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Мисли и АФОРИЗМИ

„Нито веднъж в живота си не съм променял политическите си възгледи и
наричам себе си демократичен социалист.”

„Бъдеще, в което можеш да вярваш” – мото на кампанията му.

„Аз излязох от границите на двупартийната система и обявявам политическа
революция. Тя ще обедини милиони от нашите хора: работниците, които не
могат да участват в политическия процес, младежите, които никога не са
участвали в него, белите и черните, латиносите и азиатците в тази страна,
индианците, хомосексуалистите, всички хора, които са родени тук или които
са емигрирали тук.”

„Нима сме щастливи, че 1% там някъде горе получава 99% от всички доходи?
Нима сме щастливи, че едно семейство притежава повече, отколкото 130
милиона души? За последните 30 години се случи огромно преразпределение на
богатството. За съжаление то тръгна в погрешна посока. Всички пари, които
напуснаха средната класа към единия процент върхушка, трябва да започнат
да се връщат при хората, които имат най-голяма нужда от тях.”

„Ако една банка е твърде голяма, за да фалира, тя е твърде голяма, за да
съществува.”

„Нашата средна класа изчезва. Днешното неравенство в доходите е поголямо, отколкото през 20-те години на ХХ в. Всичко, което могат да
направят финансовите босове, е да влагат огромни средства в телевизионна
и радиореклама, за да отвлекат вниманието от истинските проблеми, пред
които са изправени американците.”

„Аз смятам, че мнозина имат погрешния възглед, че Конгресът регулира
Уолстрийт. В действителност това не е така. Уолстрийт регулира Конгреса.”
Бърни Сандърс
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Мартирос Сарян (1880–1972) е арменски пейзажист, график и театрален художник. Народен художник на Арменската ССР (1926 г.), академик в Художествената
академия на СССР (1947 г.), народен художник на СССР (1960 г.). Той е автор на герба на
съветска Армения. Творчеството на Сарян изиграва водеща роля в създаването на
националната школа на арменската живопис. Сарян е бил депутат във Върховния
съвет на СССР (1946–1958 г.), депутат във Върховния съвет на Арменската ССР (1959–
1972 г.). Герой на социалистическия труд (1965 г.), лауреат на Сталинска – втора степен (1941 г.) и на Ленинска премия (1961 г.). Четири пъти е носител на орден „Ленин”. В
столицата Ереван е издигнат негов паметник, една от централните улици на града
носи името му.
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„Посаденото дръвче Е ЖИВОТ,
не е спомен“
Нели Дечева
Посаденото дръвче не е спомен,
жълтата боя не става слънце, националното е интернационално, закон от
природа и изкуство, магия за достопочтен господин, слънца за Третяковската
галерия, жива вода на платното, да местиш камъните на Арарат, да ти завиди
Омар Хаям и... на чаша арменско вино,
или разказ за Мартирос Сарян.
Нели Дечева – есеистка, поетеса,
журналистка. Дългогодишен ре
дактор в централния периодичен
печат. Издала е 5 художествени
книги, между които стихосбирка
та „Странни знаци“ (1994) и есеис
тично-документалната „Поздра
вете всички от мен“ (1997), коя
то е спечелила наградата на СБП
за най-добра книга. Авторка е на
стотици есета, пътеписи, ста
тии. Член на Съюза на българските
писатели и на Съюза на български
те журналисти.

К

ойто не е посадил поне едно дръвче в живота си,
той напразно е живял на този свят. Напразно е
минал живота си, нищо не е усетил от него и нищо не
му е оставил. Без очи е бил, затова нищо не е видял,
без сърце е бил, затова нищо не е оставил. Ражда се
невинен, но виновен ще си отиде. Виновен пред кого?
Ами пред живота, пред земята с живите и мъртвите.
А такава вина не се прощава, тя се заплаща със забрава. Непосаденото дръвче е забрава, посаденото е живот, жив живот, не е спомен. Световните мъдрости не
са случайни, защото са дошли от живота, който дава
очи и сърце. Дава ти ги, ако искаш, не ги вземай, не
посаждай дръвчето си, отиди си завинаги без очи и
без сърце. А посадиш ли дървената живинка, гледай
си съвестно и Арарат, и света, Армения е цялата твоя.
Париж с измамните си блаженства и Пикасо, Венеция с катакомбите си, които подгизват не само от морето, а и от вкаменени възрожденски поуки, Москва,
дето се раждат религии и революции.
Ето го дръвчето ми. В моята ереванска градина.
Натисна ли лопатата, рохва черна земя, соковете ѝ
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блестят от елмазените лъчи на араратското слънце, стичат се надолу, бързат да
дадат живот на моето дръвче. Вземам в шепата си от тази земя и тя ми връща
овчарите и орачите, и древните кервани на историята, и чернооките хубавици,
храбрите витязи, свиленото небе и руйното вино на араратската лоза. Омар
Хаям да ти завиди, ако някак си излезе от гроба. Арменецът разбира от хубави вина, от епикурейство. От любов значи разбира, и най-вече от слънчевите
работи на Арарат. Затуй, посадиш ли дръвче, сторил си нещо за себе си, за
да останеш жив. Слънцето си знае работата. Не е ли то причината мъртвите
да остават живи, живи, защото са посадили дръвче под слънцето. Себе си са
посадили. Колко са си заминали от този свят, но благодарение на дръвчето си
са останали живи. Погиналите храмове и паметници, опустошените ниви и
ливади, изгорените гори, отъпканите пътеки, скрижалите от старите книги,
най-малката тревичка е спасена от слънцето, защото истинският човек не забравя да посади дръвче през живота си под това златно араратско слънце.
Тази най-арменска планина неслучайно е дом на световното слънце. Ходи
къде ходи слънцето, пак тук си присяда на върха и гледа долу посадените от
хората дръвчета. И моето дръвче го вижда и го гали. А аз го слагам и на картина, че да е по-различно от другите дръвчета. И то уж е същото, пък не е.
Същото е, защото е от моята градина, аз съм го засадил, клони си има, ствол, и
птиците не го забравят, защото листата му звънят като звънчетата на стадата.
Но не е същото, защото нарисувано е по-хубаво от истинското. В душата си
съм го виждал с възторжените очи на младежа, поезия съм му дал. Натурата е
само повод, без който картина не става. Природата няма грешка в своята точност и безпогрешност, но можеш ли да проследиш всички криволици на тази
точност, нужно е друго око, сърдечното око да гледа в невидимото, да вложи
мечтаното. Туй друго душевно око е слънцето, слязло от араратските нежни и
възбунени скали в сърцето на човека. А това слънце някои хора го слагат на
платното във вид на жълта боя. Работата е, както казва Пикасо, от жълтата
боя да направиш слънце, а не от слънцето жълта боичка. Затуй и не мога да си
представя картина без слънце, без слънце, създадено от капчицата жълта боя.
Арменският художник трябва да рисува това слънце различно, защото
и той е различен все пак от другите хора по света, свой, не е французин или
холандец. Не бива да рисува огъня на неистовия Винсент, нито прозрачното злато на Моне, не бива, това значи да откриеш цепелина, след като вече
е открит. Затова рисувай араратското слънце и под него арменското дръвче
зелено. Националното у човека е в крайна сметка най-световно, интернационално. Реализмът няма нищо общо с бездушното пренасяне на натурата върху
платното. Вижте Владимировската божа майка и продължете чак до Серовата
„Девойка с праскови”. И ще видите, че между природа и изкуство има абсолютна връзка, ражда се един основен закон от това, който трябва да води човека,
когато посажда или рисува своето дръвче. Ей, Мартирос, наднича един съсед
през оградата и се шегува, не ти ли стигат нарисуваните дръвчета, садиш и
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други в градината. Вярно е, отвръщам му, не са малко нарисуваните от мен
дръвчета, ама има и нещо друго, драги, ако човек забрави да засажда дръвчета,
ще забрави и да ги рисува. Художникът трябва да знае какво ще рисува, когато
застане пред платното. Истината трябва да рисува.
Истината. А тя е само в дръвчето, засадено в земята под араратското слънце. Друга няма.

***
Измори ме много този триптих. И как няма да ме измори, цяла Армения,
земя и небе, с кръжащите над скалите самотни орли и с дърветата и хората
долу в равнината. Трябва да преосмисля и да сумирам тук многолетните си
наблюдения и преживявания в природата, да покажа какво съм разбрал от
нейните поуки. Нали народът ни казва, че който разбере природата, разбрал
е значи всичко от този живот. Разбира се, един човешки живот не стига за
това, но народът със своя ум е решил, че трябва така да подстори за добро
стремлението си към съвършенство и красота. И аз, колкото можах, видях,
научих, разбрах. Гледах с отворени очи, слушах с разтворена душа. Не остана
кътче от Армения невидяно. Спра някъде и почна да рисувам. Минават си
хората, кой на кон, кой пеши, други с мотика или чук на рамо, невести с кошници грозде, деца с хвърчила и свирки, поспират, гледат, чудят ми се. Едно
дете веднъж мина с майка си, разплакано, детска работа, на детето плачът и
усмивката са на очите. Щом видя нарисуваното, а това беше гора, дървета,
ококори се и рече: че и аз мога да нарисувам такива дървета. Премалях, аз на
свой ред щях да се разплача. Че това беше най-високата оценка за моя труд
през живота ми. Мен в Париж ме хвалиха, на Четиринайсетата международна изложба във Венеция ме хвалиха, съветското правителство ме бе командировало там с картините ми, рошавият Иля Еренбург веднъж писа, че съм
бил най-големият художник на Съветите, но това никак не ме смути, нито
ме занимаваше, но сега, като чух това дете, стана ми драго за моя труд, за
живота ми, че не е минал напразно. Нещо повече, спомних си как ме бяха
нарекли веднъж пофренчен арменец и бях безкрайно благодарен сега на това
дете, което направи най-вярната оценка на моите картини. Защото най-вярно може да разбере картините ми този, който е видял Армения. Само тогава
може да се разбере, че никога не е съществувала такава опасност да бъда друг,
освен самият аз Мартирос Сарян от Армения.
И като си помислиш, никой от народа не се удивлява на цветовете, на
промените, които стават непрекъснато в живота на природата, може би народът няма време за това, всеки гледа своята работа и не му е до удивление
и, все пак, разбира от картини. Надникне в платното ми, подхвърли някоя
остричка дума, усмихне се добродушно, вярна дума казва, по-вярна от тази
на изкуствоведите. И си мисля, че дори и да не харесваха картините ми, пак
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щеше да има у мен някакво упование, надежда, защото честно се стремя към
това, което искам да нарисувам, защото съм ученик на Валентин Серов и на
Коровин, прекланям се пред великия арменски живописец Торос, търся и аз
вярната пътека към араратското слънце, че да взема от неговата топлина и да
я сложа на картина. Не само дръвчето ми ще живне от нея, но и на хората ще
им стане топло и светло. По-лесно да търсят своята пътека. А и аз понякога да
се връщам по моята, за да продължа пак напред.
Като юноша отраснах в Нахичевани на Дон. Баща ми се спазари да
прехвърлям и товаря вестници в една кантора за разпространение на печата.
Стига съм бил скитал край реката и съм се губил по долините, понякога
не се връщах с дни, че да зяпам птиците в небето и табуните по ливадите,
спях, дето сваря, под слънцето и под небето, детство. И пренасям аз пакети с
вестници, товаря, изморявам се, разбира се, присядам да си почина и взема
молив, та изрисувам някой от идващите в кантората. Веднъж дойде един
достопочтен господин. Особен такъв един ми се видя, кисел и с мустаци
като на Тарас Булба. Почна да се заяжда с някого и аз набързо го нарисувах.
Той видя, промърмори нещо не твърде ласкаво за мен и се шмугна между
камарите с пакетирани вестници, не го видях кога си е отишъл. След няколко
дена пристигна увит в три-четири шала и намъкнат в кожух, макар че беше
лято. Питат го служещите какво му е, та така се е увил в горещините, чувам
да мърмори пак и да пита къде съм, а като ме намери, нахвърли се срещу
ми и ме хвана за яката: вещер такъв, дете, пък магьосник, заради проклетата
ти рисунка се разболях, магия си ми направил, обеснико, скоро дай тук,
магьоснико, проклетата си драсканица. Не стана нужда да му я давам, тя
висеше на стената, много ѝ се радваха тия, с които работех там, хвалеха ме,
караха ме да ги рисувам, не бяха като този достопочтен господин, който начаса
откачи рисунката ми и я накъса на парчета и пак изчезна между пакетираните
вестници, а аз се наведох да събирам парченцата, че да ги съединя. Разбира се,
не стана нищо от лепежа, който направих, та хванах молива и, без модела си,
нарисувах го отново. Жалко, че нямаше как да му го покажа.
Оттогава до днес не преставах да рисувам.
Вкъщи само с това се занимавах. Рисувах. Баща ми разбра, че от мен
нищо свястно няма да излезе, мечтаеше човек да ме направи, както казваше той, а не овчар, та ми събра багажа и го натовари за Москва. Записа ме в
художественото училище, където после от спорове за нюансите и силата на
ултрамарина имах чувството, че заедно с Водкин и другите ще предизвикаме
земетресение и стените на дървената къща, в която се събирахме на диспути, ще се срутят над главите ни. Веднъж на тия диспути пристигна самият
Шчукин, собственикът на знаменита художествена галерия от картини на импресионистите. Като ни видя такива запалени, ни поведе към галерията си. За
нас това бе един нов свят, който ни накара да се замислим над своето бъдеще
на хора, които рисуват. От нашите удивления и размишления на глас той ос-

10

бр. 9/10 – год. XIХ

тана доволен, нали смути душите ни с най-новото в изкуството. С всекиго по
нещо говори. И сега си спомням, като ми каза: вий, арменците, няма нужда
да измисляте нови пътища в изкуството. Вашата природа е нещо непознато
за света. Само да минава през сърцето ви и налице ще има нещо съвсем непознато, шедьоври ще роди вашата Армения, които във Франция ще дивят
художниците. А французите грешка в това отношение нямат, разбират от изкуство. Не знам лично аз доколко успях в желанието си да създам нещо ново,
но наистина Шчукин добре разбираше какво върши, като показва картините
си на младите художници. После направих самостоятелна изложба в Москва.
Учителят ми Валентин Серов, човек скъп на приказки и похвали, ме приближи и ми стисна ръката: Мартирос Сергеевич, запазете тези картини, не ги
продавайте никому, ще видите, че Третяковската ще ги глътне...
Така и стана...

