна да съобщава на американците всякакви данни от икономически характер, чак до производствените
тайни. С други думи, вратите са широко отворени пред американските корпорации за стопански шпионаж, при което – забележете! – френското правителство
не само е лишено от възможността да взема каквито и да било мерки против него,
но напротив, всячески е длъжно да му съдейства и да го подпомага.
Показателно е, че още в средата на юни 1948 г. органът на датските финансови кръгове списанието „Финанстиденде”, опитвайки се да възразява против
американския икономически шпионаж, свързан с Маршаловия план, писа: „Извънредната любознателност, която проявява комисията, назначена да контролира помощта, предизвиква безпокойство.”
Какво би се открило, ако бъде отбулено отвсякъде покривалото, изтъкано
от твърденията на официалната вашингтонска администрация за „безкористния” мотив, довел до инициирането на Плана „Маршал”?
Предоставили например на Холандия помощ в рамките на Маршаловия
план, Съединените щати поискаха от нея безпрепятствен достъп до суровините в нейната тогавашна колония Индонезия. Именно техният добив е целта на
американските инвестиции в Индонезия, които след края на Втората световна
война започват бързо да нарастват. В 1946 г. те съставляват по-малко от 10% от
всичките чуждестранни капиталовложения в страната, а към началото на 1949 г.
достигат 40%, като превишават два пъти английските и два пъти и половина инвестициите от самата Холандия. Американските фирми организират добива на
никелова руда в Целебс, простират производствените си мощности върху нови
петролни райони в Суматра, Борнео и Нова Гвинея, овладяват находищата на калай и олово в островите Билетон и Банка. В Ява, Борнео и Целебс американските
авиационни компании построяват нови летища. Икономическата експанзия на
американските капитали е допълнена от активна намеса на Съединените щати
във вътрешните работи на Индонезия: оказват съдействие на холандските колонизатори в тяхната борба против Индонезийската република и лицемерно „посредничат” с цел да бъде установена неоколониална форма на икономическа експлоатация. Същевременно американските монополи разглеждат Индонезия като
база, от която да проникват в другите страни на Югоизточна Азия – Малайзия,
Виетнам, Бирма, Индия, Пакистан.
Условията на Плана „Маршал” създават благоприятни възможности за разширяване на експанзията на американските корпорации и в белгийските колонии.
Всъщност от самото начало на Втората световна война американският капитал
здраво се установява на Белгийско Конго, откъдето изнася цялото производство
на уранова руда и контролира калаените и медните рудници. Делът на износа от
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тази колония в самата метрополия Белгия спада от 84% в 1939 г. на 63% в 1947 г. От
друга страна, износът в Съединените щати, съставляващ в 1939 г. 3,5% от общите
външнотърговски операции на Белгийско Конго, се увеличава в 1947 г. на 17%. Заедно с това Съединените щати се превръщат в главен доставчик в колонията. През
1939 г. вносът от Съединените щати е в обем 7% от общия внос в Белгийско Конго,
а през 1947 г. – 38% от всички задгранични стоки, влезли в страната, докато вносът
от самата Белгия драстично спада от 48% в 1939 г. на 27% през 1947 година.
През ноември 1947 г. са публикувани няколко доклада на комисията при Камарата на представителите в американския Конгрес „по оказване на помощ на
чуждите държави”. В тези документи вече категорично и без заобикалки е изложено искането държавите, участващи в Маршаловия план, да оказват всестранна
помощ на Съединените щати предвид на уж „изтощените американски естествени богатства”. Под този предлог се изисква доставка за Съединените щати „на метали и стратегически материали”, чиито залежи са разположени „на територията
на колониите, контролирани от страните на Западна Европа”.
По-нататък в документите на комисията е начертана следната перспектива:
„В случаите, когато по силата на политически и други основания би се оказало несвоевременно да се правят опити да се получат направо права върху минералите, съчетанието на частния американски капитал, вземащ при частичната
гаранция на правителството (американското – б.а.) участие в експлоатацията, с
доставките, с цел да бъдат създадени в Съединените щати запаси, би позволило
да се компенсират в по-голямата им част разходите по някои заеми, предоставяни по Маршаловия план, и би могло да обезпечи изплащането на процентите и
по предидущите заеми.”
Пределно ясно и нетълкувателно!
В доклада на същата комисия е уточнено какво именно Съединените щати
трябва получат на първо място от Франция, Белгия и Холандия: 20 000 тона олово, 30 000 тона цинк, 2000 тона кобалт, 15 000 тона хромити, 20 000 тона мед, 2500
тона калай и 50 000 тона боксит.
Тези искания са само част от един дългосрочен план за стратегическо запазване на находищата на суровини в Съединените щати от експлоатация, като се
използват чуждестранни източници на природни богатства с оглед и на обстоятелството, че работната сила там е по-ниско заплатена.
Особено силно е вниманието към стратегическите суровини за военни цели.
Официален Вашингтон открито си поставя за цел да овладее монополно запасите
от уран. В статия под недвусмисленото заглавие „Съединените щати се опитват
да изкупят урановата руда” лондонският вестник „Дейли експрес” пише: „Американското правителство закупи в 1947 г. повече от 10 000 тона уранова руда; от
това количество за приготвяне на атомни бомби или за опити то би могло да
изразходва само една десета част.”
Канадският вестник „Дейли трибюн” през февруари 1949 г. публикува статия
под заглавие „Уолстрийт завладява нашите ураниеви богатства”. В нея е изнесена
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информация, че Канада доставя на Съединените щати най-малко 500 хиляди тона
уранова руда годишно. Според оценката на вестника, от урановата руда, доставена
от Канада на Съединените щати през последните седем години, е възможно да се
получи енергия на сума 87 млрд. щатски долара. Американският тръст, чието наименование се държи в тайна, купува канадската уранова руда по цени 3 щат. долара
за фунт (1 фунт = 453,60 грама – б.а.). Стойността на енергията, получавана от един
фунт уранова руда, при условие че само половината от нея може да бъде използвана в процеса за получаване на енергия, възлиза на 25 000 щат. долара.
Печалбата е 833 333%! Осемстотин тридесет и три хиляди и триста тридесет
и три процента след периода, в който бъде изплатена инвестицията за построяване и поддържане на производствените мощности.
По аналогичен начин – по правилото за едностранната изгода – е образувана самата номенклатура на стоките, които Съединените щати „подаряват” на
държавите бенефициенти по Маршаловия план. Тя е изцяло в интерес само на
американската икономика.
Според данни на американския печат, към 15 декември 1948 г. за покуп
ка на стоки по Плана „Маршал” са били дадени разрешения за сума от
4.058 млрд. щат. долара. Основната част от тази сума се пада на продоволствието, тютюна и памука. А за доставка на машини са отпуснати само 382
млн. щат. долара, тоест по-малко от 10% от цялата сума на американските
доставки. Немалко средства поглъщат плащанията за превозване на товарите
през Атлантическия океан – 347 млн. щат. долара. В доставката на суровини
главните места са заети от въглищата и памука – стоки, от износа на които
Съединените щати са особено заинтересовани поради това, че печалбата за
корпорациите превозвачи на всеки тон въглища, преминал през маршрута до
някое европейско пристанище, е твърде голяма, а пък запасите на памук в Съединените щати след благоприятната реколта от 1948 г. се оказват в застрашителни за отрасъла размери и със сигурност – ако не бяха държавните поръчки
за закупуване на огромни количества памук – биха довели до катастрофален
спад на цените.
Доставките на американски тютюн за европейските пазари накараха да
изохка дори изключително вероподаническият рупор на американските интереси в Европа, какъвто по това време е турският печат. В края на май 1948 г. проправителственият вестник „Джумхуриет” пише:
„Нашето тютюнопроизводство, а следователно и цялото стопанство на
страната, бързо върви към криза, която е мъчно да се преодолее, тъй като, изпращайки в Европа под маската на Маршаловия план евтин вирджински тютюн и
като забранява вноса на турски тютюн в Германия, Америка нанася страшен удар
на нашето тютюнопроизводство, а следователно и на цялото наше стопанство... ”
Изостаналите в складовете стоки на американските фирми производителки,
чрез активно лобиране от тяхна страна пред американските власти, се натрапват
на всички „маршализирани” държави.
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Още в началото на 1948 г. вестниците във Великобритания съобщиха, че от
общата стойност на набелязаните по Маршаловия план доставки за четири години и три месеца, изчислени на 900 млн. фунта стерлинги, повече от половината
се падат на стоки, които съвсем не са необходими. Към тях се отнасят: тютюнът,
петролът, яйченият прах, сушените и пресните плодове. По-нататък ситуацията
се влоши още повече по отношение на интересите на английската икономика.
Изясни се например, че в Англия ще бъде внесена почти за 50 млн. щатски долара
захар, главно от американските захарни заводи в Куба, макар че Великобритания
би могла да получи захар и от своите доминиони.
Като определя чрез масирани лобистки операции асортимента на стоките,
доставяни на европейските държави по Плана „Маршал”, американският едър
капитал се ръководи изключително от своите користни намерения да максимизира печалбите си.
Във връзка с това вестник „Гьотеборгс Ханделстиднинг” писа през 1948 г.,
че значителните съкращения на американските доставки на корабостроителна
стомана за Швеция и за другите страни, обхванати от Маршаловия план, се обясняват не с това, че в Съединените щати стоманодобивната промишленост е намалила своето производство, а с това, че увеличението на такива доставки би се
оказало в „пряко противоречие с желанието на Съединените щати да попречат
на по-нататъшното увеличаване на търговския флот на европейските държави”.
Какво друго представлява опитът на сегашния посланик на Съединените
щати в България да повлияе на избора за закупуване на бойни самолети за българските военновъздушни сили освен груба намеса във вътрешните работи на
страната ни с напълно прозрачна целенасоченост в интерес на големия американски самолетостроителен концерн „Локхийд еъркрафт”?
Външнополитическата активност на официален Вашингтон спрямо България
по въпроса за „диверсификацията на енергийните доставчици” – естествено в
полза на вноса на американски втечнен природен газ – също има прозрачна цел:
икономическа изгода за газодобивни компании под петдесетзвездния флаг.
Седемдесет години след стартирането на Плана „Маршал” принципът на
американската външна политика да е изцяло в угода на едрия капитал в Съединените щати остава неизменен.
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Проблеми на валутните ни баланси
през втората половина
на 80-те ГОДИНИ НА хх ВЕК
(Поглед от кухнята)

Васил Г. Коларов

1995

Васил Коларов – магистър по мате
матика (Московски държавен универ
ситет „М. В. Ломоносов"), специализа
ция изчислителна математика. Има
сертификати по обикновен и напред
нал Асемблер, Фортран, Кобол и Алгол
от ФУДЖИЦУ – Япония, където е специа
лизирал. Бил е стипендиант на ИКЕ на
ООН по макроикономическо модели
ране в Бирмингамския университет
– Великобритания. Завършил е курс в
Академията за народно стопанство при
МС на СССР. Ръководил е софтуерното
осигуряване в ИЦ и в НЦ по планиране към
Държавния комитет по планиране. Бил
е зам.-председател, първи зам.-председател, а от 1984 до 1989 г. председател
(управител) на БНБ. Преподавал е в Математическия факултет на СУ „Св. Кл.
Охридски“, във ВИИ „Карл Маркс“, в УНСС и
в НБУ. Депутат в ІХ НС и в VІІ ВНС.