***
Пътувах много. Рисувах още по-много. Турция, Египет, Персия, гигантски
пирамиди, запалени пясъци и пустини, копринено небе и буреносни върхове,
най-контрастни гледки в сравнение с това, което е на Запад или в моята
страна. Удивителен и неизвестен свят. Изгорях в него. Запален се чувствах и
го нарисувах така, както никой досега. Мисля, викам си, за художниците на
Запад: вие може да сте даже гениални художници, но в платната ви не извира
живата вода на земята. Тази вода е магическа, нищо не става, ако не пиеш от
нея. И Изтокът има такава вода. Вий не сте я вкусвали, за мене ли я оставихте.
Добре, сега завиждайте. Аз нали ти казах, момчето ми, срещна ме веднъж
учителят ми Серов, пак ми стисна мълчаливо ръката, ето че твоите картини
от първата изложба запалиха араратско слънце в Третяковската галерия.
Сега научавам, че нови слънца носиш от Изток. Изпотих се от притеснение.
Пред мен стоеше един бог на четката и ми говореше като на равен. А какъв
равен му бях аз. Та той можеше да прави каквито си иска светове на платното.
Само можах да промълвя едно: о, учителю, недейте, аз не заслужавам... Като
си помисля само за вашето „Момиче с праскови” и трудно сядам после пред
платното. Исках да кажа, че така ме запленяваше, та се чувствах като безплодна
земя под златно слънце. Но той не ме разбра навярно, така си мисля, сигурно
си помисли, че не харесвам картините му, пречат ми, като си помисля за тях,
как не си спомни в този миг, че аз неведнъж съм се възхищавал от „Момичето
с праскови”. Тези златни праскови на масата пред една прелест в момичешки
порозовяла кожа на картината ме смущаваше и ме караше с благодарност да
си спомням задължението на ученик към учителя си.
Мъка ми е, че не разбрах какво си помисли той тогава.
Друг път не го видях вече.
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***
Сега ще нарисувам Армения. Триптих. Цялата Армения. Изморих се.
Няма ли да дойде някой да ме навести, че да си почина. Лесно ли е да нарисуваш цялата Армения върху платното със земята и небето, с кръжащите
над скалите самотни орли и с дърветата и хората долу в равнината. Трябва да
сумирам и да осмисля сега цялото си общуване с природата и хората. Дръвчето, което посадих в градината, ще листне, ще си замина от този свят, но нека и
да го нарисувам, преди да си замина. Другото дръвче на моя живот, мечтата с
топлината на араратското слънце да залее света, та на хората никога да не им е
студено. Облаци идат градоносни, предусещам ги, ще смелят този хубав свят,
ако човек не посажда дръвче. Дръвчето укротява бурите и настъпва светлина
с копринено небе над нея. Тъкмо време за оран и сеитба, за дялане на камъка,
от който се правят знаците по човешкия път. Не километражните, а душевните. Когато на камъка дадеш душа, пак става красота, както и при платното.
Изобщо човек трябва да мисли как хлябът му да се услажда. Торос казваше, че
Арарат има много камък. Ще стигне до края на света, за да има човек какво да
надвива. Защото да рисуваш, значи да местиш камъните на Арарат, труд е това
голям, но от мъката му се ражда я засадено дръвче, я картина с топлина, която
сгрява човека за нов труд.
Сега рисувам Армения. За благодарност, че нейният араратски камък ме
научи на издръжливост от местене. Сизиф не знам толкова камък да е блъскал...
Човек иначе ще остарее ли... В центъра на картината, разбира се, Арарат като
старейшина, долу ливади и равнини, после хороводи от чернооки арменки, същите, дето и Торос рисуваше, такава топлина излъчва арменката, хороводите
от такива жени са самодивско нещо наяве, радост трябва за човека, оптимизма
на възторжения юноша, за да гледа с младо око не само на чернооките самодиви. Химн искам да изпея върху това платно, с едри мазки и тънки слънчеви нишки откъм Арарат, които да обливат самодивите и труда на орачите и
копачите, възпев на природата у човека и на човека у природата. После няма
да забравя Зангезурските планини на Армения с типичните им стръмнини,
които, ако ги видиш нарисувани, казваш, арменски са. Това се разбира не само
по кръжащите самотни орли, а от това, че от тях извира жива вода. Такова
усещане придобива човек, като гледа в действителност, дано успея да докарам
от тази вода на платното, че да ми послужи вместо фирниз. Златен фирниз. В
ниското на тези планини ще поведа и един камилски керван, натоварен с кехлибарено грозде, втори керван с бъчви, пълни с вино, достойно за трапезата
на веселяка Омар. Този народ се весели не само в моята картина. Честно го
рисувам. Нека тези, които идват занапред, да знаят, че човек идва за радост на
света, а не за буреносни облаци, които могат да смелят всичко под слънцето,
и после дълго ще има да се чака слънцето отново да върне всичко където си е
било...
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Ей, няма ли кой да ме навести, та да си почина. Измори ме моята майчица
Армения. Сладка умора. Да кажа, че съм уморен ли, ако ме потърси някой. В
Ереван който дойде, гост го искам. У мен няма такива работи, уморен да съм,
че не е удобно по това време, че уж съм болен, само и само да отпъдя човека,
дето ми е повярвал на картините. Че как? Да повярваш на една картина, значи
да повярваш на родителя ѝ, на мене значи. Ей, комшу, викам от прозореца към
градината на съседа, който гледам, че се върти нещо из градината си, оглежда и
натиска леко желязото с крак, по-млад е от мен с някоя година, комшу, ела да се
повидим, че скоро никой не е идвал, забравиха ме хората. Що думаш, Сергеич,
няма таквоз нещо, дотичва той засмян, след като е хвърлил лопатата, качва се
по стълбището и спира на една от площадките, където и аз бях спрял, за да го
посрещна. Качваме се към ателието ми. Аз по-бавно, той по-припряно, спира
и вика да си почина. А аз: сакън, да спра, значи че вече ме няма на този свят.
Влизаме в ателието и той застава пред картината. Гледа я внимателно.
Клати глава, нещо като неодобрение. Питам какво има, а той: няма го дръвчето, Сергеич, защо не си го нарисувал. Отговарям му: Арарат стига за всички
дървета и за всеки камък под слънцето на Армения.
Сядаме на чаша чай.
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Мартирос Сарян
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Киберполитика:
идеологически въпроси
Леонид Савин

И

нтернет се превърна в част от всекидневния
живот на всеки човек. Днес той ни свързва не
само чрез настолните компютри, но и чрез мобилните телефони, безжичния интернет на обществени места и всякакъв род програми и приложения –
от социалните мрежи до фотоархивите. Интернет се
ползва за покупка на стоки и услуги, за осъществяване на парични транзакции, за връзка с органите
на властта и за други жизненоважни нужди. Но освен средство за комуникация интернет е и мощно
политическо оръжие, което може да бъде използваЛеонид Савин – главен редактор но както за общото благо, така и за да причини мнона списание „Геополитика”, ав
 го вреди. Вълната от протести и държавни превратор на монографиите „Към гео ти в Близкия изток, известни като „Арабска пролет”,
политиката”, „Мрежова и мрежо беше пряко свързана с действието на тези техноловоцентрична война. Въведение в гии, получили названието Web 2.0, или интернет динейната концепция”, „От шериф пломация. В по-широк смисъл можем да наречем
до терорист. Очерци за геопо тези процеси киберполитика, тъй като те имат плалитиката на САЩ”, „Мрежовоцен нетарен характер, носейки в себе си конфликтен потрични методи в държавното тенциал.
управление” и „Етнопсихология”.
Неслучайно признанията на Едуард Сноудън
Редактор и съставител на кни
повлияха значително върху конюнктурата на межгите „Глобалният дискурс”, „Посо
дународните отношения и на сигурността в кибер
бие на активиста” и на методи
ческото пособие „Против дискри пространството, на което моментално реагираха мноминацията”. Има повече от хи го държави. САЩ веднага се опитаха да включат т.нар.
ляда публикации в руската и в информационен шум, обвинявайки Китай в кибер
украинската преса, автор и во шпионаж, а Китай от своя страна напомни на Вашингдещ на програмата „Страте тон за „Петте очи” – разузнавателен съюз, ръководен
геми” по телевизионния канал от Белия дом, с помощта на който се следят всички
„Евразия”. Комисар на Евразийския хора, които имат дори най-малък досег с интернет или
съюз на младежта.
с мобилни технологии.
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Ако разглеждаме основните тенденции, налице са сериозни промени в сферата на интернет политиката, като държавите са разделени на два лагера: глобалният Запад настоява, че интернет трябва да бъде всеобщ (но подконтролен на
САЩ, които изобретиха световната мрежа), а противостоящата му група страни
се опитват да отстояват своя суверенитет, включително в интернет пространството.
Въпреки че това противоборство е свързано с глобалния дневен ред, вътре в
някои държави през последните години имаше сериозни дебати и законодателни
промени, които директно се отнасят до киберпространството.
За традиционната политология и за класическата геополитика тези процеси
са сложен и често несъвсем разбираем феномен. Проблемът е, че част от въпросите, свързани с киберпространството, са сфера на дейност за тясноспециализирани експерти и за адекватното им разбиране е нужен интердисциплинарен
подход – юристите не могат да вникнат в детайлите им без помощта на инженери
и програмисти, а политиците трябва да разбират не само интереса на потребителите към новите възможности, но също така и техническите и икономическите
аспекти на киберпространството. Затова е необходимо не само да се отделя внимание на политическите и икономическите аспекти, но и да се анализира идеологическият, социалният и военният аспект, т.е. елементите на геополитическата
структура на всяка държава или съюз.

Идеология и киберпространство
Както зад всеки политически проект или теория стоят философски концепции, така и в случая с интернет съществуват редица идеи, които повлияха на създаването и развитието на световната мрежа.
Net-изъм
Холандският изследовател Пол Треанор1 смята, че базовият модел на интернет произтича от класическия либерализъм и представлява сам по себе си
електронен свободен пазар. Той отбелязва, че при това се наблюдава появата на
особена идеология – мрежизъм (Net-изъм), която е основана върху агресивното
развитие и политическото лобиране за интернет. Към подобен род лобисти изследователят причислява организацията Electronic Frontier Foundation – група, ръководена от Мартин Бенгеман, която оперира на високо ниво. Бенгеман формулира
информационната стратегия на Европейския съюз2 и смята трудовете „People and
Society in Cyberspace” от Джордж Кийуърт и „Cyberspace and the American Dream:
A Magna Carta for the Knowledge Age”, един от чиито автори е Алвин Тофлър, за
програмни документи на киберлибералната идеология.
В своя статия от 1996 г. Мартин Бенгеман пише, че интернет сам по себе си
е механизъм за дискриминация, тъй като е достъпен само за 2% от човечеството,
което има пари, има достъп до терминалите на световната мрежа, възможност
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за ползване на компютър и знае английски език (или като минимум ползва латински букви). „Net-змът е неправилен, защото е принудително експанзионистичен... Не съществува неизбежна техническа или историческа тенденция към
единна комуникационна мрежа. Напротив, никога досега в историята толкова
много отделни мрежи не са били технически възможни. Съединяването на всички мрежи в една е съзнателен избор на дадени хора, избор, който се налага на други хора. Логиката е същата като на колониалните правителства, които заставят
селяните да отидат на пазара чрез създаването на паричните данъци (за да платят
данъка си, селяните са били принудени да продават плодовете на своя труд – като
захарта например). Тази логика всъщност казва, че „никой не може да се намира
вън от свободния пазар”. Днес не само правителствата, но и бизнесът, обществените движения, интелектуалците и дейците на изкуството искат да наложат
на всички интернет. Това широко движение очевидно е по-голямо, отколкото
би трябвало да бъде, ако целта му е получаването на печалба (некомерсиалният
интернет също е неправилен). Това идеологическо движение е планирано с цел
идеологическо мошеничество. Само по себе си това означава универсализъм,
експанзионизъм, тяхната непроизволна природа, основана върху несвободата да
напуснеш – това е, което правят либералните структури и го правят неправилно.
Това движение апелира за свободен пазар и този апел в същността си се отнася
до интернет.”3
Либералите разглеждат идеите и мненията в качеството им на обект на раз
мяна: ако един либерал има свое мнение, той или тя иска „да го изразява” и да
го разменя с други. Приоритетът на диалога и на общуването в неолибералните теории (например комуникативната етика) върви паралелно с приоритета на
пазарната размяна в класическия либерализъм (в този смисъл комуникативната
етика и етиката на диалога вече са установили политико-етичните рамки за киберпространството).
Информационното общество е либералното общество на хиперразмяната:
човек предава, приема и препредава потока от идеи и мнения като един вид Ник
Лийсън4 за общуване. Разбира се, вярно е, че само интернет (или нещо подобно)
може да направи всичко това възможно, но не и морално или политически правилно.
Като цяло може да се каже, че на Запад се установиха две идеологически
направления, които посвоему интерпретират киберпространството, неговите
функции и методи на ползване. Това са киберлиберализмът и киберреализмът.
За последните повече от тридесет години тези два наратива същестуваха в
напрегнати отношения помежду си, получавайки подкрепа в един или друг случай в резултат от конкретни исторически събития като войната в Персийския залив през 1991 г. или терористичните атаки на 11 септември 2001 г. Техническите
разработчици на интернет и техните съратници учени разказват неолибералната
история тогава, когато общността на военните и на стратезите заема позицията
на неореализма. Двете направления признават киберпространството за нов тип
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територия с уникални проблеми и предимства за участниците. Въпреки това те
се отличават в три основни области:
– представа за структурния агент и как той (тя) се отнася към киберпро
странството;
– анализ на вероятностите за регулиране на действията в киберпространството;
– представа дали киберпространството е безконтролна, или непоискана територия.
С други думи, и двете направления разглеждат киберпространството като
територия на анархия, но интерпретират значението и смисъла на анархията по
различен начин.
Двете направления с времето станаха по-конкретни, предлагайки ясни (и
различни) възгледи за субектите на териториалност и националност, за ролята
на информацията в йерархията на кибермогъществото. Реалистката позиция в
частност стана по-последователна в резултат от събитията, свързани с войната в
Персийския залив през 1991 г. и с терористичните атаки от 11 септември 2001 г.
Освен това, тъй като икономическите функции на киберпространството се променяха, понятията за териториалност и гражданство също се доизбистряха5.
От DIY до технореализма
Франциско Миларч предложи следната хронология на идеите, свързани с
интернет пространството и с отнасящите се до него технологии6.
1. Културата на „Направи си сам” (DIY) и на чистото всезнаене (1976–1984 г.).
Ентусиастите създаваха свои собствени машини, разработваха програмни
кодове и ги обменяха с други хора посредством компютърни клубове. Това е времето на възникването на първите фирми като Altair, Apple и Microsoft, но тяхната продукция заема определена ниша на пазара, насочена към всезнайковците и
техничарите.
2. Реалното приложение на машините (1984–1990 г.).
С излизането на Apple Mac през 1984 г. обикновените потребители намериха
своя път към предимствата на информационните технологии. Графичният интерфейс на потребителя (GUI) и приложения като текстовите процесори и електронните таблици доведоха до промяна в културата на ползване: от насочена към
всезнайковците към ориентирана към резултатите от употребата на персоналния
компютър. Дори сложната за използване платформа на компютъра IBM получи
дължимото си внимание и признание на пазара за офисоборудване.
3. Прозорците (Windows), обхващащи „всички нас” (1990–1993 г.).
През 1990 г. беше създаден първият работен вариант на Microsoft Windows.
Той имаше същия успех като Mac GUI шест години по-рано. Въпреки че през
1984 г. Apple създаде девиза „компютър за всички останали”, Microsoft получаваше по-голямата част от печалбата. Заради редица стратегически грешки (патентовани технологии, нелицензирани споразумения, по-високи цени, отколкото
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на конкурентите, строга политика по отношение на средствата за консумативи
и операционна система) Apple загуби огромната част от пазара си на персонални компютри, която беше спечелил в първите дни Apple IIS. Благодарение на
стратегията си „да обхване и да се разшири” Microsoft успя да подчини „всички
останали” точно в момента, когато цените на компютрите паднаха до равнище,
приемливо за повечето семейства от средната класа в развитите страни. Все пак
това бяха златни години, когато промишлеността за производство на персонални
компютри доведе до създаването на критична маса потребители. В съюз с конвергенцията на телекомуникациите и медийната индустрия тази епоха построи
фундамента на техноутопичните идеали.
4. Утопията на интернет и киберлиберализма (1993–1998 г.).
Правителството на САЩ внезапно хвърли на информационния пазар академичната и военната общност, които активно вземат участие в новия постиндустриален бизнес.
5. Технореализъм (1998–? г.).
Това движение беше създадено от неголяма група интелектуалци, ръководени от Андрю Шапиро, Дейвид Шенк и Стивън Джонсън7. Те издадоха манифест,
състоящ се от осем точки.
1) Техниката не е неутрална. Най-голямото недоразумение е представата, че
технологиите са напълно свободни от тенденциозност, че са безлични артефакти,
които не влияят върху нашите решения и начин на действие. Всъщност технологиите винаги изискват съзнателно или непреднамерено усвояване на определени
социални, политически и икономически идеи. Всяко техническо приспособление
формира у човека, който го ползва, специфичен възглед за света и способи за
взаимодействие с другите хора. Много важно е да отчитаме тази тенденциозност
на технологиите и да осъзнаваме как те влияят върху нашите ценности и предпочитания.
2) Интернет означава революция в обществото, но това не е утопия. Мрежата е изключително изобретение в областта на комуникациите, откриващо редица
нови възможности за бизнеса, държавната дейност и личното общуване. Разраствайки се и развивайки се, интернет става все по-пълно и точно отражение на
обществото в цялата му сложност. Бидейки средство на просвещението и развитието, той заедно с всичко останало тиражира и немалко болезнени, извратени
или просто банални прояви на човешкия дух.
3) На държавата ѝ предстои да изиграе много важна роля в електронното
общество. Въпреки надеждите на някои хора, киберпространството не може
да се разглежда като особена зона на юрисдикция, отделена от цялата планета.
Разбира се, държавата трябва да уважава правилата и обичаите, приети в киберпространството, и не трябва да задушава този нов културен феномен с грубата
си намеса или цензура, но ще бъде глупаво да предполагаме, че обществото няма
право да контролира поведението на отделни граждани и корпорации в интернет. Осъществявайки ролята си на представител на интересите на всички граж-
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дани и на гарант за демократичните ценности, държавата може и е длъжна да се
грижи за интеграцията на „виртуалното” общество.
4) Информацията не означава знание. В света, който ни обкръжава, информацията се разпространява все по-бързо и става все по-евтина и по-до
стъпна. Подобни успехи не могат да не ни направят впечатление. Разпрос тра
нението на информация обаче за пореден път отправя предизвикателство
към човешкия разум и скептицизъм. Ние не трябва да смесваме умението да
се обработва или предава информация с по-трудната задача да я превръщаме в мъдрост и знание. Колкото и мощни да са компютрите ни, те не могат
да заменят нашите познавателни навици, способностите ни за възприятие,
мислене и оценка.
5) Свързването на всички училища към интернет не е панацея. Проблемите
на училищното образование са главно недостатъчното финансиране, препълнените класове, остарялата инфраструктура, липсата на стандарти. Тези проблеми
нямат нищо общо с технологиите. Изкуството на педагогическото общуване не
може да бъде заменено от компютри или интернет.
6) Информацията трябва да бъде защитена. Киберпространството и другите
най-нови технологии отправят предизвикателство към нашите авторски права и
към съществуващите норми за защита на интелектуалната собственост. Необходимо е да се осъвременят законите и тълкувателната им практика, за да бъде
информацията в интернет толкова защитена, колкото в другите масмедии. Целта
на всичко това следва да си остане една и съща: на авторите да се предоставят
толкова права, че те да са заинтересовани да създават нови произведения, а обществото да получи правото справедливо да се разпорежда с тези ценности в
името на общото благо.
7) Обществото трябва да има право на глас в електронния ефир. Неотдавнашните събития показаха, че частните доставчици вървят към съкращаване на
времето за излъчване на обществени програми, към свиване на публичната сфера в информатиката. Гражданите трябва да имат достъп до обществените ресурси и да използват телевизионните канали и радиоканалите за получаване на образование и за удовлетворяване на културните си и социални потребности. Ние
трябва да устояваме правото си за лично ползване на обществената собственост.
8) Усвояването на информационната култура трябва да стане необходим
компонент от гражданската система за възпитание. В свят, потопен в потоци от
информация, компютрите и програмите се превръщат в необикновено мощни
социални сили. Разбирането на силните им страни, както и на техните недостатъци, участието в тяхното създаване и усъвършенстване трябва да се разглежда
като част от гражданските права на личността. Техническите устройства започват да влияят върху живота ни не по-малко от законите, на които сме свикнали
да се подчиняваме, а това означава, че ние сме длъжни да разпространим върху
тях съответните начини за демократичен контрол8.
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Конективизъм
Още едно идеологическо направление е конективизмът (от английската
дума connect – свързвам, съединявам).
Канадският учен Дейвид Т. Джоунс, разглеждайки теорията на конективиз
ма, предложи за изходна позиция да се приеме това как са свързани помежду си
знанието и интернет. С тази цел той разграничава три основни типа знание:
– качествено, т.е. знание за свойствата, отношенията и другите типично
различими черти на обектите;
– количествено, т.е. знание за числото, площта, масата и други параметри,
получени чрез методите на разпознаване или разделяне на обектите в рамките на
чувственото възприятие;
– съединително, т.е. знание за образците, системите, екологията и други параметри, които произтичат от разбирането на взаимодействията на тези обекти
един с друг.
Между тези три типа знание се наблюдава увеличаващият се ефект на контекстната зависимост. Сензорната информация е преди всичко контекстно независима, но когато започнем да различаваме и наричаме с имена дадени свойства,
контекстната зависимост се увеличава. Когато започнем да различаваме обекти, за
да ги преброим, контекстната зависимост се увеличава още повече. Съединителното знание е най-контекстно зависимото от всички, тъй като то възниква само след
като възприемащият субект се е научил да разпознава образците в изходните данни.
„Мрежово знание” не означава „общодостъпно знание” или „личностно
знание”. Под названието „мрежово знание” се разбират свойствата и процесите,
които лежат в основата както на личностното знание, така и на общото знание.
Джоунс отбелязва, че състоянието, което ние наричаме „знание”, е създадено в (съставящите го) обекти като следствие от връзките и взаимодействията
между частите на този обект9.
Оттук произтичат два вида конективизъм. „Силният конективизъм” прие
ма, че „знанието” е в това какви връзки се създават изключително като резултат от общия формиращ тези връзки механизъм, а не като резултат от особения
физически строеж на включената система. „Слабият конективизъм” напротив,
допуска, че физическите свойства на обектите създават връзки, поради което
знанието е индивидуално за тези обекти. Силният и слабият конективизъм по
принцип съществуват заедно.
В по-широк смисъл това различие може да се опише чрез „групи” и „мрежи”.
Групите се определят композиционно според сходството на целите, типа обекти
и т.н., докато мрежите са дефинирани чрез термините на взаимодействие. На основата на това разграничение Джоунс определя четири главни методологически
принципа:
– автономия, т.е. всеки обект е самоуправляващ се;
– многообразие, т.е. обектите в мрежата могат да се намират в различни,
уникални състояния;
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– откритост, т.е. членството в мрежата е подвижно, мрежата получава
външни сигнали;
– комплексност, т.е. „знанието” в мрежата се получава чрез процес на съгласувани действия, а не чрез процес на разпространение на свойствата на
един обект върху други обекти.
Тук възниква въпросът: създават ли тези процеси надеждни мрежи, формиращи системи от връзки? Надеждността на мрежите е възможна само когато съществува механизъм за предотвратяване на „смъртта на мрежата”. Тя настъпва,
когато всички обекти се намират в едно и също състояние, поради което всички взаимодействия между тях или са спрели, или са преминали в статично или
неизменно състояние. Смъртта на мрежата е типичен резултат на т.нар. каскаден
феномен, според който процесът на разпространяващата се възбуда унищожава
различията в мрежата. Четирите горепосочени принципа са механизми, които
управляват или създават ред в разпространяващата се възбуда.
Джордж Зименс10 предлага теория на конективизма в качеството ѝ на интеграция на принципите на вече изследваните теории на хаоса, мрежата, сложността и самоорганизацията. Обучението представлява процес, който протича
в мъгливата, неясна среда, в която се формират основните елементи и която не
е напълно под контрола на личността. Обучението (определено като действени
знания) може да се намира отвъд границите ни (в рамките на организация или
база данни) и да е ориентирано към включване на специализирани информационни набори и съединения, които ни позволяват да научим повече, отколкото
знаем в настоящото си състояние на знание.
Конективизмът има няколко основополагащи постановки.
– Новата информация постоянно се придобива. Способността да се прави
разлика между нужна и незначителна информация е жизненоважна.
– Способността да се разпознава кога новата информация променя цялата
картина поради решения, взети вчера, също има важно значение.
Принципите на конективизма са:
– Обучението и знанието са основани върху разнообразието на мнения.
– Обучението само по себе си е процес на включване на специализирани
възли или източници на информация.
– Способността да се научава повече е по-важна от наличното към момента
знание.
– Възпитанието и поддържането на връзки е необходимо, за да се улесни
непрекъснатото обучение.
– Способността да се виждат връзките между областите, идеите и понятия
та е основен навик.
– Широката приложимост (с точност до познаване на съвременните данни)
е насока на цялата учебна дейност на конективистите.
Вземането на решения е самият процес на обучение. Изборът какво да се
изучава и смисълът на постъпващата информация се разглеждат през призмата
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на променящата се реалност. Това, което е правилно днес, утре може да е неправилно поради възможни промени в информационния климат, влияещ върху решението.
Конективизмът всъщност е гъвкав адаптивен инструмент, реализиращ на
практика широкото разнообразие от мрежови теории, което стана възможно в
епохата на глобална включеност в интернет.
Електронната граница
Какво ни очаква? По принцип западните изследователи на киберпространството продължават да развиват темата за киберлиберализма и киберреализма,
опитвайки се да не забелязват едно немаловажно събитие – спукването на балона
на дотком индустрията през 2001 г. Този икономически балон съществуваше от
1995 г. Традиционно тази случка се описва по следния начин: балонът се образува в резултат от стремглавото поскъпване на акциите на интернет компаниите
(най-вече американските), както и поради възникването на много нови такива
компании и поради преориентирането на старите компании към интернет бизнес в края на ХХ в. Цените на акциите на компаниите, предлагащи ползването на
интернет за получаване на доходи, нараснаха неимоверно. Подобни високи цени
бяха защитени от мнозина коментатори и икономисти, които аргументираха тезата, че е дошла „новата икономика”. Всъщност тези нови бизнес модели се оказаха неефективни, а средствата, похарчени основно за реклама и големи кредити,
доведоха до вълна от банкрути, до силно понижаване на индекса NASDAQ, както
и до сгромолясването на цените на сървъри11.
Фактът, че зад всичко това стояха идеите на либерализма и свободният пазар, обаче умишлено се премълчаваше. Западните специалисти предпочитат да
говорят за киберпространството във връзка с новите форми на конфликтите, с
променените форми на суверенитета, изпреварващите технологии и т.н., сякаш
един такъв балон никога повече не може да се повтори. Разпространението на
мобилните устройства обаче говори за точно обратното. Къде е гаранцията, че
ръката на свободния пазар отново няма да докара развитите страни до финансово-икономическа и политическа задънена улица? С други думи, въпреки че
киберлибералите продължават активно да отстояват идеите си и да доказват
предимството на своята идеология, се наблюдават ясни знаци, че тяхната стратегия е неприемлива и може да доведе до катастрофа на национално и дори на
международно равнище, ако подобни методики бъдат приети и адаптирани на
държавно равнище.
Пол Стар, професор по социология и обществени отношения в Принстънския университет, съредактор на американското либерално списание
„The American”, е смятан за един от идеолозите в областта на киберпространството12. В статията си „Кибервласт и свобода”, която е част от доктриналните документи на киберлиберализма, той пише, че „киберпространството е най-обособеният единичен продукт, който е резултат от политическо изобретение и
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обществен договор, и само законът ще ни даде гаранции за сигурност при свободното му ползване”13.
В споменатата по-горе статия „Cyberspace and the American Dream: A Magna
Carta for the Knowledge Age” авторите ѝ Джордж Кийуърт, Алвин Тофлър и Естер
Дайсън пишат, че „е започнала Третата вълна, Ерата на знанията, които няма да
покажат своя потенциал, ако не включат социално-политическото господство
в своята прогресивна технологична и икономическа мощ. Това означава отмяна на законите на Втората вълна и пращането в пенсия на всички отношения,
регулирали тази Втора вълна. Третата вълна също така възлага на лидерите на
развитите демокрации една особена отговорност – да съдействат, да побързат и
да обяснят преходния период. Във време, когато човечеството изследва тази нова
„Електронна граница” на знанията, то е длъжно да постави отново най-същностните въпроси как да се самоорганизира в името на общото благо. Смисълът на
свободата, структурите на самоуправление, дефиницията за собственост, характерът на конкуренцията, условията на сътрудничество, чувството за общност и
характерът на прогреса ще бъдат преразгледани през Ерата на знанията по същия начин, по който са били преразгледани в навечерието на новата промишлена епоха преди 250 години”14.
Завършвайки своя доктринален труд за киберлиберализма, Тофлър, Кийуърт
и техните колеги разкриват и истинската цел на своите намерения. „Това не е само
освобождението от правилата, положенията, данъците и законите на Втората
вълна, които все още са в сила и служат на цигарените барони и на бюрократите
от миналото. Напред във времето, разбира се, трябва да настъпи създаването на
нова цивилизация, основана на вечните истини на Американската идея.”
Идеолозите на новото направление, свързано с формиращото се киберпро
странство, обосновават своите идеи с предшестващите ги либерали. Често могат
да се срещнат цитати от автори на либертарианската мисъл като Айн Райнд, а
споменаването на Границата ни препраща към времето на създаването на доктрината Manifest Destiny, когато американските интелектуалци обосновават своята историческа мисия с божествения промисъл15.
По този начин възникна направлението на киберлибертарианството, което нарече интернет пространството не по друг начин, а нов свят, в който трябва
да възтържествуват индивидуалната свобода, предприемаческият дух и свободното творчество, но чиито основи ще бъдат положени от американското
господство.
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ИДВА ЛИ КРАЯТ НА ЗАПАДА
И НА ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ?
Васил Проданов