година. Телефонен звън. Вдигам слушалката. „Господин Коларов, Любен Беров се обажда. Може ли да се видим и да пием кафе
с Вас?” Зная, че е известен учен по стопанска история у нас и доскоро министър-председател. Уговаряме се за следващия ден, предлага в кафенето на хотел „България” в началото на бул. „Руски”. Спретнат,
говори тихо, възпитано: „С колегите (после разбирам – проф. Тодор Вълчев и други) готвим сборник
за 120 години БНБ през 1999 г. Уточни се аз да бъда
редактор. Считаме, че за БНБ след 1944 г. ще е добре
да напишете Вие, като човек от кухнята.” Отговарям,
че според мен авторът трябва да бъде известен учен,
например предшественикът ми в БНБ проф. Веселин
Никифоров. И че тогава и аз бих могъл да участвам.
Проф. Беров прави опит да отклони. (По-късно разбрах, че като учени двамата са имали сблъсък в научна дискусия в Икономическия институт за труд на
проф. Беров.) Накрая казва: „Трябва да съгласувам с
колегите. Ще Ви се обадя.” На другия ден по телефона потвърждава. След няколко дни уточнява обема и
срока, мисля, че беше две години. Срещаме се с проф.
Никифоров, с когото бях работил непосредствено 9
години в Научния център по планиране и още 9 години като негов заместник в БНБ. Наред с много положителни качества, той имаше доста труден характер.
Забравил бях какво значи да се пише нещо заедно с
него. След 2 дни остри спорове в опит за общ материал се уточняваме всеки да напише статия: Никифоров – една, естествено сводна, и аз – пет по остри
теми, една от които – тази. Набирам на компютър ръ-
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кописа на проф. Никифоров. Четем взаимно написаното, изслушваме бележките на другия, но без ангажимент непременно да поправяме авторския текст.
Предаваме статиите си на проф. Беров. След седмица на нова среща с нас той
казва, че са одобрени. Направил е корекции само по тази статия – да се смекчи
леко частта за отговорността на валутното планиране за натрупването на дълга. Приемам ги. Така се роди началото на тази статия.
Основните данни по валутните задължения и активи на България1 от
1980 до март 1990 г. са показани в следната таблица2:
Нетна външна позиция в конвертируема валута 1980 – март 1990 г.
(в млн. долари на САЩ, в края на съответния период)
1980
Външни задължения
Външен дълг, договорен
от България:
а) от БВБ
б) от други търг. банки
Външни активи:
1. международни резерви *
2. други външни активи
а) Валутни авоари на други български търговски банки
б) Средносрочни и дългосрочни правителствени кредити,
предоставени на:
б1) развиващи се страни
от тях просрочени
б2) социалистически страни
За справка: Международни резерви, в месеци внос на стоки с конвертируема валута

1985 1986

1987

1988

1989

март 1990

4 152 3 240 4 671
4 152 3 087 4 391
–
153
280

6 139 8 186 9 201
5 758 7 688 8 461
380
498
740

9 132
8 420
712

1 396 2 136 1 522

1 199 1 801 1 381

546

318 1 148 1 628

2 064 2 572 2 789

3 014

–

57

75

318 1 091 1 427
6
56
243
–
–
126
7.1

61

160

232

198**

1 746 2 005 2 099
249
383
445
257
407
458

2 358
749
458

6.9
5.2
3.4
4.8
3.8
1.5***
Източник: Българската външнотърговска банка
Забележки в таблицата:

* Състоят се от незаложено злато (оценено по US$300 за унция3)
и конвертируема валута като депозити (на БВБ) в банки и кеш.
** Април 1990.
*** Спрямо вноса през 1989 г.

Каква е по-подробно, вече по полугодия, динамиката на развитието на българския чуждестранен само банков дълг и на българските авоари само в чужди
банки за периода 1984–1989 г., може да се види достатъчно добре например от
следната таблица:
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Външни задължения на България към чуждите банки, предоставящи
отчети на БМП в Базел, и български авоари в тези банки през 1984–1989 г.
(в милиони долари на САЩ)
Дата

Вземания на чуждите
банки от България

31.XII.1983
30.VI.1984
31.XII.1984
30.VI.1985
31.XII.1985
30.VI.1986
31.XII.1986
30.VI.1987
31.XII.1987
30.VI.1988
31.XII.1988
30.VI.1989
31.XII.1989
30.VI.1990

1 758
1684
1 577
1 747
2 875
3 563
4 087
4 675
5 364
5 953
6 879
7 208
7 756
7559

Български
авоари
в чуждите банки
1 167
1 233
1 429
1 596
2 090
1 435
1 380
1 594
1 085
827
1 780
1 239
1 180
526

Чисти задължения
на България
към чуждите банки
591
451
148
151
785
2 128
2 707
3 081
4 279
5 126
5 099
5 969
6 576
7 033

Числата от колони 1 и 2 на таблицата – за българския банков дълг и за авоарите в чуждестранни банки, са взети от таблица A6.2 в публичната статистическа база от данни на Банката за международни плащания (БМП) в Базел, след
филтриране само за България. В нея могат да се видят тримесечни отчетни данни
за валутните задължения и авоари на много страни в света от края на 1977 г. насетне, и в много повече разрези. БНБ е акционер в БМП от 1933 година.
Третата колона – за нетния банков дълг, е изчислена от автора като разлика
между колони 1 и 2.
Като производни величини от предходната таблица се получават още следните данни, вече по години:
Годишна промяна на чистите задължения на България
към чужди банки през 1984–1989 година
(„–” намаление, „+” увеличение) (в милиони долари на САЩ)

Година
1984
1985
1986
1987
1988
1989
Общо за 1984–1989

Годишна промяна
–443
+637
+1 922
+1 572
+820
+1 477
+5 985
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От тази таблица се вижда, че увеличението на чистите задължения към банки
общо през 1984 и 1985 е +194 млн. долара (= – 443+637), а общо през следващите
четири години (1986–1989) то вече е 5 млрд. и 791 млн. долара, или средно за година
по около 1 млрд. и 448 млн. долара.