1. Запад, капиталистически център
и евро-атлантически ценности

П

рез последните столетия човечеството живее
в свят, в който доминираща геополитическа и
геоикономическа роля имат Западът и свързаните с
него образци и идеи, наричани днес евро-атлантически ценности и прославяни като най-висше духовно
и морално постижение на човечеството, което трябва да се защитава на живот и смърт и да се разпро
странява навсякъде по света. Какво представляват
Васил Проданов – член-кореспон Западът и неговите евро-атлантически ценности?
В географския смисъл на думата Западът се
дент на БАН, професор, доктор на
философските науки. Работи в об свързва със Западното полукълбо – онази част от
ласт
та на философията, социо света, която е на запад от Гринуичкия меридиан (на
логията, етиката, политически ча
лен меридиан 0°) и на изток от антимеридиана
те науки. Автор е на над 500 науч (180°). Това полукълбо включва изцяло Южна и
ни труда. Издал е над 20 книги, меж Северна Америка, както и малки части от Европа
ду които: „Познание и ценности“ и Африка. Източното полукълбо включва по-голя
(1979), „Биосоциални ценности“ мата част от Европа и Африка, Австралия и част от
(1982), „Личност и политика“ (1988),
Антарктида.
„Глобалните промени и съдба
Понятия като Запад, Изток, Юг, Север имат обата на България“ (1999), „Граждан
че
освен
географски и различен от тях геополитическото общество и глобалният капи
ски,
геоикономически,
цивилизационен, идеологитализъм“ (2003), „Насилието в мо
чески
смисъл.
Промените
в значенията на понятието
дерната епоха“ (2003), „Бъдещето
за
Запад
в
геополитически,
геоикономически и цина философията“ (2005), „Теория на
българския преход“ (2012), „Социоло вилизационен смисъл преминават през три основни
гия на философията“ (2012). Бил е 20 етапа.
Първият етап е след разделянето на Римската
години директор на Института за
философски науки и на Института империя на две части – Източна и Западна, и след
за философски изследвания към БАН. разделението на християнството на православно и
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католическо в 1054 г. Това е средновековното разграничение между Оccidens
– посоката, в която залязва слънцето, и Orient – посоката, в която то изгрява и
която ще обхваща в различни периоди Близкия изток, Африка и Азия.
Вторият етап на формиране на значенията на понятието за Запад започва с развитието на капитализма. Западът става Западна Европа, регионът,
в който се разгръща капитализмът и който се оформя като капиталистически център. В него най-напред се реализират определени икономически, политически, културни процеси и той започва да задава посоката на световното
развитие от ХVI век насам. Този смисъл на понятието за Запад е популярен в
началото на ХХ век.
Освалд Шпенглер пише своята знаменита книга „Залезът на Запада”
непосредствено след Първата световна война (1918 г. – първи том, 1922 г. –
втори том), когато Великобритания губи позицията на световен хегемон, но
Германия също е победена, а реално спечелилите са САЩ. Тогава под Запад
той разбира Западна Европа. Той е германец и възприема загубата на Германия като залез на Запада, реакцията му е консервативна. Интерпретацията
на Запада е цивилизационна, той обяснява възхода и залеза на Запада като
циклични закономерности, характерни за теориите за цивилизациите, които
в различни версии процъфтяват в Германия, Великобритания, сред руските
имигранти след Първата световна война. Сред руската имиграция по това време ще се появят евразийците, откриващи мястото на Русия извън западната
цивилизация. Според Шпенглер животът на една доминираща цивилизация е
около 1000 години и сега Западът, т.е. Западна Европа, върви към своя залез.
Шпенглер се оказва прав – Западът в смисъл на Западна Европа като регион,
който излъчва световния хегемон, „залязва”, а се появява едно ново и по-широко разбиране за Запад, включващо САЩ и Канада при третия етап, когато
световен хегемон стават САЩ.
Трети етап на промени в геополитическото и геоикономическото значение на понятието за Запад имаме след Втората световна война. То разширява и променя значението си в контекста на противопоставянето със СССР
и Източна Европа, както и с налагането на нов световен хегемон – САЩ. Сега
Западът започва да включва и САЩ, които се превръщат в неговия център, а
Западна Европа става част от този нов Запад, противопоставян на Изтока, т.е.
на Източна Европа и СССР. Отделно се появява още едно геополитическо и
геоикономическо противопоставяне – богатия Север на бедния Юг. В своята
книга „Сблъсъкът на цивилизациите” (1996), публикувана след разпадането
на източноевропейския социализъм, Самюел Хънтингтън разглежда „западната цивилизация” именно като включваща англоамериканския свят на САЩ,
Канада, Австралия, заедно със Западна Европа, като при това разграничение
той оставя настрани религиозния момент, който според него е важен за другите цивилизации. Дори прави нещо изглеждащо странно – включва католическите Испания и Португалия към западната цивилизация, но не и испаноезич-
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на и португалскоезична католическа Латинска Америка, която се възприема
като нещо друго.
Понятието за капиталистически център се преплита с понятието
Запад и се развива от 70-те години на ХХ век от неомарксисти като Имануел
Уолърстейн, Джовани Ариги, Андре Г. Франк и др. от Университетския център
„Фернан Бродел” в Ню Йорк като основен елемент на тяхната идея за модерната
световна система на капитализма. Това понятие включва страните, в които
капитализмът възниква най-рано и достига най-висока степен на развитие. Те
са в асиметрични отношения с останалите държави, които са по-слаборазвити
и са част от периферията и полупериферията на световната система. Центърът
извлича с политически и с икономически средства ресурси от периферията
и полупериферията. Той включва първоначално Западна Европа, след това и
САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия, а световен хегемон стават САЩ.
Според теоретиците на световната система от 70-те години на ХХ век
имаме начало на нейна терминална криза. Израз на тази криза е, че капиталистическият център започва да включва страни, които трудно могат да се
вкарат в предходното понятие за Запад, тъй като са в географския Изток по
отношение поне на Европа, където и спрямо която се поражда понятието Запад. Това са Япония, Сингапур, Южна Корея, като в едно или друго отношение
те изпреварват даже страните от предходния Запад, но са също и индикатор,
че този предходен Запад отива постепенно на второ място поради възхода на
държави, които са в географския Изток. Вярно е, че има отделни автори, които разширяват понятието за Запад и включват в него и Япония1, но така то
все повече се размива, а по-точното понятие е на теоретиците на световната
система – капиталистически център. Според Имануел Уолърстейн възходът на
нови сили трябва да доведе до разпад изобщо на световната капиталистическа
система през следващите десетилетия, докато според Джовани Ариги ще се
появи нов хегемон, който за първи път няма да е част от Запада, а от Изтока –
това е Китай.
Евро-атлантически ценности са неолибералните идеологически ценности и интерпретации, които се налагат с господството на САЩ като световен
хегемон след 1989 г. и стават инструмент за легитимация и подчинение на останалите страни – сред тях се включва разглеждането на НАТО като модел на
най-добрата и защитаваща най-висши ценности военна организация, а САЩ и
ЕС се възприемат като универсален модел за следване. Това са неолибералната
идеологическа хегемония с Вашингтонския консенсус като глобална икономическа политика и идеята за „края на историята”, при които най-висшият въз
можен политически и икономически порядък вече е постигнат и се въплъщава
в много отношения в политиката на САЩ. В него са включени неолибералната
икономическа политика на прехвърляне на активи към частния капитал, намаляването на регулацията и данъците върху него, либералната демокрация,
мултикултурализмът, неолиберално разбраните права и свободи, сред които
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водеща роля играе т.нар. икономическа свобода, обосноваваща глобалния пазар, свобода на движение на капитали, стоки, услуги, хора. Това е неолиберална идеология, чрез която бившите социалистически държави от Централна и
Източна Европа са принудени да се откажат от националните си интереси и да
се подчинят на световния хегемон, който претендира да прави това в името на
някакви универсални и вечни ценности.
След Втората световна война страната с най-мощна икономика – САЩ, и
ЕС се утвърдиха като център на световната капиталистическа система, който
след няколко десетилетия Студена война успя да повали своя конкурент СССР
и свързаните с него държави. През 90-те години на ХХ век глобалната хегемония на САЩ и желаният като обетована земя от бившите социалистически
страни ЕС изглеждаха „светлото бъдеще” на ХХІ век. Сега ЕС е в процес на
упадък, подобна тенденция има и при САЩ, докато Азия, чиято икономическа
мощ и значение са водещи в света до първите десетилетия на ХІХ век, постепенно възвръща своята роля, която е имала в продължение на много столетия.
През ХХ век имаме два случая, когато САЩ са в тежка икономическа и политическа криза, губят позиции и съществува масово недоволство, а то води до
избора на президенти, които извършват системни промени, за да укрепят страната и да запазят нейните глобални позиции. Във всеки от тези два случая има
вълна от прогнози за упадъка на САЩ в сравнение с останалия свят. Кризата
и упадъкът са спрени благодарение на радикалната промяна на политиката на
новодошлите президенти, включително и на тяхната геополитика по посока на
налагане на глобална хегемония. Първият от тях е Франклин Д. Рузвелт, а вторият – Роналд Рейгън. Рузвелт се сблъсква с Голямата депресия в началото на
30-те години, а Рейгън – със стагфлацията от 70-те години на ХХ век. И двамата
са изправени пред геополитически проблеми, заплашващи статута на САЩ като
водеща сила. Рузвелт е изправен пред предизвикателствата на мощни алтернативи в Европа в лицето на Хитлерова Германия и Сталинова Русия, а също и в Азия,
където Япония претендира за овладяване на немалка част от континента.
По подобен начин Рейгън идва след поражението на САЩ във Виетнам
и във времето, когато СССР и отделните държави в Източна Европа, включително и България, са достигнали върхов етап на приближаване към развитите
страни, а СССР се е превърнал в могъща военна сила. И Рузвелт, и Рейгън
променят радикално вътрешната и външната политика, успяват да извадят
САЩ от кризата и да дадат началото съответно на кейнсианската национална
държава и на неолибералната дерегулация и глобализация на капитала, които са ключови етапи в развитието на капитализма изобщо, в излизането му
от системна криза и в запазването на водещите геополитически позиции на
САЩ. Именно периодът, който води Рейгън на власт, обаче се разглежда от теоретиците на световната система като начало на ерозия на позициите на САЩ
като световен хегемон. Имануел Уолърстейн вижда тази тенденция от времето
на ляворадикалните бунтове и през 70-те години.
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През 80-те години на ХХ век Пол Кенеди ще напише „Възход и падение на
великите сили” (1987) и ще е последният представител на поколението автори, правещи прогнози за упадъка на САЩ като световен хегемон. Той развива
специфична циклична теория, опираща се не на икономическите цикли, а на
потребността от свръхнапрягане, за да се запази хегемонна позиция – нещо,
което като че ли се потвърждава три десетилетия след неговата книга чрез
твърденията на Тръмп за намаляване на военните ангажименти на САЩ към
света и НАТО.

2. Вълната от оценки и прогнози за упадъка на САЩ
и за края на Запада от 90-те години на ХХ век насам
Деветдесетте години на ХХ век ще станат време, когато отново ще се появят изследвания, в които САЩ и евро-атлантическите им ценности не заемат
хегемонна позиция, а от началото на новото хилядолетие ще започнат да се
увеличават различни прогнози за загуба на тяхната глобална хегемонна позиция, дори и за техния край, свързван или несвързван с края на ЕС. На определен етап те ще се превърнат във вълна от литература, обосноваваща упадъка
на САЩ и на Запада изобщо като световен хегемон. Този упадък се гледа през
различни идеологически очила и на преден план се извеждат различни причини, чрез които той се обяснява.
В консервативните и неоконсервативните интерпретации на упадъка,
края, заника на САЩ и Запада на преден план се извеждат фактори като демографските промени, идентичността, ценностите. Типичен пример в това отношение са работите на Самюел Хънтингтън и на Патрик Бюкенън.
В либералните интерпретации на преден план се извеждат фактори като
икономическата политика на абсолютизиране на пазара, водеща до нарастващи противоречия, или пък се обвиняват консерваторите за техните политики
като водещи до този упадък. Типичен израз на този тип прогнози са всички
интерпретации, в които новият американски президент Тръмп се вижда като
фактор и опасност за разпад на Запада.
В различните неомарксистки и марксистки интерпретации на преден
план се извеждат определени закономерности на развитието на капитализма,
които циклично водят до упадъка и на определена страна, играла ролята на
световен хегемон, а самата история на капитализма се разглежда като свързана със съответните цикли и кризи – най-типичен израз на тези теории ще
открием в работите на теоретиците на световната система.
През 1993 г. неоконсерваторът Самюел Хънтингтън публикува в списание
„Форин афеърс” своята статия „Сблъсъкът на цивилизациите” като реакция
на излязлата книга на неговия студент Фукуяма „Краят на историята и последният човек”. В нея той разви идеята, че Западът е станал просто една от осемте
конкуриращи се световни цивилизации. От тази силно дискутирана статия