***
Остава неизяснено защо в последните дни на март 1990 г. министър-председателят Андрей Луканов не е възприел първата възможност в предложенията и на
българските, и на чуждестранните експерти – да се проведат преговори с основните ни кредитори, а вместо това е избрал да се прибегне до обявяване на мораториум. Известно е, че кредиторите гледат на длъжник, който едностранно обявява, че
престава да връща взетите на кредит средства с лихвите, едва ли не като на лице,
което вероломно обявява война. Каквито и да са мотивите, мораториумът е едно от
първите важни за страната решения от постсоциалистическия период – след срещата от декември 1989 г. край Малта; при отменен у нас чл. 1 от Конституцията на
НРБ; време на начало на преход от централно планирана към пазарна икономика,
на Национална кръгла маса, на решение за свикване на Велико народно събрание и
т.н. Центърът СССР на единия от двата противопоставени лагера в света – социалистическият, практически се отказва повече да бъде център. По повод решението
за мораториум: мой познат, член на правителството тогава, ми разказа, че всички,
които са взели думата на заседанието на Министерския съвет при обсъждането на
въпроса, включително дори членът на Политбюро, първи зам.-председател на Министерския съвет и министър на финансите Белчо Белчев, са изказали резерви по
обявяването на мораториум. Въпреки това министър-председателят накрая се обръща към главния секретар с думите: „В протокола да се запише, че решението за
мораториум се приема единодушно.”
Засилената от мораториума острота на проблема за обслужване на външния
дълг на страната, наследен от времето на централно планираното стопанство, до
известна степен се смекчи със сключването от България през 1994 г. (т.е. след четири години без какъвто и да е достъп до външни кредити) на сделката с Лондонския
клуб на частните банки кредиторки. В резултат на нея от около 8.5 млрд. долара съответният дълг бе редуциран брутно до около 5.1 млрд. долара4, с други думи, общият му размер бе ефективно намален с около 3.4 млрд. долара. Освен това падежната
му структура бе подходящо разсрочена във времето и бремето през първите години
бе намалено чрез гратисен период за главницата. Както е известно, тази сделка бе
ратифицирана от Народното събрание с немалък консенсус.
Независимо от това въпросът е толкова сериозен, че си остава актуална необходимостта от анализиране на причините за формирането на дълга.
Преди да се премине към обсъждане, е полезно да се припомни, че правителството на България (т.нар. второ правителство на Андрей Луканов) внесе през август
1990 г. в тогавашното Велико народно събрание (в извънредната комисия по външ-
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ния дълг) изчерпателен писмен отчет5 за основните направления на цялата отчетена
сума на валутните разходи на страната за петте години от 1985 до 1989, която сума
е в размер общо на 21.2 млрд. щатски долара. От общите разходи 13.5 млрд. долара
са били изразходвани за внос на суровини, материали и стоки: от тях 8.7 млрд. долара само за суровини и материали и в т.ч. 3.9 млрд. долара чрез специализираните
държавни пласментно-снабдителни организации; памук – за 83 млн. долара; какао
– за 85 млн. долара; медикаменти и субстанции за тях – за 302 млн. долара; за зърно,
соя, слънчогледово семе, захар – 911 млн. долара; за шротове – 336 млн. долара; за
препарати за растителна защита – 276 млн. долара; за ПВЦ и винилхлорид, за да не
се нарушат договорите след авария в завода в Девня – за 132 млн. долара; за машини,
съоръжения и комплектни обекти – 1,4 млрд. долара; и така нататък.
Всички тези разходи са допускани от Българската външнотърговска бан6
ка (съкратено: БВБ или понякога БВТБ, трансформирана с годините в сегашната
УниКредит Булбанк АД) строго в съответствие с годишните валутни планове за
постъпленията и разходите, утвърдени от Министерския съвет. В тези планове за
по-голямата част от разходите на БВБ се разпореждаше точно на кое предприятие
колко валута да бъде продадена срещу лева и да се извърши плащането на съответния внос.
В друга публикация7 за същия сборник8 проф. Веселин Никифоров, председател (управител) на БНБ от 1974 до края на 1983 г., е на мнение, че главният фактор
за бързото нарастване на външния дълг през периода 1986–1989 г. се заключава в
това, че „потенциалът на цялостната социално-икономическа система на централно
планираното стопанство се бе изчерпал, тя се нуждаеше от сериозно реформиране,
дори да се подмени съвсем чрез прехода ѝ към пазарно стопанство. Тази промяна трябваше да включва дълбочинни промени във формата на производствената
собственост с оглед тя да започне да генерира интереси за творчество с международна конкурентна способност”.
Този фактор все пак си остава доста общ. Сам по себе си той не е достатъчен,
за да може при анализа да се отговори на редица други важни и по-конкретни въпроси. Един от тях например е: защо и как главно от 1986 г. нататък настъпи рязко
влошаване на валутните баланси на страната в конвертируема валута. В това отношение би било полезно да се разкрият и някои други, по-конкретни важни външни
или вътрешни фактори за по-голямото нарастване на валутния дълг през последните четири години на 80-те години, които фактори, макар и да са съпътстващи или
подчинени, също са изиграли важна роля. Ето едно изброяване, което не претендира нито за изчерпателност, нито за точно подреждане по низходяща важност:
А) Години наред България плащаше на СССР преобладаващата част от вносния си нефт с преводни рубли, спечелени от български износ за страните на СИВ,
а успяваше да спести и да изнесе срещу конвертируема валута една част от суровия
или от преработения в продукти нефт. Съответните постъпления от износа на нефт
и нефтопродукти заемаха своя дял в общите валутни постъпления на страната. Но
от 1985 г. рязко спадна цената на нефта в долари на международните пазари. Докато
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през 1984 г. средната цена бе около 27 долара за барел, от 1985 г. насетне през разглеждания период тя се колебаеше около 13–14 долара. Това намали почти наполовина съответната част от валутните постъпления на България.
Още по-важно е, на второ място в този пункт, че поевтиняването на нефта рязко намали приходите на валута на основни купувачи на българска експортна продукция, главно в развиващи се страни. Общо страните, износителки на нефт, са получили от износ на нефт през 1986 г. 56 млрд. долара по-малко, отколкото през 1985
година! (Виж таблицата на с. 58 от 57-ия годишен отчет на БМП в Базел за времето
от 1.ІV.1986 до 31.ІІІ.1987 година.)
Поради това износът ни за тези страни трябваше да се трансформира от плащане в брой към отложено плащане за сметка на предоставен от българското правителство кредит. Естествено това намали валутните ни постъпления. По-нататък,
дори по този кредит плащанията кеш бяха заменени с плащания с нефт, при това
при определено дизажио, пораснало от първоначално 10–15 на сто до около 40 на
сто, поради разликата в прилаганата цена и пазарната продажна цена. Поради получаването на плащания с нефт, вместо във валута, валутните постъпления намаляха
допълнително, тъй като беше необходимо време за препродажба.
В същото време в миналите години страната ни вече беше формирала профил
на външната си търговия в конвертируема валута, който обикновено осигуряваше
големи активни търговски салда с развиващите се страни при големи пасивни търговски салда с развитите страни. Това може да се види, ако се проследи успоредно
динамиката на: (а) дела на износа ни за страни – членки на тогавашната ЕИО (Европейската икономическа общност), в общия ни износ (през 1980 г. е бил 11,5 на сто и
нататък спада постепенно до 5,5 на сто през 1989 г.), както и (б) дела на българския
износ за страните извън СИВ и ЕИО, т.е. главно за развиващите се страни (19,7 на
сто през 1980 г., като също спада, но до 10,5 на сто през 1989 година).
Така намаляването на международните цени на нефта почти наполовина,
съчетано с формирания вече външнотърговски профил „развити – развиващи се
страни”, обусловиха значителните общи пасиви по текущата сметка на платежния
баланс, довели до рязкото увеличаване на задълженията след 1985 година.
Б) Рязкото обезценяване на долара спрямо другите валути след 1985 г., довело
до почти 50 на сто по-малката му стойност (например марки на ФРГ за долар на
САЩ в края на съответната година: 1983 – 2.724 марки; 1984 – 3.148 марки; 1985 –
2.461 марки; 1986 – 1.941 марки; и 1987 – 1.581 марки)9, е друг съществен външен
за страната фактор за влошаване на платежния баланс. За страни като България,
формирали производствена и външнотърговска структура в частта ѝ в конвертируема валута, обусловила продаване главно в долари (у нас през 1985 г. 90 на сто
от постъпленията от продажби бяха в долари), а купуване главно в други валути
(за България над 50 на сто от покупките се плащаха в германски марки, японски
йени и швейцарски франкове), обезценяването на долара след 1985 г. имаше пряко
неблагоприятно отражение, тъй като и България, както и другите такива страни,
беше принудена да обменя значителна част от обезценяващите се постъпления от
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износа в щатски долари в поскъпващи марки на ФРГ, йени и франкове, за да плаща
за преобладаващия си внос.
В) По редица причини се наложи да се намаляват чувствително доставките за
България (както и за останалите страни от СИВ) от СССР на някои основни суровинни ресурси, като например суров нефт, желязосъдържащи руди, целулоза и т.н.,
заплащани с преводни рубли и по цените „на собствена база” на СИВ. При условията на централно планираното стопанство у нас това се компенсираше чрез почти
автоматичен допълнителен внос на недостигащите обеми на ресурси, но вече срещу
конвертируема валута и по международни цени.
Едно важно потвърждение на това е обстоятелство, което до неотдавна не знаех, с източник проф. д.ик.н. Константин Габровски10.
Обстоятелството е следното. Някъде в края на 1979 г. проф. К. Габровски е
включен в делегация начело с министър-председателя Станко Тодоров за съвещание на министър-председателите на страните – членки на Съвета за икономическа
взаимопомощ (СИВ). Там Станко Тодоров е поканен предварително на лична среща
с Алексей Косигин, министър-председател на СССР, в негова резиденция. В срещата
участва и К. Габровски, под претекст да улесни разговора на руски език, а всъщност
за да си води бележки за колкото е възможно по-точно последващо отразяване на
същината на разговора. После Станко Тодоров включва посланието от Ал. Косигин в писмения си доклад за Съвещанието до Политбюро на БКП. Преразказано
най-кратко с мои думи, Ал. Косигин казва на Станко Тодоров примерно следното.
Политбюро на КПСС е решено да не позволява на противниците от НАТО да успеят в опитите си напоследък да откъснат Полската народна република (ПНР) от
Варшавския договор и СИВ. Включително и като използват допуснатия от Полша
много голям размер на външния дълг в конвертируема валута, който тя вече не
може да погасява, освен ако не влоши рязко жизненото равнище. Затова като проява на солидарност всички наши страни ще трябва да окажат сериозна допълнителна
икономическа помощ на Полша. След внимателно обмисляне Политбюро е решило
СССР да започне незабавно да предоставя на Полша конвертируема валута за възстановяване на нормалното обслужване на разсрочения ѝ дълг. Като компенсация
за този извънреден разход през следващата петилетка (1986–1990) всяка от страните на СИВ (включително и СССР) ще трябва да намали чувствително в сравнение с
текущата петилетка (1981–1985) количеството на потребявания суров нефт, продаван ѝ от СССР срещу преводни рубли, както и да намали с определени количества (в
хиляди тонове, съответно по страни) потребяваните съветски желязосъдържащи
суровини. Политбюро съзнателно съобщава за ресурсите, които ще се ограничат,
пет години по-рано, още сега. Тъкмо групите по отрасли за взаимно координиране
на плановете започват работа за следващата петилетка (1986–1990). Така всяка от
страните ще може да прецени и да реши как да се адаптира най-добре към такова
сериозно съкращаване.
Станко Тодоров със загриженост уверява, че ще докладва в Политбюро.
Проф. К. Габровски, който е чел писмения доклад на Станко Тодоров, потвърждава,
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че думите на Ал. Косигин са предадени изцяло и точно. В същото време обаче проф.
К. Габровски е сигурен още, че у нас координирането и утвърждаването на плана за
следващата петилетка се извършва, без да се взема предвид каквото и да е намаление на доставките от СССР на суров нефт и на желязосъдържащи суровини. Вече
се спомена по-горе, че при условията на централно планираното стопанство такъв
възникнал недостиг на основни ресурси се компенсираше чрез почти автоматичен
внос за сметка на непредвиден допълнителен разход на конвертируема валута.
След разсекретяването на съответните архиви в Русия за изследователи се разбира, че при обсъжданията в т.нар. Комисия Суслов, натоварена по онова време от
Политбюро на КПСС да решава въпросите за помощта на СССР за Полша, Николай
Байбаков11, известният председател на Госплана на СССР, дори предупреждава, че
„като се увеличи помощта за Полша, ще се наложи да се спрат доставките за всички
(социалистически) страни, освен Куба, Монголия и Виетнам”. Т.е. като че ли е стояла
за обсъждане и възможността въобще изцяло да се прекратят доставките на нефт
от СССР срещу преводни рубли и „на половин цена” за страните от СИВ12.
В средата на 1986 г. външният дълг на ПНР вече е умерен – около 50% от БВП13.
От всичко това може да се направи обосновано предположение, че в рязкото
увеличаване на външния ни дълг през 1986–1989 има и поне частица „полска следа”
– българската част от оказаната солидарна подкрепа на ПНР от останалите страни
на СИВ чрез намалено потребление на нефт и желязосъдържащи суровини, доставяни от СССР, които се е наложило да бъдат заместени с допълнителен внос срещу
конвертируема валута, т.е. за сметка на допълнителен дълг.
Г) На 11.ІІІ.1985 г. за генерален секретар на ЦК на КПСС е избран Михаил Горбачов. На 27.ІХ.1985 г. става смяна и на председателя на Министерския съвет на СССР.
На мястото на Николай Тихонов, който пет години по-рано беше заменил Косигин,
вече идва Николай Рижков, бивш главен инженер и генерален директор на прочутия комбинат за тежко машиностроене „Уралмаш”, прагматик и технократ. Горбачов
започва мащабен опит за реформиране на съветската система (т.нар. перестройка).
Въвежда се политика на гласност, свобода на словото и печата, демократични избори,
реформиране на икономиката в посока на пазарен модел (макар че концепцията за
икономически реформи от 1987 предполага влизане в пазарни отношения в далечното бъдеще14). По-нататъшното развитие на външната политика и на икономиката на
СССР и на страните от Варшавския договор и СИВ е добре известно.
Д) У нас през 1985 г. временно възникна т.нар. разбалансиране на енергийната
система (започнало от непредвиден недостиг на донбаски въглища за ТЕЦ „Варна”?)
и се стигна до въвеждане на режим на подаването на електрическия ток, който се отрази негативно както на домакинствата, така и на реалната икономика.
Е) Вероятно поради натрупването на вътрешни проблеми и в бившия СССР,
наложи се България, както и другите държави от СИВ, да започне след 1985 г. допълнително и извънредно да изразходва крупни суми, включително в конвертируема валута, в бившия СССР за поддържане и евентуално разширяване на базисните
равнища на вноса си срещу преводни рубли на основни енергийни и суровинни
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ресурси – газ, желязосъдържащи суровини. Така например през 1986–1989 г. само
за участието ни в необходимия и доказал ползата си за страната ни проект на СИВ
за строителство на нов газопровод „Ямбург – западната граница на СССР” България е изразходвала общо около 503.5 млн. щатски долара15 (през 1986 г. – 146.2 млн.
щатски долара, през 1987 г. – 152.1 млн. щатски долара, през 1988 г. – 156.6 млн. щатски долара и през 1989 г. – 48.6 млн. щатски долара). Извън тази сума са и разходите
в преводни рубли от предоставен от българското правителство кредит на СССР за
покриване на съответния български дял в същия проект, погасен окончателно преди няколко години чрез безплатни за страната доставки на съответните обеми газ.
Ж) Отрицателните текущи платежни салда, които Българската външнотърговска банка беше принудена и можеше да покрива през 1986–1989 г. само чрез
привличане на допълнителни чуждестранни кредити, бяха предопределяни още и с
директивните валутни планове за постъпленията и разходите, разработвани и после утвърждавани от държавните органи при условията на централно планираната
икономика. За това говорят достатъчно ясно следните числа16:
Планирани и отчетени валутни постъпления, разходи и салда по пълния
обхват на валутния план на страната (1975–1989 година)
(в млн. валутни левове17 несоциалистическа валута)

Години
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Постъпления
постъплени
План
Отчет
1 069.6
1 066.3
1 607.6
1 355.2
1 656.4
1 401.5
1 736.2
1 719.7
2 082.8
2 510.7
3 321.2
3 252.2
3 664.7
3 330.7
3 425.8
3 340.4
3 455.0
2 998.0
3 628.7
3 243.9
3 418.9
3 207.9
3 403.9
2 348.2
3 588.6
2 559.5
2 482.8
3 343.2
2 062.1
3 042.9

Разходи

План
1 921.6
2 055.0
2 163.1
1 906.4
2 032.8
2 862.0
3 395.9
3 419.2
3 332.0
3 478.5
3 992.2
4 516.6
4 331.1
3 893.2
3 387.9

Отчет
1 867.5
1 884.5
1 873.5
1 891.3
2 097.7
2 802.2
3 049.3
2 904.2
2 847.0
3 101.9
3 483.2
3 999.3
4 016.4
3 945.9
3 420.1

Салдо

План
–852.0
–447.4
–506.7
–170.2
+50.0
+459.2
+268.8
+6.6
+123.0
+150.2
–573.7
–1 112.7
–742.5
–550.0
–345.0

Отчет
–801.2
–529.3
–472.0
–171.6
+413.0
+450.0
+281.4
+436.2
+151.0
+142.0
–375.3
–1 651.1
–1 456.9
–1 463.1
–1 358.0