31

Теория
се появи неговата книга „Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването
на световния ред”2. Според него се е появил мултиполярен свят с различни
идентичности на цивилизационна основа. Западът включва Западна Европа и
САЩ, но не и православните държави на Балканите, включително и България,
които по идентичност са свързани с алтернативната в мултиполярния цивилизационен свят – православната цивилизация. През 2004 г. обаче той насочи
своя поглед към САЩ и откри, че миграционните потоци от Латинска Америка размиват американската цивилизационна идентичност и са предизвикателство към бъдещето на САЩ. Това бе водещата идея в неговата последна голяма
книга „Кои сме ние? Кризата на американската идентичност” 3.
През 2001 г. прогноза за края на Запада направи Патрик Бюкенън – бивш
старши съветник на президентите Никсън, Форд и Рейгън, който е още по-краен консерватор от Хънтингтън. В своята нашумяла книга „Смъртта на Запада”4 той се опира предимно на демографски аргументи за „смъртта” на Западна
Европа и на САЩ. Рязкото намаляване на раждаемостта, особено в Европа, а и
в САЩ сред традиционното бяло англосаксонско население, води след себе си
тенденцията към изчезване на съответната цивилизация. Използвайки демографската статистика, той изтъква, че в САЩ 30 млн. души, от които 11 млн.
нелегални, са родени в други страни, а в три щата те са вече мнозинство. Израства ново поколение, променящо етническия състав на САЩ, и това предизвиква у него нарастващ песимизъм и безнадеждност. Бюкенън прогнозира, че
до 2050 г. САЩ ще бъдат държава от третия свят.
Тези идеи обаче изглеждат все още периферни в края на ХХ и началото на
ХХI век.
По-силна доминация имат противоположни визия и очаквания за бъдещето на САЩ. През 1997 г. Уилям Кристъл и Робърт Кейгън основават във Вашингтон неоконсервативния мозъчен тръст „Проект за нов американски век”
(Project for the New American Century), поставил си за цел насърчаване на „американското глобално лидерство” по света. Той ще окаже силно въздействие
върху основни фигури в администрацията на републиканеца Джордж У. Буш,
който спечели президентските избори през 2000 г., а след 11 септември 2001 г.
започна глобална „война с тероризма”, нахлувайки в Ирак и Афганистан. В
нахлуването си в Ирак обаче той няма да бъде подкрепен от основните си
съюзници в Западна Европа и това ще доведе до разделянето на Запада, до
противопоставянето на „Стара” и „Нова” Европа, поради което неоконсерваторите, вещаещи „нов американски век”, ще заменят понятието Запад с „международна общност” и „коалиция по желание”, включваща главно сили от
бившите източноевропейски социалистически страни. Самите акции в Ирак
и Афганистан ще струват на американската държава трилиони, ще са причина
за смъртта на огромен брой хора, които в различни проучвания варират от
няколкостотин хиляди до милиони, и в крайна сметка ще са предпоставка за
разпадни процеси в целия Близък изток. Така опитът за налагане с военна сила
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на волята на САЩ като глобален хегемон ще започне да изглежда като провал.
През 2007 г. неоконсервативният „Проект за нов американски век” престана
да съществува.
Затова и потокът от идеи за упадъка на САЩ, т.нар. диклайнизъм
(declinism), рязко се засили в навечерието на президентските избори през
2008 г., бележещи края на двата мандата на Джордж Буш. Той вкара САЩ в
серия от войни, които демонстрираха мощта на „добрата империя”, налагаща
свои правила по света. Това бе времето и на началото на световната криза. За
първи път за упадъка, смъртта, края на Запада изобщо или поотделно на САЩ
и на ЕС започнаха да говорят толкова много най-видни аналитици, политици,
изследователи – в САЩ, а и по света. Ще спомена само някои по-известни
имена от тази вълна. Израз на тази съвсем нова ситуация на разочарование от
дотогавашните действия на американската администрация по света, от прословутата „борба с тероризма” на Джордж Буш и от посоката, в която вървят
САЩ, стана едно изглеждащо немислимо преди това събитие – за първи път в
историята за президент бе избран представител на черните американци. При
това Барак Обама дойде с програма за отказ от американска военна намеса в
света и за връщане на американските войски от Ирак и Афганистан, за отказ
от мъченията на хора без съд и присъда в Гуантанамо, за което скоро след началото на президентстването си получи Нобелова награда за мир.
Типичен пример за началото на промени в мисленето за мястото на САЩ
в света стана Робърт Кейгън, преди това основна фигура в „Проекта за нов
американски век”, защитаващ позицията на САЩ като нов хегемон, който
налага „нов” или „добър” империализъм на света като цяло, сменя едни или
други режими, действа превантивно срещу евентуални заплахи. Станалото по
време на мандата на Джордж Буш го накара да преосмисли очакванията си
за „нов американски век”. През 2008 г. той издаде своята силно дискутирана
книга „Завръщането на историята и краят на мечтите”, в която ревизира своята концепция5. Анализира експанзионистката политика на САЩ след края
на Студената война и стига до извода, че целите, които те са си поставили,
не са се реализирали – в Ирак цари хаос, Китай набира все по-голяма мощ
и прави САЩ зависими от него, Русия се завръща на световната сцена. Така
предходните очаквания за монополярен свят, в който САЩ ще налагат правилата на играта, са се оказали нереалистични и има „завръщане на историята”,
при което те ще трябва да решават проблемите и да влияят върху събитията
наред с други държави като Китай, Русия, Индия и пр. Кейгън призна, че в
новите условия има тенденция на завръщане към политическия реализъм и
към идеята за баланса на силите, каквато наблюдаваме през ХІХ век. Конкуренцията между великите сили ще предопределя посоките и на ХХI век, както
и създаването на алианси и контраалианси, на променящи се партньорства,
подобно на геополитиката някога. Той вече не бе сигурен, че съществува неизбежна историческа тенденция на утвърждаване на американските ценности
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като универсално валидни. По-скоро, както са смятали класически реалисти
като Ханс Моргентау и Райнхолд Нибур, вижда конфликтите като неизбежни, а национализмите и конкуренцията между държавите за власт, ресурси и
влияние смята за нещо, което остава непроменливо, независимо от глобализацията. Така ХХІ век се вижда като конкуренция между големите световни сили
– САЩ, Европа, Русия, Индия, Китай, Япония, Бразилия. В този контекст той
бе склонен да каже, че основните опасности няма да бъдат от ислямския радикализъм. Неговата съпруга Виктория Нюланд стана заместник държавен секретар в правителството на Барак Обама, който направи опит да мине към политика на външнополитически реализъм, която сдържа едни или други сили,
като им намира противовес или ги противопоставя. Той намали използването
на американски военни формирования по света и заложи на използването на
дронове, на наемни отряди, на информационна и хибридна война, на цветни
революции.
Пак през 2008 г. в навечерието на изборите за нов американски президент
излезе книгата „Постамериканският свят” на друга видна фигура сред американските аналитици – журналиста от списание „Нюзуик” Фарид Закариа6.
В нея той говори за възхода на страни като Китай, Индия, Бразилия, Русия,
Южна Африка, Кения и много други, който променя съотношенията в световното богатство и иновации. Ускореният икономически растеж на тези страни
ражда политическо доверие и национална гордост, националистични чувства
и променя съотношението на силите на глобалната арена, пораждайки множество нови проблеми, за които светът още няма решения. Закариа анализира нарастващите властови промени в света и се опитва да прави изводи от
предходните две промени в доминиращата световна сила през столетията на
възход на западния свят. Голямото предизвикателство към Великобритания
в края на ХIХ и началото на ХХ век е икономическият упадък, докато според
Закариа особено болезнен процес за САЩ е политическият упадък, свързан с
отслабването на тяхната глобална роля при възхода на новите глобални сили.
От книгата следва, че администрацията на Буш си е поставила нереалистични
и контрапродуктивни цели, опитвайки се да наложи своята глобална доминация. Закариа смята, че САЩ трябва да започнат сериозна трансформация на
своята глобална стратегия, придвижвайки се от ролята на доминиращ хегемон
към роля на честен посредник между конкуриращи се сили, който трябва да се
стреми към споделяне на властта, към създаване на коалиции, изграждане на
легитимност и дефиниране на глобалния дневен ред. Трябва да се адаптират
към условията на един постамерикански свят.
Икономическата криза, започнала през 2008 г. в САЩ, и опитите за излизане от нея протекоха по време на двата мандата на президента Барак Обама.
Той продължи неолибералната политика на предшествениците си, съпроводена с нарастващо неравенство и поляризация на американското общество
и влошаване на положението на големи групи от хора – падане на доходите,
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задлъжняване, влошаване на социалния статус, което имаше многопосочни
следствия. От 1980 до 2014 г. средно на човек от населението националният
доход на САЩ е нараснал с 61%, но средните годишни доходи преди данъчно
облагане на долните 50% от подоходните групи са в застой на около 16 000 долара. В същото време горните 10% от най-богатите са увеличили доходите си
със 121%, 1% най-богати – с 2015%, а 0,001% най-богати – с 636%7. Трилиони
отидоха за спасяване на банките на богатия 1% след 2008 г. и паднаха на гърба на средния американец. През първите три години от т.нар. възстановяване
след финансовата криза от 2008 г. 91% от нарастването на доходите е отишло у
1% най-богати. Изследванията например показват, че продължителността на
живота на белия американец на средна възраст намалява, а се увеличават самоубийствата, употребата на наркотици и алкохолизмът. За първи път от 20
години насам продължителността на живота в страната започва да намалява8.
Тази вътрешна тенденция на нарастващ песимизъм в американското общество засили и настроенията за упадък по време на мандатите на Обама.
През 2009 г. бе публикувана дебелата книга на Пол Старобин „След Америка: наративи за следващата глобална епоха”9. В нея той говори за възхождащата тенденция на признание, че „американската империя” се намира във
фаза на значим упадък поради комбинацията на икономически и военни провали по времето на Буш, чието начало обаче е дадено преди него. Сред съвкупността от фактори за това, че времето на господството на Америка над света
си отива, са нейните военни действия в Близкия изток, изискващи огромни
ресурси, но довели до минимални резултати; възраждането на национализма
и на икономическата експанзия на Русия, Китай и Индия; загубилият блясък
и привлекателност американски модел на неограничен пазарен капитализъм;
възходът на транснационални културни, политически и икономически институции. Макар да има анализатори и политици, които казват, че САЩ трябва
отново да върнат своята доминация и власт, други предлагат те да търсят баланси в един свят, в който все още ще бъдат важна, но не вече доминантна
сила. Пол Старобин предвижда пет възможни сценария за бъдещето на света след Америка, имащи различна вероятност, като някои се припокриват. Те
са: (1) светът е в хаос и конфликти, тъй като няма кой да налага порядък в
него, подобно на периода след разпада на Римската империя; (2) мултиполярен свят, в който САЩ ще бъдат една от великите сили наред с останалите;
(3) „китайски век”, в който световен хегемон ще бъде Китай; (4) глобализиран
свят, в който държавите ще бъдат отслабени и без значение, а водещи единици
ще бъдат футуристични „градове държави”; (5) „универсална цивилизация” с
някаква версия на световно правителство.
През 2010 г. в САЩ излязоха три важни монографични изследвания, в
които се развива идеята, че американците се приспособяват към света „след
Америка”, но техните лидери още не могат да направят това. Това са работите
на Майкъл Манделбаум „Въздържащата се суперсила: глобалното лидерство
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на Америка в ерата на недостиг на пари”10, на Чалмерс Джонсън „Демонтаж на
империята: последната най-добра надежда на Америка”11 и на Стивън Вебер и
Брус Джентлесън „Краят на арогантността: Америка в глобалната конкуренция на идеи”12. В тези книги се предупреждава, че дори президент – визионер,
какъвто изглежда Обама, който се опитва да отчете промените в останалия
свят, не е достатъчен, за да върне Америка в нормално състояние. Икономическият колапс, свързан с финансовата криза през 2008 г., е засилил усещането
за тревога и очакването, че предизвикателствата пред САЩ предстоят и не
са свързани само с възхода на други големи сили, че те имат все по-малко ресурси и легитимност да се справят с все по-сложния мултиполярен глобален
порядък. Във „Въздържащата се суперсила” Майкъл Манделбаум предупреждава, че ресурсите на САЩ са ограничени, че войната в Ирак е добавила близо
3 трилиона към дълга на САЩ и, искат – не искат, те не могат да действат както досега на международната арена. Епохата, в която САЩ можеха да правят
военни интервенции, да разрушават и да създават държави, е приключила13.
С началото на предизборната кампания през 2012 г. за втория президентски мандат на Барак Обама американските наблюдатели отбелязаха, че една
от най-често употребяваните фрази, с които републиканците атакуват Обама, за да се опише състоянието, до което е доведена страната, е „състояние
на упадък” (declinism), а Обама е характеризиран като президент на упадъка
(declinist)14.
По това време Збигнев Бжежински публикува в броя от януари/февруари
2012 г. на списание „Форин Полиси” статията „След Америка” с подзаглавие
„Как изглежда светът след епохата на упадък на САЩ? Опасно нестабилен”,
започвайки с една истинска история, на която е бил свидетел в Държавния
департамент. По коридорите се срещат висш представител на китайската и на
американската администрация и китаецът казва на американеца: „Но, моля ви
се, нека Америка да не упада толкова бързо”, имайки предвид, че това ще доведе до хаос, а Китай още не е достатъчно готов да поеме нещата в свои ръце15.
През 2013 г. консерваторът Рон Пол, два пъти кандидат за президент на
САЩ, заяви, че в много отношения САЩ се намират там, „където Съветският
съюз се намираше през 1987 г., а две години по-късно той вече не съществуваше. Трудно е да се предскаже кога, но съм убеден, че краят ще дойде. Виждам
сегашната ситуация като структура без основи. Мисля, че това е така, защото
финансовата ни система е нестабилна, разчитаме на постоянно увеличение на
дефицита и дълга и на сляпо доверие във Федералния резерв”16.
Известно е, че, когато става дума за края на Съветския съюз, се употребява думата „имплозия”, изразяваща идеята за нарастващи противоречия, които водят до разпад на системата. Именно тази идея постави в заглавието на
своята работа през 2015 г. Пол Бухайт, обявявайки, че САЩ са в състояние на
имплозия и показвайки скока на факторите, водещи до имплозия. Ако вземем например само един от тях – расовото неравенство, се оказва, че именно

36

бр. 9/10 – год. XІX

Теория
по времето на черния президент Обама имаме най-бързо увеличаващата се в
американската история социално-икономическа, а оттук и расова дистанция
между черни и бели американци. Средното богатство на черното американско
домакинство е намаляло с 33,7% само между 2010 и 2013 г., докато разпределено за всички бели американци то леко се е увеличило17.
Социологическите изследвания на общественото мнение през цялата
2016 година – последната на президента Обама, когато течеше предизборната
кампания на кандидатите да го заместят, показаха, че процентите на американ
ците, които смятат, че САЩ вървят в правилната посока, се движат едва между
24 и 32. За останалите – страната върви по погрешен път. Американците не
вярваха, че страната им върви на добре18.
През лятото на 2016 г. по време на предизборната кампания в САЩ излезе и бързо стана бестселър книгата на американския изследовател Питър
Турчин „Епоха на разпад: структурно-демографски анализ на американската
история”, според която Америка върви към период на дезинтеграция. Според
него неимоверно нарасналото неравенство, политическата поляризация, взаимното обезсилване от двете основни партии, страховете и упадъкът на бялата работническа класа, увеличаването на масовите стрелби и на убийствата на
публични места са взаимносвързани реакции на цикличен исторически процес – социалната интеграция е последвана от дезинтеграция, разпад и насилие.
Америка изглежда, според него, както са изглеждали английското и френското
общество в годините преди Английската и Френската буржоазна революция19.
На 30 октомври 2016 г., седмица преди избора за президент, Джефри Сакс
публикува във вестник „Бостън Глоуб” статия със заглавие „Фаталните разходи на американския империализъм”, което български политик в нашия парламент никога не би посмял да употреби дори с пистолет, опрян до челото му.
В нея той развива идеята, че ако не бъдат съкратени американските военни
разходи по света, САЩ ще фалират20. Не е случайно, че Тръмп ще иска съюз
ниците му от НАТО да поемат по-голям дял от разходите.