Вижда се, че, именно през 1986–1989 г., обикновено едновременно и (а) планираното валутно салдо е отрицателно, и (б) сумата на неизпълнението на планираните валутни постъпления, или – все същото, степента, с която се измерва пренапрегнатостта, или с по-груба дума – нереалността, на централизирания план
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за валутните постъпления при изменилите се външни условия, е около 1 млрд.
вал. лева. Съчетанието на тези два фактора предопределя отчетените отрицателни валутни салда да бъдат в размер по на около 1.5 млрд. вал. лева за всяка от
съответните четири години. При тези обстоятелства, естествено, големите отрицателни салда трябваше да бъдат финансирани от Българската външнотърговска
банка чрез съответното допълнително задлъжняване в конвертируема валута на
страната към чужбина.
Струва си да се отбележи, че поне в един случай ръководителят на централния планов орган у нас не е бил съгласен с изкуственото пренапрягане на плана за валутните постъпления, но му е било разпоредено от зам.-председателя на
Министерския съвет, отговарящ за външната търговия, валутният план да се
внесе за утвърждаване, въпреки 800 млн. вал. лева необвръзка между валутните
постъпления и валутните разходи18.
З) От последната таблица може да се види също, че почти до края на осемдесетте години Българската външнотърговска банка се е опитвала да намалява
административно част от валутните разходи на носителите на централизираните
планови задачи във валутната област при неизпълнение от тях на съответните
им задачи за валутните постъпления (отчетените валутни разходи са по-малки в
сравнение с планирания им обем). Естествено това криеше и рискове да се стига
до дебаланси, които не са планирани.
Но ръководителите на централно планираното стопанство у нас бяха предпочели варианта: „щедрост” на висшите и планиращите органи и „стагнираща
и бюрократична банка” при изпълнението на валутния план. На другия полюс
стоеше предлаганото19 много пъти от Българската народна банка и от Българската външнотърговска банка на висшите органи организирано отстъпление в
посока към намаление на разходите, съобразно с новите реалности, още с валутния план. Това обикновено се отхвърляше с ефектното клише за опасност от
„планирана стагнация”.
И) През 1986–1989 г., особено през последните две от тези години, обаче се
отиде и по-нататък, като започнаха всяка година да се променят правилата за т.
нар. валутна самоиздръжка. Един от вероятно желаните резултати от това беше,
че ставаше все по-малък обхватът на онези валутни разходи, които Българската
външнотърговска банка би могла по принцип да ограничава административно
при неизпълнение на планираните валутни постъпления. Българската народна
банка и Българската външнотърговска банка обикновено, често твърде остро,
възразяваха писмено срещу предлаганите схеми за самоиздръжка, които също
обуславяха още чрез валутния план да се предрешава, че валутният дълг става
своеобразен „отдушник” за всички други обезпокояващи проблеми на развитието. Аналогично, двете банки бяха против предложенията за разработване на валутен план, който предопределяше значително нарастване на дълга.
К) Повечето от изброените подфактори бяха само част от по-общите проблеми на недостатъчната конкурентна способност на икономиката и на недоста-
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тъчното и/или ненавременното ѝ адаптиране към бързо променящата се обстановка на глобалните пазари в условията на преобладаваща (наложена и/или
избрана при рязкото блоково противопоставяне в годините на Студената война след Втората световна война) относителна обособеност (затвореност вътре в
себе си) на икономиките на страните от Съвета за икономическа взаимопомощ.
Л) Неотделима съставна част от характерната за централизирано планираното стопанство обща система на административно определяне на цените беше
и административното определяне на валутния курс на лева спрямо рублата (координирано в СИВ) и спрямо конвертируемите валути. Това ставаше, първо,
като стартова база още с паричните реформи, второ, чрез въвежданите валутни
коефициенти, трето, чрез множественост на валутните курсове, и т.н. По този
начин, въпреки че БНБ и БВБ текущо отразяваха промените в пазарните курсове
на конвертируемите валути чрез следене на промените в кошница от преобладаващите валути във външната ни търговия, действието на основния естествен пазарен регулатор на платежния баланс – единния плаващ валутен курс, се ограничаваше. Вместо това регулиращата роля на курса на валутите се подменяше и се
търсеше по възможност компенсиране – или с административното директивно
централизирано валутно планиране (като своеобразно ядро на централизираното планиране то запази до най-късно, близо до самия край на осемдесетте години, възможно най-пълната си обхватност, задължителността си и строгостта на
прилагането си), или пък с чисто административно-партийни лостове – например чрез Валутната комисия на Политбюро или Работната група по валутните
въпроси към председателя на Министерския съвет.

***
До края на 1989 г. България няма неплатени на падежа главници и лихви по
външните кредити20. През 1989 г. обслужването на средносрочни и дългосрочни
външни кредити възлезе на 3010 млн. щатски долара, от които 2330 млн. долара
главници, както и 680 млн. долара лихви21.
По договорения към 31 декември 1989 г. от Българската външнотърговска
банка външен дълг на страната, през 1990 г. настъпваха падежи на главници на
обща сума 2909 млн. долара, от тях 982 млн. по средно- и дългосрочни кредити и
1927 млн. долара – по стокови кредити22.
Също както през предходните четири години нормалното обслужване на
нарастващия външен дълг зависеше главно от това дали ще се реализират едновременно две предпоставки:
а) продължаването на нормалното функциониране на икономиката;
б) осигуряването на достатъчно „свежи” външни кредити (за револвиране
на част от дълга).
За съжаление вътрешните и най-вече – глобалните обстоятелства, не позволиха да се реализират и двете въпросни предпоставки.

127

Икономика
***
Един от централните фактори за нормалното обслужване на дълга до 1989 г.
включително си оставаше фактът, че членството на България в СИВ все още позволяваше да се формира сравнително солиден тил. Той разрешаваше редица различни гъвкави маневри – например да се „спестят” част от ресурсите или пък,
още по-добре, по възможност те да се преработят дълбочинно в определена степен и на тази основа да се генерира допълнително износ и конвертируема валута.
Вярно е и това, че практически до средата на 1989 г. повечето чуждестранни
търговски банки продължаваха да гледат на България, освен другото, и като на неделима и все още сравнително стабилна компонента от СИВ, на която може да се
предоставят нови кредити. Сега, от дистанцията на времето, се вижда, че изчерпването на целия потенциален „плафон” на кредити от чужбина, основаващ се и
на добрата ни кредитна история в предишните години, се оказа за централно планираното стопанство у нас, както вероятно е станало и в много от другите бивши
социалистически страни, един от последните съвсем реални и възможно най-ликвидни източници за екстензивен растеж на икономиката или по-скоро за възможно частично компенсиране на неумолимия натиск на обективните обстоятелства
от това време за спиране на растежа и за „свиване” на икономиката.
Всъщност последният, вероятно, екстензивен фактор за развитие или фактор,
с който се прави опит да се забави неотвратимото „свиване” на икономиката, все
пак е бил решеният от правителството мораториум (отсрочка) от края на март 1990
г. на обслужването първоначално на главниците, а после – и на лихвите по външния дълг на държавата, водещ се тогава счетоводно при Българската външнотърговска банка. Защото освен другите му, извънредно отрицателни за икономиката
ни аспекти, мораториумът позволи през следващите години, докато продължаваше, при равни други условия валутният ресурс, който по договорните задължения
се падаше на кредиторите ни, да се използва у нас, доколкото все още го е имало.
Някъде около средата на 1989 г. се прояви и определено затрудняване на достъпа на Българската външнотърговска банка до традиционни сегменти от кредитните пазари. Освен натрупването на повече и трудни, чисто икономически фактори
за това, все по-голяма роля играеха и политическите съображения. От май 1989 г.
започна изселването на български турци, което се осъждаше от редица държави.
Политическите събития от ноември 1989 г. предстояха. За да се облекчи и при тези
условия съсредоточаването през 1990 г. на повече падежи по външния дълг, Българската външнотърговска банка преговаряше интензивно за получаване на голям
финансов кредит поне от една от най-големите германски търговски банки.
Струва си да се спомене и това, че през втората половина на 70-те и до края
на 80-те години БНБ и БВБ не работеха в международна изолация. Напротив,
достатъчно е да се посочи дори само, че през 1984–1989 г. на поканите на упра
вителя на БНБ да направят делови посещения в България са се отзовали гуверньорите на централните банки на редица страни – Мишел Камдесю (Франция),
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Робърт Лий Пембъртън (Англия), Виктор Деменцев (СССР), Жан Годо (Белгия),
Николай Гаретовски (СССР), Ян Стейскал (ЧССР), Пиер Лангетен (Швейцария),
Святопулк Потач (ЧССР), Томас О΄Кофиг (Ирландия), Хорст Камински (ГДР),
Матияш Тимар (Унгария), Виктор Герасченко (СССР).
След 1989 г., вероятно главно с политически цели, се преекспонираха последствията от развитието на външния дълг на България от времето преди прехода
към пазарно стопанство – дали за да се търси допълнително обосноваване на извършената промяна и на започналото съдебно преследване срещу Тодор Живков,
или – преди всичко – за да се ускори разграждането на централно планираната
икономика на социализма, преминало в разпадане до голяма степен на икономиката въобще, а в редица отношения – и на държавността (в името на чии интереси,
едва ли на мнозинството хора у нас?). Във връзка с това си струва да се направи и
следното любопитно пресмятане. Известно е, че Договорът от Маастрихт излага
ясни критерии за прилагане на еврото като национална валута. Единият от критериите е за публичния дълг (като процент от брутния вътрешен продукт (БВП)
на съответната страна). По-конкретно, той трябва да е спаднал до задоволително
равнище – обикновено, да кажем, при данните за текущите към средата на 1999 г.
равнища в Европейския съюз за инфлацията и лихвените проценти – 60% от БВП,
въпреки че Европейският съюз бе правил изключение дори от този критерий23. Въпросният публичен, или национален, дълг се състои от два компонента – вътрешен
и външен дълг. В края на 1989 г. външният дълг на България в конвертируема валута е 9.2 млрд. долара. Нека дори да пренебрегнем нетната кредиторска позиция
(обратна на наличието на дълг) на страната от трансграничните ѝ отношения в
преводни рубли, която възлиза на 382 млн. щатски долара24. Вътрешният дълг е
9.6 млрд. лева – явните банкови кредити на бюджета. Брутният вътрешен продукт
е 39.6 млрд. лева25. Тогава, публичният дълг на страната в края на 1989 г. при прилагане на търговския курс на долара към лева (2.02 лева за долар), по който се извършваше счетоводното и статистическото отразяване на целия български внос и
износ в конвертируема валута, е бил 71,2 на сто26.
Това пресмятане се прави не защото то може да намали абсолютния размер
на външния дълг. То по-скоро цели да покаже нещо, върху което автори предпочитат да не акцентират, а именно, че значително по-съществен проблем за България след 1989 г. е драстичният спад на брутния ѝ продукт, който се дължи на
редица външни и вътрешни обстоятелства и главно, според мен, на разпадането
на Съвета за икономическа взаимопомощ.

***
В средата на 1989 г. СССР изненадващо предложи на заседание в Москва на
Валутно-финансовата комисия (орган на министрите на финансите и на представители на централните банки на страните членки) да се вземе незабавно решение всички разплащания в СИВ от 1.І.1991 г. да престанат да се осъществяват
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в преводни рубли и по т.нар. цени на собствена база на СИВ, а да се правят само
в конвертируема валута и само по международни цени27.
И ето, събитие през погледа на известен български журналист очевидец: „Я
помню последнюю историческую сессию СЭВ в 1990 году в Софии. Советскую
делегацию возглавлял Николай Рыжков. Он спокойно заявил, что торговля за переводные рубли между странами СЭВ прекращается. Валютой должен служить
доллар, а цена за любой товар должна быть не ниже мировой. Люди в зале были
растерянны ...”28,29
От 1.І.1991 г. разплащанията в СИВ действително преминаха от преводни
рубли към твърда валута и от вътрешните цени на СИВ – към международни цени.

***
Както вече се посочи, през 1989 г. страната ни произведе над 39 млрд. лева
брутен вътрешен продукт. Главно поради принадлежността си към СИВ България имаше през 1989 г. износ за 13.7 млрд. лева и внос за 12.8 млрд. лева.
Като стана дума, че през първите години на 90-те в реалната политика и в медийното отразяване имаше известно преекспониране на значението на увеличението на външния дълг на страната през втората половина на 80-те години, може
би трябва да се спомене и следното. На една от основните инициативи на БНБ за
отбелязване през 1999 г. на 120 години Българска народна банка – Научната конференция с широко международно участие „Изкуството на централното банкиране”, в доклада на тогавашния член на Управителния съвет на БНБ проф. Румен
Аврамов между другото чух, че анализите показват, че от няколкото случая на
периоди на нарастване на външния дълг на страната през ХХ век само увеличението на външния дълг през 80-те години е било съпроводено едновременно и от
икономически растеж, и от ниска инфлация. Това действително се потвърждава
например от следните данни30:

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

130

Индекс на физическия обем
на БВП (предходна г. = 100)
104,9
102,3
103,4
103,4
102,7
104,2
106,1
102,6
98,1

Индекс на цените на производител
(1980 г. = 100)
104,6
114,0
114,8
115,2
116,2
116,9
119,9
123,3
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В същата посока е и следното промъкнало се любопитно свидетелство от
многократно цитираната вече Студия на Световната банка от 1991 г. за България31: „Абсолютният размер на дълга (става дума за България – б.а.), отнесен
спрямо приходите в конвертируема валута по текущата сметка, е по-малък от
този на Полша и Унгария.” И по-нататък на същата страница следва бележка под
линия: „Задълженията на България в края на 1989 г. се оценяват на 227% от приходите в конвертируема валута от износ на стоки и услуги, което е по-малко от
Унгария (319%) и от Полша (486%).”
И нещо, което не може да се пропусне – в края на 1989 г. България имаше
освен въпросния външен дълг още и най-последното „покритие”, или „обезпечение”, както на този външен, така и на сравнително неголемия явен вътрешен публичен дълг, а именно: (а) преди всичко човешкият фактор в страната, и (б) онези
общо около 174.3 млрд. лева част от националното богатство на България, наричани сега материални активи (дълготрайни и краткотрайни). Става дума за около32 131.8 млрд. лева дълготрайни материални активи (основни фондове по пълна първоначална стойност) в материалното производство и в нематериалната
сфера, плюс около33 43.5 млрд. лева краткотрайни материални активи (материал
ни оборотни фондове). Тези активи бяха и своеобразно обезпечение на бъдещия
стандарт на живота на българите.

***
9-ти май 1989 година. Последното, Девето (обикновено) Народно събрание
от времето на социализма е свикано на заседание за два-три дни. В дневния ред
– и приемане на закон за новите лични документи на гражданите, с които те ще
могат свободно да пътуват извън страната. Освен в мотивите за приемане, не се
споменава нищо по въпроса за покупката на валута от хората. Преценявам, че
след като засвирят фанфарите, спрямо БНБ ще се формира огромен натиск за
продажба на валута. През нощта подготвям изказване и сутринта се записвам.
Дават ми думата след обяд. Наред с другото казвам:
... Данните на ЦСУ (Централното статистическо управление – предшественик на сегашния Национален статистически институт) показват следното.
Със социалистическите страни валутното салдо за 1988 г. приключи с немалък
излишък от валута. Още сега, в първия период на прилагането на изменения закон за задграничните паспорти, за държавата и за банката няма трудности
да се осигури необходимата валута за пътуванията на българските граждани
в социалистическите страни. Банката би могла да осигури на всеки български
гражданин, който ще пътува в някоя от социалистическите страни, да купи
социалистическа валута по квота от 300 лева годишно.
... Засега по комплекс от причини левът все още не е конвертируем. Разработва се съответно предложение. По публикуваните данни на ЦСУ валутното
ни салдо с несоциалистическите страни за 1988 г. е дефицитно, т.е. вносът на
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страната превиши износа. Размерът на недостига (дефицита) на тази валута
е твърде значим ... близо 1 млрд. и 200 млн. щатски долара.
... И все пак и уважаемите народни представители, и другите български
граждани трябва ясно да съзнаваме, че за досегашното ни и бъдещото ни развитие ние сме внесли редица машини, материали, окомплектовки и др., платени
в конвертируема валута от кредити за няколко милиарда валутни лева. Те са
били въвлечени във възпроизводствения процес, без все още да са изплатени към
чужбина от наши ресурси. За целта са били получени кредити в чуждестранна
валута, по които плащаме лихви и падежите на които настъпват. Естествено
на везните на честта е не само честта на нашите банки, които са получили
тези кредити, а и честта на страната. Няма съмнение, че както досега, така и
в бъдеще стриктно ще продължим да погасяваме своите задължения в съответствие с договорите.
При това положение, що се отнася до осигуряването на конвертируема валута за пътуванията на българските граждани, ясно е, че поне на първо време,
докато не се нормализира валутният ни баланс, ресурсите, които могат да се
насочат за тази цел, са твърде ограничени. Това неизбежно налага лимитиране
на общата сума на валутата, която ще изразходваме по това направление. Вероятно в началото ще се налага също така да бъде ограничен и броят на пътуващите български граждани, които ще закупят валута от банката.
По мнение на банката на първо време е възможно квотата на човек да бъде
150 щатски долара на всеки три години. При това в случай че гражданинът желае да използва наведнъж квотата си още първата година, тя трябва да бъде
по-малка от 100 щатски долара. Това е не съвсем приятна реалност, която има
временен характер, докато законите, които обсъждаме, безспорно имат дълготрайно приложение.
Като знам, че партията и държавата ни по принцип са отхвърляли и отхвърлят всяка демагогия, убеден съм, че не бихме могли да обещаем на трудещите
се у нас нещо, което понастоящем не сме създали и с което следователно страната ни не може да разполага в момента. Банките в чужбина ни предоставят
кредити, но естествено – за производствени нужди и когато е гарантирано погасяването им с пазарните лихви от доброто влагане на валутата у нас. Никъде по света няма да се намерят кредитори, готови да вложат валутата си в
нашето потребление, включително и за туристическите нужди на гражданите
ни. Между другото дори и да имаше кой да ни кредитира за тази цел, ние с вас
естествено би трябвало да се въздържим да приемем получаването на подобни
кредити, тъй като самите туристически пътувания не пораждат източник за
погасяването на евентуални външни кредити с лихвите по тях. А както казах,
понастоящем валутният ни баланс в несоциалистическа валута е отрицателен, т.е. в дефицит, с други думи, нямаме излишък на конвертируема валута.
Сегашното временно състояние не бива да е основание за понижено самочувствие на трудещите се у нас. Всичко, което сме постигнали, е плод на труда
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на народа ни, на безкористната и като правило възмездна помощ на приятелите ни. Нито капка от националното ни богатство, от жизненото равнище на
народа ни не е плод на някаква експлоатация на други народи, на използване на
чужд национален доход в съответствие с моралните принципи на нашата партия, на социалистическата ни държава. Може би чувството ни е така изостре
но именно защото народът ни е бил ограбван векове през робството, а и в годините непосредствено до Деветосептемврийската революция.
...
С това изказване, засягащо проблема на валутния ни баланс тогава, е свързан споменът, отнасящ се до Андрей Луканов, тогава кандидат-член на Политбюро на БКП и министър на външната търговия. След изказването ми той ме
спира и с доза укор ми казва: „Васко, банкерите не говорят за морал.” Дали част
от изказването ми го бе разсърдила, защото противоречи на бъдещ мораториум,
който вече е бил част от скрит сценарий за политическата промяна след половин
година?
В заключение, изказвам благодарност на акад. Константин Косев и на Георги
Шиваров, които се запознаха предварително с проект на тази статия и направиха
много полезни бележки и/или коментари.
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на първите по това време щатни съветници на комисии във Великото народно събрание Ренета
Инджова и Емил Хърсев. Част II. Приложение № 30.
Единица за планиране, както и за счетоводно и статистическо отчитане на валутните постъпления и разходи. Пряко свързана с нея величина е т.нар. официален курс на конкретна оригинална несоциалистическа валута, например – щатският долар, към лева. Всъщност официалният
курс е тъкмо курсът на определена конвертируема валута, да кажем – долар, към валутния лев.
С други думи, официалният курс, примерно на долара, дефинира колко валутни лева е един долар. Обратно, eдин валутен лев е равен на 1 делено на официалния курс съответна оригинална
несоциалистическа валута, например долар. Ако официалният курс е бил 0.84 лева за 1 долар,
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това означава, че 1 долар е бил равен на 0.84 валутни лева несоциалистическа валута. И обратно, 1 валутен лев несоциалистическа валута е бил равен на 1 делено на 0.84, това прави 1.19 долара. Промените в официалния курс се определяха в БВБ и се публикуваха от БНБ на основата
на валутна кошница.
Устно съобщение от проф. Иван Илиев, зам.-председател на Министерския съвет и председател
на Държавния комитет за планиране.
Днес много свидетелства за това са публично достъпни на интернет сайта на БНБ в разсекретените от БНБ и Държавната агенция „Архиви“ главно от 2009 г. насетне годишни отчети и други
документи на БНБ и на другите банки от това време.
Bulgaria ... Volume I, The Main Report, A World Bank Country Study, Тhe World Bank, Washington, D.C.,
1991, р. 44.
Пак там, р. 18.
Пак там, р. 156.
Вижте например: Almar Latour. A Convergence Tale, Does Greece’s EU experience provide a model?,
The Wall Street Journal Europe’s Central European Economic Review, Volume 7, Number 6, July –
August 1999, р. 10.
Bulgaria ... Volume I, The Main Report, A World Bank Country Study, Тhe World Bank, Washington, D.C.,
1991, р. 157.
БНБ, Годишен отчет, 1990 година, с. 83.
В края на 2016 г. според Евростат за 28-те страни от Европейския съюз това съотношение е
83,2% (само за съседна Гърция: 180,8%). Държавният дълг на Гърция надхвърля 350 млрд. USD.
Доколкото помня, у нас на 12–13 юли 1989 г. в изказването си пред разширено заседание на
Политбюро в резиденция „Бояна” Андрей Луканов доста емоционално уверяваше, че това вероятно е само една необмислена самоинициатива на някой нисш чиновник от Министерството
на финансите на СССР (в случая – на първия зам.-министър на финансите на СССР). Каза още, че
самият той като доскорошен ротационен председателстващ СИВ е сигурен, че това въобще не
би могло да се обсъжда и да се случи.
Валери Найденов за 45-ото заседание на СИВ на 9.І.1990 г. в София, в НДК. Вижте сайта за „СЭВ”
в руската Википедия (последно отворен на 09.ІІ.2018 г.).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D
0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1
%89%D0%B8
Дойче Веле: „СИВ рухна, НДК остана”. http://www.dw.com/bg/%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B4%D0%BA-%D0%BE%D1%81%D
1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0/a–18183308 (последно отворен контролно на 05.02.2018 г.)
120 години Българска народна банка 1879–1999. С., Българска народна банка, 1999, таблицата
на с. 226.
Bulgaria ..., Volume I, The Main Report, A World Bank Country Study, Тhe World Bank, Washington, D.C.,
1991, р. 23.
Статистически годишник на Република България 1990, с. 113.
Пак там, с. 110.

135

Ренато Гутузо

136

бр. 5/6 – год. XXІ

Култура
РЕНАТО ГУТУЗО
ХУДОЖНИКЪТ НА РЕВОЛЮЦИЯТА
Нели Дечева

И

Нели Дечева – есеистка, поетеса,
журналистка. Дългогодишен ре
дактор в централния периодичен
печат. Издала е 5 художествени
книги, между които стихосбирката „Странни знаци“ (1994) и есеистично-документалната „Поздра
вете всички от мен“ (1997), която е спечелила наградата на СБП
за най-добра книга. Авторка е на
стотици есета, пътеписи, статии. Член на Съюза на българските
писатели и на Съюза на българските журналисти.