3. Изборът на Тръмп и прогнозите
„Какво идва след хегемонията?”
Вълната от прогнози на водещи американски, а и на чужди аналитици,
изследователи и политици за упадъка и дори разпада на САЩ и на Запада
може да ни обясни донякъде победата на Доналд Тръмп, обещал да направи
„Америка отново велика”. Сега обаче ситуацията е различна в сравнение с
предходните две кризисни ситуации – по времето, когато от тях се излиза
съответно с „новия курс” на Рузвелт и с неолибералната политика на Рейгън.
Затова и прогнозите за упадъка на САЩ и края на Запада се превърнаха в
постоянен рефрен в американските и световните медии. Започнаха разпадни
процеси в глобализираната неолиберална идеология, представяна като „ев-
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ро-атлантически ценности”, и това породи либерална глобална истерия, че
навлизаме в свят на „пост-истината”, непризнаващ както преди това „истините” и „фактите”.
След победата на Тръмп известният норвежки изследовател Йохан Галтунг,
който някога предрече разпада на СССР, събитията на площад „Тянанмън” в
Пекин през 1989 г. и дори терористичните актове от 11 септември 2001 г., заяви,
че този президент може да ускори упадъка на САЩ и да доведе до разпада им
към 2020 г.21. „Сбогом на Запада” обяви на 5 декември 2016 г. бившият външен
министър и вицеканцлер на Германия Йошка Фишер, след като Доналд Тръмп
бе избран за президент на САЩ, имайки предвид установилото се след Втората
световна война световно господство на САЩ и на Западна Европа. Основният
въпрос според него е колко бързо ще се реализира това. Европа е твърде слаба
и разделена, за да устои стратегически без лидерството на САЩ, поради което
„западният свят, какъвто го познаваме днес, почти сигурно ще изчезне пред
нашите очи… Можем да бъдем сигурни, че Китай се подготвя да заеме мястото
на Америка. А в Европа подземието на национализма бе отворено; след време
то още веднъж ще пусне своите демони на континента и по света”22.
В януарския брой от 2017 г. на американското списание „Проспект” виждаме статия под заглавие „Америка: провалената държава” не на кого да е, а
на Франсис Фукуяма, който през 1989 г. обяви победата на либералната демокрация на САЩ в Студената война като „края на историята”. Обаче той
е достатъчно честен, за да ни каже днес, че либералната демокрация се пука
по шевовете. Според него епохата след Джордж Буш болезнено е показала в
Ирак границите на американската военна мощ, а по времето на Обама Китай е избутал Америка от първото място като световна икономика по един
от критериите и през следващите години се готви да я надмине във всички
останали измерения. Светът скоро ще трябва да се справя с последствията
от отстъплението на Америка. Според него „обвинението, че големите пари
и мощните специални интереси корумпират Конгреса и пълнят джобовете на
политическите „елити” за сметка на обикновените граждани”, е обединявало
двамата аутсайдери от дясно и от ляво – Тръмп и Бърни Сандърс, които са
разгромили системното статукво. И това, което те са казвали, според Фукуяма
е вярно. Той говори за „дисфункционалността на американската политическа система”, свързана с крайната поляризация на американското общество,
която за разлика от кризите в предходни периоди – по времето, когато идват
Рузвелт и Рейгън – прави невъзможен двупартийния консенсус за излизане
от днешната трета голяма криза. Тази дисфункционалност е много по-силна,
отколкото в европейските държави, тъй като американската конституционна система на лостове и баланси засилва поляризацията. Така по същество
тя зацикля и не може да взема ефективни решения, което се вижда особено
силно през последните години в затрудненията да се приеме бюджетът със
съответните дефицити. Американската политическа система е в упадък, като
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под това Фукуяма разбира „овладяването на политическата власт от добре
организирани групи по интереси, които насочват системата към тях за сметка
на интересите на обществото. Една упадаща система не може да поправи сама
себе си, тъй като съответните интереси и начини на мислене възпрепятстват
реформите”. Има криза на представителството, която засилва чувството за
несправедливост, резултат на нарастващото неравенство, на концентрацията
на богатството в 1%. И тук Фукуяма употребява едно подзаглавие, което политиците от системните партии у нас не биха произнесли – „Неравенство и
класово недоволство”. В текста се казва, че демократите са загубили „дòсега си
с бялата работническа класа”.
Избирането на Тръмп, според Фукуяма, е „едно от най-травматичните
събития в американската история”. Той твърди, че има „тревога, родена от
упадъка на относителната мощ на нацията” и че „не можем да изключим въз
можността за политически разпад, който може да бъде сравнен с колапса на
комунизма преди едно поколение”, за „отказ на САЩ изцяло от глобалното
лидерство и разрушаване на либералния световен порядък”. „Тръмп – казва
той – може да ускори установилата се тенденция на значително редуциране на
американската роля в света.” И още: „Имайки предвид упадъка на американските политически институции, аз не съм оптимист.” И прогнозира движение
на света надолу по-глобална спирала, напомняща за 1930-те години на ХХ век.
„Победата на Тръмп представлява последният стадий в глобалното движение
към популистки национализъм – модел, чието значение започва да става застрашително ясно.”23
Първият брой на „Форин афеърс” за 2017 г. също е посветен на промените
в глобалната геополитическа ситуация и на политиката на САЩ в тази ситуа
ция. Във водещата статия под заглавие „Някогашният и бъдещият порядък:
какво идва след хегемонията?” се казва, че досегашният международен порядък, разглеждан от страни като Китай и Русия като несправедлив, е поставен
под въпрос, и че се навлиза в свят с много по-малко либерален порядък. Изтъква се, че „инстинктите на много хора във Вашингтон ще бъдат да се опитат
да възстановят единната, доминирана от САЩ система, противопоставяйки
се на тези, които нарушават правилата, и агресивно подкрепяйки либералните ценности. Това би било неправилен подход; опитвайки се да задържи стария порядък, Вашингтон би могъл да доведе до ускоряване на неговия разпад.
Вместо това САЩ трябва да се научат да направляват и да водят една по-диверсифицирана, плуралистична система, която се създава сега – с по-голяма
роля на нововъзникващите пазарни сили и с възможности и други страни да
участват в ръководството на сегашния световен ред”24.
Друга статия в същия брой, написана от Робин Ниблет, е озаглавена
„Либерализмът в отстъпление: смъртта на една мечта” и в нея се показва как
досегашният глобален либерален и неолиберален порядък, осъществяван под
американска хегемония, си отива25. Според Кори Шейк още Обама през из
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миналите осем години е дал заден ход по отношение на предходната роля на
САЩ като глобален полицай, опитвайки се да намали тяхното включване за
налагане на порядък в един или друг регион, отказвайки се от интервенционистката стратегия за запазване на либералната хегемония, ориентирайки се
към своеобразно „офшорно балансиране”. Очаква се Тръмп да засили тази
тенденция, ориентирайки се към реалистката политика на лостове и баланси26.
Не е случайно, че имаме такава вълна на анализи и прогнози, че САЩ,
Западът, ЕС, а с тях и неолибералната идеология и глобализираният американски хегемонен порядък, идеологически представяни като т.нар. евро-атлантически ценности, на които държавите трябва да подчинят националните
си интереси, си отиват.
Най-задлъжнелите в света са десет държави от капиталистическия
център, не от периферията и полупериферията, както в предходни перио
ди. Първите десет сред тях с най-висок публичен дълг на човек от населението са Япония, Ирландия, Сингапур, Белгия, САЩ, Канада, Италия, Исландия,
Австрия, Великобритания27. Сред тези 10 страни три са от англо-американския
Запад (САЩ, Канада, Великобритания), а една е седалището на ЕС – сърцето на
европейския Запад (Белгия). За първи път САЩ са в губеща позиция, при която
са с такъв гигантски дълг – публичен дълг от около 20 трилиона, а съвкупен дълг
от около 60 трилиона долара. САЩ задлъжняха по времето на Обама повече,
отколкото за цялата история на САЩ от Джордж Вашингтон до Бил Клинтън.
Америка завърши 2016 фискална година на 30 септември с публичен дълг между
19 и 20 трилиона. Само за една година той се е увеличил с около 1.5 трилиона
– $1 422 827 047 452.46. Това нарастване се равнява на около 7,5% от цялата американска икономика. То е повече, отколкото Рузвелт дава в своята политика на
Ню дийл, за да върне на работа милиони безработни по време на кризата в 1933 г.
– 6,7% от БВП на САЩ. Само за последната година САЩ са задлъжнели повече,
отколкото са средствата, дадени от тях за плана „Маршал” след Втората световна
война. Това е третият по мащабите си скок на американския дълг за една година в
цялата американска история. Сега това става във време, когато се казва, че няма
финансова криза и не се налага да се спасяват банки. Анализите показват, че основната част от тези пари са били необходими, за да се поддържат социалните
програми и програмите „Медикеър”, но при тази тенденция вариантите са или
нови такива дългове и скорошен фалит на САЩ, или фалит на тези програми,
което при сегашното социално неравенство ще има непредвидени следствия в
социални конфликти и класова борба28. Средно на американец се падат по 43 503
долара публичен дълг29. Но отделно всяко домакинство има частен дълг, при
който имаме рязко нарастване още преди кризата от 2008 г. През 2016 г. частният дълг – без в него да се включва дългът на финансови компании – в САЩ е
27 трилиона и се равнява на около 150% от БВП на страната30. Само студентските
дългове са близо 1.3 трилиона долара, което е два пъти повече, отколкото БВП на
Швейцария. Това е вторият най-голям частен дълг след кредитите за жилища31.
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Равнището на неравенство се оценява като по-голямо от всеки друг период в американската история.
Но проблемът не е само във външния дълг. В продължение на десетилетия Америка е лидер в международната търговия, но през 2014 г., когато Китай
я надмина по БВП по паритет на покупателната способност, той зае челното
място и в световната търговия, а търговският баланс на САЩ е негативен от
четвърт век, като най-печелившият от този дефицит е бил Китай. По данни
на Министерството на търговията на САЩ дефицитът на търговския баланс
на САЩ през 2015 г. е 763.2 млрд., като спрямо Китай той е 365.7 млрд. дол.,
спрямо Германия 68.6 млрд., спрямо Мексико 58.4 млрд., спрямо Виетнам 30.9
млрд. След като претърпя гигантски загуби от САЩ в дълга война с тях, сега
Виетнам е на печалба в икономическите взаимоотношения. С печатната машина на Федералния резерв и положителното салдо в платежния баланс поради
притока на чужди капитали Америка приемаше досега големия търговски дефицит. За чуждите стоки САЩ предлагаха напечатани долари. Но тези долари
след това се връщат в САЩ разменяни за дългови облигации на правителството, с които то покрива дефицита в държавния бюджет, и така дългът расте.
Това не може да става безкрайно, тъй като дългът изисква обслужване и само
за лихвите по тези плащания върви нарастваща част от федералния бюджет,
получава се дългова пирамида, при което на определен етап основната част от
бюджета ще бъде необходима за изплащането на дълга32.
„Светът след Америка” през следващото десетилетие изглежда свят в преход, ставащ все по-мултиполярен, в който имаме различни възхождащи сили,
характеризиращи се с икономическа, военна или политическа мощ, и това ще
го прави в перспектива все по-нестабилен и конфликтен. Във възход и с наличието на различни типове предимства – икономически, военни, демографски,
са Китай, Русия, Индия и редица други страни. Възникват нови регионални
блокове, като например между Русия, Турция и Иран при решаването на сирийския проблем.
Загубата на хегемонната позиция на САЩ води до появата на феномена
„Капанът на Тукидит”, наречен на името на древногръцкия историк Тукидит,
който е автор на първото знаменито историческо съчинение – „История на
Пелопонеската война”. Той именно предупреждава, че са възможни големи
войни, когато една голяма и водеща сила, както са например днес САЩ, започне да се страхува от една възхождаща сила, каквато е в момента Китай.
Историческите проучвания показват, че от 1500-та година досега в 12 от 16
случая, когато една хегемонна или световна сила се е конфронтирала с възхождащ противник, се е стигало до голяма война33. Американският президент
Обама се опита с мащабни икономически проекти да изолира Русия и Китай и
да подчини окончателно на своята сфера на влияние останалия свят с помощта
на Трансатлантическото и Транстихоокеанското споразумение. Новият президент Тръмп се опитва да запази глобална хегемония с алтернативна стратегия
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на съюз с Русия, за да я отдели от Китай, спрямо който има много по-категорична политика за сдържането му.
Във всеки случай вървят и ще вървят най-различни опити за регионални съюзи и противопоставяния. Светът става все по-трудно прогнозируем, с
нарастващо количество рискове, а сравненията на днешната ситуация със ситуацията от времето преди Първата световна война стават все повече. Битката между алтернативни сили в един мултиполярен свят вече разкъсва и тресе
България – между Русия, САЩ, ЕС и Турция.
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спанската гражданска война, чиято 80-годишнина отбелязваме днес, е необикновено историческо събитие. На пръв поглед тя изглежда като
класическа гражданска война, сиреч дълбок вътрешнополитически конфликт между две значителни части на испанското общество, разделени от вижданията
си за миналото и за бъдещето, както и по перспективите за развитието на страната1. Но този вътрешен
конфликт още в първите дни на преврата бързо надхвърля границите на Испания и на нейните колониални владения, оказва се по-мащабен, въвлича по един
или друг начин водещите световни сили от онова време, както и първата световна организация, създадена
през 1919 г. да защитава мира – Обществото на народите. Вътрешното противопоставяне между легитимните леви и демократични сили (Испанската република), от една страна, и опиталите се силово да ги свалят
десни, консервативни, монархически и профашистки (военните метежници), от друга, превръща Испанската гражданска война в първи глобален въоръжен сблъсък между двете водещи идеологии за онова
време – социално-интернационално-революционната и националистическо-фашистката. И не е случайно, че конфликтът се разгаря по време на подготовката на нацисткия Трети райх за война за световно
господство, както и това, че почти веднага след края
на Гражданската война в Испания (март 1939 г.) започва най-голямото военно противоборство на европейската и световната арена (септември 1939 г.).
Борбата в Испания по време на Испанската гражданска война, в Европа и в света по време на Втората
бр. 9/10 – год. XIХ
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световна война се води докрай, тя е битка на живот и смърт, но изходът от двете
събития е различен. В първия побеждават недемократичните, а във втория демократичните сили, но в победата на Антихитлеристката коалиция през 1945 г.
можем да видим отгласа и от поражението на левите сили в Испания през 1939 г.,
горчивият опит от онова поражение играе немалка роля за последвалата победа.
Цената обаче е огромна – тя се изразява в живота на половин милион испанци
и интербригадисти, стотици хиляди са прокудени, а разрушенията и моралната
покруса са неизчислими.
Как започва конфликтът? На 17 юли 1936 г. по радиото с думите „Над Испания
небето е чисто” е даден знакът за начало на военния метеж на испанските генерали срещу избраното пет месеца по-рано републиканско правителство на Народния
фронт, опитало се да изгради „демократичната република на трудещите се от
всички класи”. Тази дата става пресечна точка на два паралелни процеса в Европа.