ма нещо знаменателно в това, че през 1938 г.
известният изкуствовед Чезаре Бранди изпраща на Ренато Гутузо пощенска картичка с репродукция на „Герника” от Пикасо. От мига, в който я
вижда, Гутузо я приема за нещо много скъпо и започва да я носи като партиен билет. Дълго време, докато съвсем овехтява и се поврежда. Нейното място
заема членската партийна книжка, която художникът получава през 1940 г. при встъпването си в редовете на легализираната Италианска комунистическа партия. Тогава е на 28 години.
Обвързването му с Компартията е логично. Още
през 1938 г. той е завършил внушителната си картина „Изригването на Етна”. Рисувана непосредствено
преди обявяването на Втората световна война, тя
е картина на човешкото страдание, създадена от голям талант. Дали това е споменът за една ужасяваща трагедия, причинена от природата, или може би е
пророчеството на Гутузо за безмерните болки и страдания, които човечеството ще понесе в не много далечното бъдеще. Тревожна картина – мъже, облечени в
дрипи, жени и деца, съвсем голи, тичащи в безпорядък,
коне, препускащи в тревожен бяг, съборени столове и
други предмети. Неистов стремеж за спасение, отчаян порив за глътка въздух. По внушителната сила на
изобразеното страдание тя може да бъде сравнявана с
„Герника” на Пикасо – най-великия художник на ХХ век.
Роденият в Багерия Ренато Гутузо се е сраснал
не само със сицилианския пейзаж, с родното село, но и
със съселяните си, благодарение на които той опозна
ва живота, на чиято философия го учат те. Вре
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мето на младостта му го прави политически мислещ, а съпротивата срещу
злото – човек на своето време. С влизането си в Комунистическата партия
Гутузо се включва активно в антифашистката съпротива. Без да изоставя
творческата си работа, той взема пряко участие в борбите против фашизма,
против Мусолини. Известно време като нелегален деец е свръзката между пар
тизанското командване в Рим и антифашистките отряди в планините на
Абруцо. Изтощен до краен предел от нелегалната работа, преследван от по
лицията, Гутузо, въпреки всичко, не престава да рисува. Цикълът рисунки от
това време „Бог е с нас” получава международната Ленинска награда през 1950
година. Особено място в творчеството на големия художник антифашист зае
ма картината му „Разпятие” (1941 г.). По своята сила тази творба би могла
да бъде наречена реквием за загиналите от фашизма. Картината е решена не
традиционно. В дневника си художникът споделя, че е получил поръчка „с тра
диционен сюжет – разпятието на Христос”. И продължава: „Бих искал да
разкрия тази тема на фона на днешната трагедия в света. Ще представя Исус
не като мъченик, изкупващ човешките грехове, а като символ на тези, които се
подлагат на гонения и преследвания заради своите идеи и са готови да се борят и
да загинат за своите убеждения.” Наистина трите кръста с разпънати хора на
фона на сицилиански пейзаж, както и голата жена, символизираща безсилното
човечество, са покъртителен образ на разрухата и гибелта, причинени от
войната. И заедно с това са химн на идеите на загиналите.
През 1942 г., след като „Разпятие” е изложена в Бергамо, тя е посрещната
отрицателно от Ватикана. Папата дори нарича художника „сатана”. Съдбата
на нетрадиционните произведения е винаги такава.
Верен на своята максима „Аз съм реалист, защото съм комунист”, Гутузо
рисува и останалите свои произведения със силата и средствата на реализма.
Запленен от огнения патос на поемата „Септември” на Гео Милев, Гутузо прави
блестящи илюстрации към тази знаменита творба на българската литература.
Революционното му мислене движи ръката му и докато рисува илюстрациите
към „Нека се пробуди дърварят” от Пабло Неруда. По признание на художника
пред известния изкуствовед проф. д-р Атанас Божков, той е рисувал винаги
слушайки изпълненията на нашия знаменит бас, покорил планетата – Борис
Христов.
„Бунтуващ се, страдащ, викащ, мислещ. И винаги истински в изживяванията си. В това истинско присъствие на човека, изстрадан от художника, всъщност се крие последователността на твореца. Гутузо е в постоянен диалог с човека” – това изповядва българският художник Атанас Нейков за своя приятел,
когато научава за неговата смърт през 1987 година.
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КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ
И ИВАН ВАЗОВ
Петър Велчев
Ний в живота братя бяхме,
същи следвахме кумири,
дружно страдахме и пяхме
на сродените си лири.
Иван Вазов

И
Петър Велчев – д-р по философия,
ст.н.с. в Института за литера
тура при БАН, където е бил научен секретар и ръководител на секция. Поет, критик, литературовед, преводач на поезия от испански,
руски, немски и френски език. Автор
е на студии по поетика на българската поезия, компаративистика,
стихознание, проблеми на художес
твения превод. Основоположник е
в изследването на българо-испан
ските литературни отношения.
Член-учредител е на Съюза на пре
водачите, член е на СБП, на Международния ПЕН-център. Носител е
на Националната награда за поезия
„Димчо Дебелянов", на Националната награда за литературна критика „Нешо Бончев" и на Наградата
за поетичен превод „Золотая муза".
През 2018 г. е удостоен с орден „Св.
св. Кирил и Методий" – ІІ степен.

мената на Величков и Вазов открай време съществуват някак редом в пространството на нашата
културно-историческа памет. И не само поради многолетното, сърдечно и с нищо непомрачено приятелство
между двамата писатели, напомнящо дружбата между
Шилер и Гьоте, Пушкин и Делвиг. Рожби на духовно-политическия подем на националното ни възраждане и
Величков, и Вазов са първостроители на нова България,
на нейната държавност и култура. Не бива да пропускаме и факта, че произведенията на автори като Ив. Вазов,
К. Величков и Ст. Михайловски са ярко свидетелство за
въздействието на романската култура върху отечествената ни литература.
Онова, което обединява крупни фигури като П. Р.
Славейков, К. Величков и Ив. Вазов, е, че те изповядват
русофилството като част от изконната религия на Българското национално възраждане, ала над всичко поставят любовта към Отечеството. Тази диалектика е определяща и в емоционално, и в политическо отношение.
Фактът, че един и същи учител – Йордан Ненов,
знакова фигура в нашето образование през епохата, е
обучавал в класното училище и Вазов, и Величков, може
и да е обикновено стечение на обстоятелства. Никак не
е случайно обаче, че като граждани на една и съща епоха те са съратници и в културната, и в политическата си
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дейност. Нещо повече, те формират своеобразен тандем. Налице са ситуации, когато те участват, творят, действат, както се казва, рамо до рамо.
Двамата съвместно списват създадения по инициатива на Величков плов
дивски вестник „Народний глас” (1879–1885), като понякога им се налага да се
трудят заедно над един и същ текст. По този повод Захарий Стоянов пише: „Тези
двама интелигенти са две души в едно тяло и обратно. Дотолкоз им се съгласяват
взглядовете по различни социални и политически въпроси, щото много пъти една
статия, написана до половината от г. Величкова, бивала свършвана от г. Вазова, без
да пострада ни най-малко нишката на мисълта, а това е рядкост в новите времена.”1
Тъй като статиите най-често са неподписани, за изследователите съществува
проблемът: кое принадлежи на перото на единия и кое на перото на другия? С други
думи, повтаря се историята с фейлетоните на Каравелов и Ботев във вестниците
„Свобода” и „Независимост”. А да не забравяме, че Величков и Вазов са съавтори,
пак в румелийския си период, на комедията „Мортагон”.
Любопитно е да открием как една и съща тема някак едновременно индуктира
продуктивното въображение и на двамата поети. През август 1881 г. намиращият се
по това време в Милано К. Величков пише остро публицистично стихотворение по
повод на това, че натрупаните камъни за бъдещия паметник на Левски в София три
години лежат потънали в „нечистотии” и „на ветровете са за смях”. Стихотворението е отпечатано в пловдивското списание „Наука”, 1881, кн. 6. А, както е известно,
през октомври същата година в своята стихосбирка „Гусла” Вазов публикува забележителната си, ненадмината и до днес, поема за Апостола. И Величков, и Вазов с
еднаква сила се възмущават, че съвременниците нехаят за героите, пролели кръвта
си за България. Вазов увековечава това възмущение в емблематичното заглавие на
своя цикъл „Епопея на забравените”. Прочее, паметникът на Левски е издигнат чак
през 1905 година.
В Пловдив Величков и Вазов участват в събитията около съединението на Княжество България с Източна Румелия, но ролята на Величков е по-активна, той още
преди това е вече депутат в Областното събрание и директор (т.е. министър) на просвещението. В Пловдив двамата издават списание „Наука” и съставят знаменитата
двутомна „Българска христоматия” (1884), в която се изявяват и като автори, и като
преводачи. Книгата е забележително за времето си културно дело, положило систематично начало както на антологизма, така и на преводната рецепция на чуждите
литератури в България.
В един от кабинетите на д-р Константин Стоилов (1894–1899) Величков и Вазов са министри. По-точно казано, Величков отстъпва поста си на своя приятел,
очевидно за да го привлече към по-активна обществено-политическа дейност, но
авторът на „Под игото” престоява само година и половина на този пост, без да бъде
запомнено с нещо управлението му. Главният му интерес си остава литературата.
Фактите, с които разполагаме, свидетелстват, че почти винаги, когато двамата
действат в тандем, водещата фигура е Величков, въпреки че е няколко години помлад от Вазов. Историята познава много подобни случаи, защото не възрастта, а

140

бр. 5/6 – год. XXІ

Култура
характерът на човека е който го прави водач. Ето как в стихотворението „Пред ликът на К. Величков” Вазов характеризира дейната, борческа, целенасочена натура на
своя събрат в живота и в литературата:
Дух възвишен, благороден,
дух залюбен в красотата,
син велик на края роден
по сърцето, по делата,
ти възторжено отдаде
в непрекъснат бой със злото
свойте сили, вечно млади,
на великото, светото.
Писано през 1919 г., това стихотворение неслучайно е част от сбирката „Люлека ми замириса” – лебедовата песен на Вазов. В него маститият, прославен поет с
болка се връща към образа на отдавна покойния си приятел от младини:
Ах, смърт, всичко що отвлача,
на България отне те!
И на мен отне те! Плача
и напразно викам: „Де те?”
До смъртта на самия Вазов остават само две години, поради което стихотворението звучи като едно второ сбогуване. В края на живота си Вазов още веднъж дири
упование в спомена за великата си дружба с един велик човек.
Неволно възниква асоциация със знаменитите думи, които Константин-Кирил отправя към своя брат и сподвижник Методий: „Ето, брате, ние бяхме една
двойка, впрегната да тегли една бразда, и аз, завършил своя ден, падам на нивата.”2
Макар и ролите да са разменени, смисълът на думите е един и същ.
Най-общо казано, отношенията между Вазов и Величков неизменно се отличават с взаимно възхищение и уважение към таланта или поведението на другия. В
писмата си до Вазов и в рецензии за една или друга негова книга Величков просто
не може да намери достатъчно силни думи, за да изрази обичта си. По повод сборника с разкази „Пъстър свят” той пише: „Не виждам никога без радост една Вазова
книга. Нещо би ми липсвало, ако всяка година по известно време не срещна по прозорците на книжарницата някое произведение, на което да се краси неговото име.”3
За периода от 1881 до 1904 г. Величков публикува множество отзиви за различни
Вазови съчинения. Вазов пише за Величков няколко статии, дава интервю по повод
смъртта му, посвещава му стихотворение.
Описвайки запознанството си с Величков в една българска книжарница в Цариград през 1870 г., Вазов споделя, че тази кратка среща ги е „свързала завинаги”4.
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А в интервюто след смъртта на Величков той казва за него, че и „най-големите му
противници” не са били в състояние „да му откажат благородството на характера,
силата на таланта и незапетнимото му почтенство на обществен деятел и честен
човек”5. Фразите, които цитирам, не са единични случаи, а само малка част от ласкавите оценки и характеристики, които си разменят двамата.
Жалко е, че една голяма част от кореспонденцията между тях не е достигнала
до нас. Величков грижливо е опазил Вазовите писма, но Вазов със свойственото си
нехайство към ръкописи не е съхранил всички Величкови писма. За това той още на
времето е порицаван сурово от проф. Ив. Шишманов.
Доста са нещата, свързвали Величков и Вазов, създавали хармония между двамата, но по-важно е да си дадем сметка за различията между тях. Без една гносеологическа категория, каквато е различието, нито перцептите, нито концептите ни
могат да дадат пълноценно познание. Пък и нали крайностите се привличат. Вазов
и Величков се различават по много неща, в някои аспекти са дори антиподи. Налице са качества, които единият притежава, а другият – не. И обратно. Ала те вървят
редом в името на общите исторически и културни задачи, които поставя пред тях
епохата.
Вазов е син на търговец, чийто поминък не върви много успешно. Получава
основно образование, след което учи в епархийско училище, без да го завърши.
Принуден е да се самообразова, което постига с упорит труд и поради огромния си
природен талант. На стари години споделя: „Колко скърбя, че не съм бил в университет. А имах възможност, като бях емигрант в Одеса. Защо не се записах да слушам
лекциите на някои професори. Време имах достатъчно. Как щях да допълня знанията си!”6
Величков произхожда от заможно семейство. Баща му е един от градските
първенци на Пазарджик. След като получава първоначално образование в родния
си град, следва шест години във френския Lycée imperial в Галата сарай и получава диплом licencié ès lettres, т.е. има завършено висше образование. Литературният
му талант е ранозреен, а освен това е даровит художник. Ако двадесетгодишният
Вазов обръща внимание върху себе си със стихотворението „Борът” (1870), седемнадесетгодишният Величков е вече автор на драмата „Невянка и Светослав” (1872),
която се играе с небивал успех в Цариград и в много български градове. По-късно Величков следва право в Париж и живопис във Флоренция. Образованието му
бездруго създава у него предпоставки за по-систематичен книжовен труд и това се
проявява през последното десетилетие от живота му.
Вазов и Величков принадлежат към различни антропологично-расови типове.
Първият е представител на динарската (или адриатическа) раса, „просмукала се”
в нашите земи от запад, от Сърбия и Македония. Вторият е представител на медитеранската (средиземноморска) раса, „просмукала се” у нас от юг, от Византия.
Терминът „просмукване” е на акад. Методий Попов, комуто принадлежат и горните
характеристики7. Ясно изразените различия между брахицефалния тип, представен от Вазов, и доликоцефалния тип, представен от Величков, дават възможност
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за сравнително изучаване на духовните характеристики на двамата. Но това е едно
по-специално изследване, което тук нямаме възможност да разгърнем8.
И Величков, и Вазов са добри християни, в най-добрия смисъл на думата, но са
далеч от фанатичната, достигаща до мистицизъм религиозност на своя съвременник Стоян Михайловски. Тяхното християнство, ако използваме формулировката
на Кант, е „религия в пределите само на разума”. То е нещо типично за българина и
преди, и сега – неговата религиозност има повече общо с морала, отколкото с нещо
друго.
Заслужава да се спомене, че Величков е масон. Посветен е през 1880 г. в Париж,
където пребивава, за да следва юридически науки9. Това е разбираемо, щом става
дума за една толкова активна личност – общественик, политик, държавник. Вазов
не е бил масон (такива са братята му ген. Вл. Вазов и журналистът Б. Вазов)10. А пък
е и някак нелепо да си представим гения на българската литература като участник в
тайни общества, както би било нелепо и по отношение на Левски и Ботев.
Изброените различия се дължат на различните условия, при които се формират двамата писатели. Не трябва да се пренебрегват и психологическите особености
и най-вече темпераментите, обусловили характерологичните и поведенческите аспекти от живота им.
Вазов е човек самовглъбен, мълчалив и дори някак саможив. Човек, който не
обича да рискува. Негова психологическа доминанта е интересът към собственото
литературно творчество, без него той просто не може да живее. Затова е и автор на
толкова много и разнообразни произведения във всички жанрове. Само творбите
му в мерена реч са над 1250! Сякаш без да стихотворства, той не е можел да диша.
Вазов е най-голям ценител на спокойствието. В анкетата на проф. Ив. Шишманов на
въпроса „Кое развлечение Ви е най-приятно?” през 1895 г. той отвръща: „Да си бъда
вкъщи по халат.” Интересен психологически детайл е, че само на този въпрос Вазов
отговаря не на български, а на френски: „Etre chez moi en robe de chambre.”11 Ако за
сравнение си послужим с персонажите от „Под игото”, Вазов е един чорбаджи Марко, само че без челяд, а у Величков има нещо Бойчо-Огняновско.
През последните единадесет години от живота си Величков си води дневник,
който е интересен и като саморазкритие, и като документ за епохата. Вазов няма
склонност към автоизповеди в писмена форма. Пък и за какво му е? Той си има за
душеприказчик проф. Ив. Шишманов.
Обществената работа много-много не привлича Вазов. За краткото време, през
което е министър на просвещението, той лаконично се изказва, че това е било вредно за творчеството му, макар и да не е бил бог знае колко претоварен. Когато Константин-Стоиловият кабинет подава оставка, Вазов окончателно напуска политиката, а по-късно пред проф. Шишманов казва: „Простих се с поста си с убеждението,
че не е трябвало да ставам министър.” И толкоз!
Величков е човек неспокоен, импулсивен, словоохотлив. Той е ентусиаст и
един от най-ярките ни политически оратори. Склонен е да поставя общественото
над личното благо. Искрен, наивен, доверчив, непрактичен. Прахосва много годи-
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ни от живота си, за да оправя народните дела. Сред многото му инициативи достатъчно е да споменем основаването на маститото списание „Летописи” (1899–1905),
въвеждането на Закона за библиотечния депозит, който съществува и до днес, учредяването на Рисувалното училище (1896), за което Вазов казва: „Никога начинание
не е било по-смело подфанато и с по-големи последици.”12 Наследник на това учреждение е днешната Национална художествена академия.
А ето и една по-детайлна характеристика на Величков, меродавна, защото принадлежи на познаващия го отблизо Вазов: „Той беше нервен темперамент и често
пламваше от гняв при виждането или спомнянето на нещо лошо или позорно, но в
пламването си пазеше благородство в язика.” И по-нататък Вазов пише: „Поривист
и вихрен в политическия си живот, Величков беше мил и благ в частния, и добродушен, и весел. Как беше очарователна беседата му, подсладена с духовитост и лек хумор, когато на трапезата му, почти винаги с гости, се лееше в приятна реч неговото
благодушие.”13 Какво живописно описание!
Едва ли е случайност, че общественият живот на Величков начева с един решителен жест и завършва с друг не по-малко решителен жест. Като ученик в Лицея по
време на обяд в трапезарията той замерва с ножа за ядене свой съученик грък, задето е казал нещо обидно за българите. И му счупил един зъб. А малко преди да замине в последното си изгнание от България, той хвърля в лицето на корумпираните
властимащи гневните фрази: „Живее се в поробена страна. Не се живее в опозорена
страна, особено когато си се родил и си носил вериги за нея.”14
В устата на Вазов такива думи не са възможни. Първо, защото никога не е
„носил вериги”, а Величков след погрома на въстанието лежи в турски зандани в
Цариград и в Одрин. И второ, защото подобни фрази не съответстват на Вазовия
характер.
За нашата тема представлява интерес и паралелът между две стихотворения,
в които Величков и Вазов правят своего рода рекапитулация на изминатия земен и
духовен път. Ето как звучат тези, да ги наречем, самооценки:
К. Величков – Из ХХХІІІ сонет от Цариградския цикъл (1899)
Кой знае къде ще си свърша дните;
ще умра може би в чужбина аз,
но вярата, що сгрява ми гърдите,
не ще угасне до последний час,
на смъртний одър ще я викам с глас,
и тя ще ми склопи очите...
Ив. Вазов – Из „Моите песни” (1913)
Не ме смущава див вой от омрази,
не стряска ме на завистта гневът –
спокойно гледам в бъдещето ази:
там мойте песни все ще се четат.
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И двете стихотворения се оказват пророчески. Величков слага чертата под
своя страдалчески живот, без да унива от несправедливия жребий, който му се е
паднал. А пък Вазов жадува за литературната си слава, която вече е получил приживе и която, разбира се, е напълно заслужена. Проблемът е в това, че не всички и
невинаги получаваме дори и част от онова, което сме заслужили.
Имаме достатъчно основания да сравняваме житейските пътища на Величков
и Вазов с известното от средновековната философия типологично деление:
vita activа (активен живот) и vita contemplativа (съзерцателен живот). Сходно е
значението на дихотомията екстровертен и интровертен тип, за която говори Юнг.
Става дума за личности, чиято психична енергия е насочена навън, към света, и
личности, чиято енергия е насочена навътре, към собствения „аз”. Величков е роден
за водач, за обществен лидер, защото е деятелна, инициативна натура. Докато Вазов
обикновено се присъединява и се ръководи най-вече от правилата на здравия разум.
Той предпочита да емигрира, дори когато това не е абсолютно наложително. През
1876 г., макар и да не е участник в Априлското въстание, той бяга в Букурещ. А през
1886 г. след абдикацията на Батенберг бяга в Цариград, оттам в Русия.
Позицията на Величков е борческа, свързана е с опита да се преобрази кош
марният хаос на обществените сблъсъци. Това е една донкихотска позиция, обричаща на страдания и разочарования всеки рицарски жест. Неслучайно в най-хубавата
си лирическа творба, поемата „Дон Кихот в България” (1905), Величков изповядва:
От векове на смях светът ме взима:
на всичките езици Дон Кихот
значение на ум извеян има;
нека кръщават в дневния живот
онез, които хабят си мощта
по сънища и призрачни неща.15
Позицията на Вазов е съзерцание на външния свят и съсредоточаване в себе
си, във вътрешното преживяване на красивото и доброто. Това е статусът на олимпиец от гьотевски тип, какъвто Вазов бездруго се е усещал. Тук следва да се добави,
че творецът е, тъй да се каже, по дефиниция егоцентричен. Той се смята принуден да
опазва на всяка цена своята божествена дарба.
Любопитното в случая е, че още през ноември 1886 г. Величков е вече достатъчно наясно за положението в България. От Флоренция той пише писмо на Вазов,
който е отчаян от поредната политическа криза у нас: „Особено ти, любезний ми
приятелю, пази се от униние и спаси във вихъра на събитията светлий плам на геният си. Ни хората, ни събитията, колкото и подли и бездушни да бъдат, няма да
окършат значението на името ти. Там, дето го е поставил талантът ти, нищо няма
да го заличи.” И по-нататък му дава практически съвети: „...старай се да търсиш
вдъхновение в сюжети, които не само да нямат общо с българските работи, но да
могат дори да те накарат да ги забравиш”.16
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Както личи от тези редове, Величков дава много добри съвети на своя по-възрастен приятел. А защо сам не ги следва? Навярно му пречи непримиримият рицарски дух, който носи в кръвта си.
Вазов изобщо се оказва един щастлив човек. Безконфликтният му характер
твърде успешно го изолира и от политическите бури, и от литературните страсти.
Вместо да участва в междучовешки боричкания и политически препирни, той ни
кара да му завиждаме за невъзмутимото олимпийско спокойствие. Така той осигурява уютен оазис за своето творчество, което е някакво непрестанно съзерцаване
на родината, на красотата и добродетелта и възпяване на героичното в историята.
Вазов успява да си спечели благоволението на влиятелния финансист, политик
и академик Иван Евстратиев Гешов и на вездесъщия С. С. Бобчев. Същият Бобчев,
който ще се помни като гонител на П. П. Славейков, а последният увековечава фамилното му име в понятията „фасулковец”, „фасулковщина”. С помощта на своите
благодетели Вазов още приживе е обявен за „народен поет” (едно безсмислено словосъчетание, което стана още по-смешно при социализма с неговите „народен артист”, „народен художник”, „народен деятел на културата”, които звания се раздаваха
в огромни количества).
Още при навършване на 45-годишна възраст на Вазов му е организиран национален юбилей. От 1895 г. нататък той не знае що е да изпитваш материални затруднения и по всяка вероятност е единственият български писател, който се издържа
само от хонорари. Той, също като Гьоте, си има своя Екерман, при това не някакъв
посредствен литератор, какъвто е Гьотевият секретар, а звезда от първа величина
в небето на науката – проф. Шишманов. И добре, че е станало така, защото иначе
много по-малко щяхме да знаем за нашия класик.
В никакъв случай не искам да кажа, че Вазов не е заслужил всички тия неща.
Но светът е така устроен, че нищо никому не се поднася на тепсия. Само да твориш,
не е достатъчно. Трябва и да умееш да се поставиш в обществото. Вазов го е постигал благодарение на своя щастлив характер.
Тъкмо обратното демонстрира феноменът Величков. Още от времето, когато е депутат в Областното събрание в Пловдив и си спечелва прозвището „enfant
terrible”, та чак до своето министерстване в София той влага целия жар на своята
неспокойна натура в каузата на Отечеството като пламенен политик и отговорен
държавник. Той и днес е разглеждан като един от „тримата големи” просветни министри на България (другите двама са Георги Живков и Иван Шишманов). Но по
този начин Величков прахосва златни години и едва в последните петнадесетина
години на своя живот се посвещава изцяло на поетично и книжовно творчество,
успявайки да постигне забележителни резултати.
Животът на Величков е трагично белязан с болките на политическото изгнаничество и с мъките на материалната нищета. Българската държава, за чието благо
е работил толкова дълго и безкористно, намира за нужно да го пенсионира много
преди да навърши възраст. Подхвърля му се, като на просяк, една толкова нищожна
пенсия, че с нея той дори не може да издържа семейството си, а камо ли нещо по-
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вече. Стига се дотам Величков да се унижава да получава милостиня в буквалния
смисъл на думата. По думите на мемоариста, той „получавал по пощата 10, 20–100
лева, които неизвестни състрадателни приятели му изпращали. Той тайно отварял
писмата и плакал”17.
В края на краищата Величков, както пише неговият биограф: „…по единодушните съвети на лекарите отново решава да замине за Южна Франция. Разпродава
покъщнината си, залага скъпоценности – ордени, пръстени, прави последен позив
за разпродажба с намалена цена на останалите екземпляри от „Ад” и със събраната
сума се готви за път.”18
Това е последното му пътуване. Константин Величков умира далеч от родината
си, в Гренобъл, на петдесет и две години, без да успее да се порадва на горещо обичаната си малка дъщеря Софийка. Умира в мизерия, сразен от мъчителна болест и в
изгнание, също като Данте Алигиери, чийто първи български преводач е той.
Потвърждава се, за кой ли път, горчивата истина, че това лицемерно чудовище – обществото, най-често полага грижи за благополучните, а нехае за ония, които
най-самоотвержено са работили за своя народ и нация. Изглежда не току-така и в
Евангелието е казано: „На онзи, който има, ще му се даде и преумножи, а на онзи,
който няма, ще му се вземе и онова, което има.” (Мат. 13, 12).
Сравнителното изследване на Величков и Вазов като характерни обществено-психологически типове, не само в контекста на тяхната епоха, заслужава може
би цяла книга. Но за подобно нещо се изисква проницателното перо на автор като
Стефан Цвайг, макар да не съм сигурен, че някой днес ще се интересува от подобна
тема. Съпоставителните оценки за мястото на Величков и Вазов в историята на нашата култура също са обширна тема. Тъй като тук нямам възможност да я разгърна,
ще се огранича да маркирам само някои основни положения.
С риск да говоря баналности ще кажа, че Вазов е класик на българската изящна
словесност. Той не само принадлежи към литературния канон на своята епоха, той
всъщност е и създател на този канон. Величков, уви, не е автор на шедьоври като
„Немили-недраги”, „Чичовци”, „Под игото”, „Епопея на забравените”. Но неговият
коронен белетристичен опус „В темница” е произведение паметно със своята тема –
страданията на българите през робството и силата на българския народен характер,
а се отличава и с лаконичния си и хармоничен слог, поради което и до днес се чете
с удоволствие. В нашата литература няма такава синтетична, многожанрова книга
като Величковите „Писма от Рим” (1895), едновременно пътепис, есе и културна история. А това, че у нас няма друга подобна книга, не го казвам аз, казал го е Вазов.
Като поет Величков трудно може да бъде сравняван с Вазов. Но той си има
своя, най-често меланхолична тоналност, различна от Вазовата патетична гръмогласност. Величковите „Цариградски сонети” са една запомняща се багра в нашата
лирика. Бедата е, че езикът и стихът им са прекалено архаични за днешния читател.
Затова пък поемата „Дон Кихот в България” (1905), може да се каже – лебедовата
песен на Величков, е творба забележителна във всяко отношение. Нейното място
е във всяка антология на българската поезия (учудващо е защо това не се прави).
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Величков не съумява да достигне равнището на Вазов като стихотворец.
Ала няма как и да искаме от него такова нещо, като се има предвид, че Вазов е
патриарх на българския силаботонически стих с всичките му ритморазмери,
римови и строфични форми и т.н. За жалост Величков дори не е епигон на Вазов
в областта на стиха. Величковият стих е по-близо до Петко-Славейковия, в който
силаботонизмът се осъзнава като задача, но нерядко се постига с цената на насилие
над езика. Вазовият стих е толкова мощно явление, че дори автори като Пенчо П.
Славейков и Кирил Христов не смогват да се конкурират с Вазовия стих. Това за
пръв път се удава на Яворов.
Като преводач Вазов, сравнен с Величков, е повече или по-малко един дилетант, макар и въодушевен. Величков е първият ни голям преводач, който се самосъзнава и специализира в това благородно занятие. Преводите му на Расин, Молиер
и Шекспир не са изгубили старинния си езиков чар и до ден-днешен. А преводът на
Дантевия „Ад” (1906), въпреки че невинаги е еквилинеарен, а преминава в по-свободен преразказ, и досега е един величествен словесен паметник. Вазов го определя
като „събитие в нашата литература” и подчертава, че „обладаваме един превод в
стихове на „Ад”, с какъвто не всички, та и по-напреднали литератури от нашата,
могат да се гордеят”19. А проф. Шишманов, макар и да смята Величковия превод за
„не много образцов”, все пак го цитира в своите лекции20.
Важно е да се изтъкне, че Величков е първият ни поет, пресъздал на български
Дантевата терцина – най-трудната строфична форма в европейската поезия. Макар
и да ползва тук-там рими, отклоняващи се, но не фрапантно, от класическия канон,
Величков постига оня своеобразен енергичен ритъм на тройното римуване и
необходимото сцепление между строфите – неща, без които Дантевата терцина би
изгубила своя типичен облик. Въпреки че впоследствие поемата „Ад” е превеждана
на български още няколко пъти, Величковата версия се възприема с естетическа
наслада и от днешния читател. Трябва да се добави, че Величков е първият ни
преводач на сонети от Данте, Петрарка, Кардучи, Жозе-Мария дьо Ередия.
Както Величков, така и Вазов се трудят и на полето на драмописа. Величков се
проявява като драматург още през 1872 г., Вазов – доста по-късно, а най-сполучливите си драми и комедии е написал в началото на XX век. По-важно е да се отбележи,
че авторът на „Службогонци” и „Престолът” пише драмите си в проза, т.е. вписва
се в контекста на тогавашната западноевропейска и руска драматургия, където драмата в стихове е по-скоро изключение (Едмон Ростан например). А Величков пише
някои от драмите си в стихове и това означава, че той е по-близо до драматургията
на Ренесанса и Класицизма.
Прочее нито Величковите, нито Вазовите пиеси са нещо особено, нещо,
което да е на висотата на другите разработвани от тях литературни родове.
Достатъчно е да се каже, че обширната критическа статия на Ив. Шишманов,
посветена на Величковата пиеса „Виченцо и Анжелина”, е по-интересна от
самата пиеса (Периодическо списание на Българското книжовно дружество,
1884, кн. VIII).
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Автори като Д. Войников и Ив. Вазов полагат началото на българската комедиография, където по-късно ще пожъне богата реколта един Ст. Л. Костов. А благодарение на П. Р. Славейков и К. Величков прави първите си стъпки в българската
драма в стихове. По-късно тя има своите безспорни постижения в лицето на автори
като Ас. Разцветников, К. Зидаров, М. Петканова, Слав Хр. Караславов и особено
Р. Радков, чиито исторически пиеси, написани в безупречен класически стих, бяха
поставяни на сцената с голям успех.
Ораторското изкуство на Величков е пословично известно, докато Вазов нито
е бил оратор в истинския смисъл на думата, нито пък е имал охота да говори пред
публика. Полето на Вазовата патетика е белият лист. Това навярно е логично следствие от неговата интровертност като характер и самоконцентрираност като творец.
В областта на литературната критика Вазов често е гастрольор или следва капризи на перото, макар и да проявява верен естетически вкус (освен когато става
дума за Евгения Марс). Сякаш най-значителният му критически опус е студията за
Хр. Ботев, но може би щеше да е по-добре, ако не я беше писал.
Литературно-критическото наследство на Величков е обширно. За периода от
1885 до 1906 г. той публикува статии за много български автори: Гр. Пърличев, Д.
Войников, Ст. Михайловски, Ив. Вазов, Яворов, К. Христов, П. Р. Славейков, Хр.
Ботев, Т. Траянов, А. Страшимиров и още много други. Той е автор и на кратки
очерци и статии за Шекспир, Молиер, Корней, Расин, Виктор Юго, Сервантес,
Мицкевич, Тургенев. Особено изпъкват очерците за Л. Каравелов, Елин Пелин
и най-вече за Данте Алигиери. Не някой друг, а Вазов определя Величков като
„първокласен критик и такъв стилист”21.
Величков, вън от всяко съмнение, е първият български историограф на чуждите литератури: френска, италианска, испанска, руска, полска, а също така източни, старогръцка, римска. Той ги преподава през 1890–1891 г. в известната българска мъжка гимназия в Солун, където е учител по литература и по френски език.
Разширявайки лекционния материал, през 1891 г. той издава в Пазарджик своята
„Всеобща история на литературата”. В работата си Величков следва двама известни
на времето си руски литературни историци, автори на учебни пособия: Йохан Шер
и В. Зотов, за което има данни в архива на Величков, издаден през 1979 година.
Изобщо Величков е книжовник, при това систематичен, какъвто Вазов не е и
не е искал да бъде. Величковият превод на „Ад” е плод на едногодишен непрекъснат
и усилен труд. Трудно можем да си представим, че Вазов би изгубил толкова време
и нерви за пресъздаване на чуждо произведение, при това толкова обемно и сложно за възпроизвеждане. А пък като историограф на чуждите литератури Величков
изпреварва бъдещия професор Ив. Шишманов, който едва от 1894 г. започва да преподава тази дисциплина в Софийския университет, оглавява съответната катедра
и т.н. Шишманов, разбира се, е професионален учен, но Величков е пионер в една
сложна област на науката.
Изобщо на Величков му е присъщ някакъв енциклопедизъм, който, ако писателят беше поживял по-дълго и при по-нормални условия, навярно щеше да се
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реализира още по-пълно. А никак не е маловажно, че дори на фона на такова изключително явление като Вазов той успява да запази своята значимост.
Ако разгърнем аналите на Българското книжовно дружество (днес Българска
академия на науките), ще съзрем, че и двамата са членове на тази някога достопочтена институция – Вазов още от 1881 г., а Величков от 1884 г. И в този, както го наричаме, храм на духовната култура ликовете им сияят един до друг.
Иван Вазов и Константин Величков! Днес, прелиствайки дните и делата на историята, единият ни изпълва с гордост от художествената мощ на българския гений, а другият ни прави съучастници в злочестата съдба на българския нравствен
идеализъм, който е съдба и на мнозина от нас. Вазов вдъхва страхопочитание, а Величков предизвиква симпатия.
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In Memoriam
ТОНЧО РУСЕВ
(1932–2018)

Отиде си и Тончо Русев. Гениален музикант. Велик композитор.
Останаха песните му, пропити с любов, доброта и съпричастност.
Вечните песни на България.
Сбогом, Тончо!
Сбогом, приятелю!
Списание „Понеделник”
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