Първият се изразява в оформянето на нова европейска дипломатическа ос между
Третия райх на Адолф Хитлер и консервативна Великобритания, една политика,
получила по-късно популярното наименование „умиротворяване на агресора”. Докато съдържанието на втория е в борбата за смяна на тактиката на комунистическата левица: водещият до момента лозунг „класа срещу класа” да бъде заменен от
новия – за „народни антифашистки фронтове”.
Първият процес започва по време на Женевската конференция по разоръжаване, когато британците дават разрешение на Германия да възстанови редовната си армия, последвано от Англо-германското морско споразумение от 18 юни
1936 г., с което британското правителство отново едностранно позволява на Третия райх да заобиколи военноморските ограничения от Версайския договор и
да изгради флот, равен на френския, както и да започне да строи подводен флот,
което е категорично забранено от мирния договор. Така Великобритания помага
на Германия да се завърне сред великите сили и Хитлер може да започне подготовката за военен реванш2.
Стимул за втория процес става възходът на нацистите в Германия през
1932 г., заемането на канцлерския пост от Хитлер на 30 януари 1933 г. и
установяването на нацистка диктатура, пряк свидетел на което става Георги
Димитров и дори го изпитва на свой гръб по време на Лайпцигския процес.
Изводите, които прави Димитров, след като е оправдан и заминава за Москва,
преобръщат стратегията на комунистическото движение3. На Седмия конгрес
на Коминтерна през лятото на 1935 г. Димитров обосновава необходимостта от
единство на всички леви и центристки сили, за да бъде предотвратен възходът
на фашиз
ма и националсоциализ
ма4. Така вместо да се борят срещу всички
комунистите се обръщат към всички без крайната десница, за да създадат народни
антифашистки фронтове. Още през следващата, 1936 г. новата тактика дава
резултат – народните фронтове в Испания (16 февруари) и Франция (март–април)
печелят парламентарните избори. Сближаването между социалисти и комунисти
в Испания е приветствано на 16 ноември 1935 г. от Георги Димитров с послание
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до социалистите: „Извънредно много се радвам, че вие, съзнателните испански
пролетарии, социалисти и комунисти, сериозно се заемате с осъществяването на
великата задача за обединението на работническата класа и всички трудещи се за
борба против фашизма, войната и настъплението на капитала.”5 Така изразява
надеждите си, че няма да се повторят победите на Хитлер от 1932–1933 година.
Но ефективността на новата тактика на комунистите веднага е усетена от
основния идеологически противник и още през есента на 1936 г., на 25 ноември,
е подписан Антикоминтерновският пакт. В него не само е очертана необходимостта от борба срещу Комунистическия интернационал, но е заявено, че профашистките страни имат правото „да препоръчат на всяка трета държава, на
която вътрешната сигурност е заплашена от подривната работа на Комунистическия интернационал, да приеме отбранителни мерки в духа на настоящото съглашение или да се присъедини към него”6. С други думи – Третият райх,
Италия и Япония си присвояват правото да се намесват във вътрешните работи
на други държави, ако тяхното развитие не им хареса. Това по същество легитимира всяка интервенция.
Така се оформят двата противопоставящи се лагера в Европа – профашисткият в лицето на Италия на Бенито Мусолини и Германия на Адолф Хитлер и
левият, олицетворяван от народнофронтовските Испания и Франция, подкрепени от Съветския съюз в общата борба срещу европейското настъпление на
фашизма. В рамките на това противопоставяне се вписва военният метеж срещу
испанското републиканско правителство. Тук искам да обърна внимание върху прилагателните ляво и републиканско, защото втората испанска република
е много млада – обявена е едва през 1931 г. и има много противници в армията,
църковните и консервативните кръгове, а правителствената левица е пъстра –
като се започне от комунистите и анархистите и се стигне до умерените републиканци. Тези обстоятелства правят подкрепата за правителството особено силна,
наситена с много страст, докато консервативната страна се отличава с голямото
желание за реванш, за унищожаване на всички социални промени, извършени в
Испания след Априлската революция от 1931 година.
Искам да предложа едно сравнение, което прави метежа на испанската десница по-понятен за българите. През 1923 г. българските десни решават, че по
демократичен, сиреч по парламентарен, път не могат да си върнат властта, и се
обръщат към военния преврат. През 1936 г. безсилието на испанската десница я
кара да предпочете военния преврат, вместо да се бори за гласовете на испанците.
Разликата е, че през 1936 г. съществува изключително благоприятна международна конюнктура за силови действия на десницата. Създадената през 1933 г. Испанска фаланга се ориентира към италианския фашизъм7, което съвпада с основната
външнополитическа цел на фашистка Италия – да превърне Средиземно море
в „италианско езеро”. В тази фашистка стратегия Испания попада в сферата на
влияние на Италия, но за целта Испания трябва да бъде консервативна, а не лява
Испания на Народния фронт. За европейския фашизъм победата на Народния
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фронт в Испания и започналите обществени преобразувания правят военния
метеж не само приемливо, но и единственото средство за прекъсване на този път
и за овладяване на Пиренеите.
Традиционно най-бързият и сигурен начин за насилствено вземане на властта
винаги е бил военният преврат. Когато армията се обърне срещу правителството,
то е обречено, тъй като няма друга сила, на която да се опре. Точно това се случва при двата преврата в България между двете световни войни на 9 юни 1923 и
на 19 май 1934 г., както и при другите преврати на Балканите и т.н. Този модел не
се оказва сполучлив, когато испанските висши военни (Емилио Мола, Франсиско
Франко), оглавени от ген. Хосе Санхурхо, вдигат оръжие срещу републиканското
правителство, независимо че по-голямата част от армията следва призива за преврат – 100 от 145‑те хиляди военни в Мароко, Кадис, Сарагоса, Севиля и Бургос. Но
армейските части в Мадрид, Барселона, Билбао и Валенсия остават верни на републиката. Основната причина испанското правителство да не падне веднага се крие
в това, че Народният фронт започва реформи, най-важната от които е аграрната8
– земята на аристокрацията и на църквата се предава във владение на селяните.
Затова испанският народ отговаря на военния преврат с мобилизация на привържениците на правителството и създаване на нова национална армия. Най-неочаквано се оказва, че превратът е изправен пред неуспех на полуострова: военните
овладяват колониите, но не и същинска Испания. Този неуспех трансформира военния преврат в метеж, обаче предизвиква намесата на външните сили, които до
голяма степен стоят зад него. Започва Испанската гражданска война, придобила
чертите на европейска и световна гражданска война на левите сили срещу фашистките режими.
Как изглежда външната намеса в Испанската гражданска война?
Метежниците на практика се провалят, затова се налага веднага да им се
окаже външна помощ – вследствие на логистичната подкрепа на Германия и
Португалия метежническите военни части в Африка са прехвърлени в континентална Испания, за да продължат действията си.
Най-значителната външна намеса е германската. За нацистка Германия испанският конфликт става важен елемент от подготовката за бъдещата голяма
война. Само няколко дни след началото на метежа, когато става ясно, че той може
да се провали, Хитлер изпраща в помощ на метежниците голяма военна и военновъздушна помощ с най-модерна техника – легиона „Кондор”, формално съста
вен от доброволци заради опасението, че Германия преждевременно може да
бъде въвлечена в мащабна война, за която през 1936 г. още не е готова. Германската помощ за прехвърляне на войските на ген. Франко в Испания е неоценима и
спасителна, защото е осъществена през първите критични месеци на конфликта.
Символ на унищожителната сила на модерната техника става бомбардирането
на испанския град Герника на 26 април 1937 г., станало световноизвестно благодарение на силно въздействащото огромно платно на Пабло Пикасо. Може би
най-отблъскващият елемент от намесата на Третия райх в Испанската граждан-
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ска война е превръщането на страната в опитно бойно поле за изпробване на
новите германски оръжия – самолетите „Щука” и „Юнкерс‑52”, подводниците,
новата танкова тактика и т.н. Общият брой на германските военни, воюващи в
Испания, е 16 хиляди9.
За значението на Испанската гражданска война за Третия райх говорят и думите на Хитлер, казани на 19 ноември 1937 г. на британския политик лорд Едуард
Халифакс: „Единствената катастрофа е болшевизмът. Всичко останало може да
се уреди... Ако положението в Източна Азия и Испания се уреди, много неща ще се
разрешат може би по-лесно.”10 И получава любезно съгласие от събеседника си.
След молбата на ген. Франко в Испанската гражданска война се включва и
италианският дуче Мусолини. Италианският флот осигурява морската доминация на метежниците, Италия снабдява армията на ген. Франко с 10 000 картечници, 800 оръдия, 660 самолета, 150 танка, 240 000 пушки. Най-значима е пряката
италианска намеса, достигаща внушителния брой от 50 хил. войници11.
Португалия на диктатора Антониу Салазар също симпатизира на метежниците и им оказва незабавна, макар и неафиширана помощ. Освен снабдяването с
боеприпаси и логистичната помощ в Испанската гражданската война полуофициално като доброволци участват и 20 хил. португалски войници. На страната
на метежниците на идейна основа в сраженията се включват представители и на
други европейски държави – британци, румънци от Желязната гвардия, около
600 ирландски католици12.
Много по-различно изглежда подкрепата за законно избраното испанско правителство на Народния фронт. Единствените чуждестранни бойци, които се сражават на страната на републиканците, са от Интернационалните бригади, превърнали
се във феномен на световната солидарност. От Европа и от цял свят преди всичко комунисти, но и много други леви и радикално мислещи хора откликват на призива да
се защити Испания. Пристигат около 40 хил. души от 53 страни, за да се сражават по
испанските бойни полета13. В прощалното си слово при изпращането на интербригадистите от Испания на 29 октомври 1938 г. Долорес Ибарури-Пасионария ги определя по следния начин: „Комунисти, социалисти, анархисти, републиканци, мъже
от разни цветове, от различни идеологии, от противоположни религии, но всички
любящи дълбоко свободата и справедливостта, дойдоха да ни предложат своята
помощ безусловно.”14 Най-многобройните групи интербригадисти пристигат от Австрия (5 хиляди), от Италия (3500), Съветския съюз (хиляда), Великобритания (хиляда, въпреки че правителството криминализира участието в Гражданската война),
Полша (хиляда), Югославия (хиляда), Унгария (хиляда), Канада (хиляда), Румъния
(500), Ирландия (145). Германските доброволци създават батальон „Ернст Телман”,
италианските – „Гарибалди”, а американските – бригада „Ейбрахам Линкълн”.
Данните за интербригадистите, сравнени с помощниците на метежниците
от същите страни, показват, че Гражданската война в Испания е съпроводена от
дълбоко гражданско разделение в повечето европейски държави, което прави
Испанската гражданска война наистина общоевропейска.
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Испанското правителство се оказва силно затруднено и от позицията на Обществото на народите. То приема политиката на ненамеса в Испанската гражданска война, третирайки конфликта като изцяло вътрешен (какъвто всъщност не е
след намесата на Германия, Италия и Португалия). Комитетът за ненамеса в испанските работи към ОН започва работа на 9 септември 1936 г. в Лондон със задачата да не допусне прерастването на испанския конфликт в общоевропейска война.
Вместо това обаче той прави невъзможно снабдяването на испанската републиканска армия с оръжие и боеприпаси, докато по никакъв начин не възпрепятства
възможностите на метежниците да получават военна помощ. Това принуждава
Съветския съюз да разкритикува на 23 октомври 1936 г. дейността на Комитета с
мотива, че вместо да съдейства за прекратяване на Гражданската война той дава
възможност на редица страни да снабдяват метежниците „с оръжие, една от участ
ничките в съглашението – Португалия, се превърна в главна база за снабдяване на
метежниците, а законното правителство на Испания на дело се бойкотира, като
му се отнема всяка възможност да купува оръжие вън от Испания за защита на
испанския народ”15. След което съветският представител Иван Майский обявява,
че Съветският съюз повече не се смята обвързан с дейността на Комитета. Това
развързва ръцете на Съветския съюз да започне да оказва помощ за правителството на Народния фронт, но са изпуснати първите решителни месеци.
Съветският съюз подпомага неофициално испанските републиканци, но не
и с военни части, както правят Италия, Германия и Португалия. За трите години на Гражданската война съветската помощ за Испания се състои в доставката
на между 634 и 806 самолета, между 331 и 362 танка, между 1034 и 1895 оръдия.
За разлика от германското оръжие, част от съветското е остаряло, въпреки че
републиканците получават и модерно. Другата форма на съветска помощ са военните съветници – около две-три хиляди. Лесно е да се забележи, че тази помощ
е несравнимо по-малка от помощта за метежниците. Испанското правителство
е подпомогнато още от Мексико и Франция, където правителствата са на народни фронтове, но и тази помощ не може да бъде достатъчно ефективна – мексиканската заради голямото разстояние, а френската заради противодействието на
местните политически фактори и заради страха на правителството на Народния
фронт Франция да не бъде въвлечена в нежелана война.
Още през ноември 1936 г. българският комунист и ръководител на Комунистическия интернационал Георги Димитров казва по повод на сраженията в
Испанската гражданска война: „Фашизмът носи ликвидиране на всички демократически завоевания на народите, установяване царството на мракобесието и
унищожаване на културата, расови безсмислици и проповед на омраза към хората с цел за разпалване на завоевателна война.”16 Няма как от позицията на
отминалото време да не оценим колко вярна е била тази оценка, прозвучала като
предсказание.
След продължили три години ожесточени и кръвопролитни сражения испанското правителство е победено и над Испания за десетилетия пада сянката на
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франкистката диктатура. Поражението на републиканците в Испания не е само
тяхно, а и на цялата европейска и световна левица. Но поражението носи и много
поуки, помогнали на левите сили в следващото голямо противопоставяне, започнало само няколко месеца след края на Испанската гражданска война – Втората
световна война. В нея опитът, придобит от сраженията в Испания, се оказва полезен. Поуките от поражението карат Съветския съюз не само да модернизира своята
армия, но и веднага след германската агресия от 22 юни 1941 г. да си припомни и да
върне към живот идеята от Испанската гражданска война за широка коалиция на
всички политически сили и социални слоеве, които са против фашистите и националсоциалистите. Малко по-късно е приета и разработената отново върху опита от
Испанската гражданска война идея на Георги Димитров за народна демокрация17.
Това е наследството на опита за социална революция, реализиран от испанското
републиканско правителство в трудните условия на Гражданската война.
И ако трябва да завърша с по-съществен извод, той ще бъде следният: Испанската гражданска война е първата проява на голямото идеологическо противопоставяне между лявата идеология на комунизма и крайнодясната на фашизма и
националсоциализма. Тя завършва с победа на десните, но левите получават важни
уроци, които им помагат да победят във Втората световна война. Натрупан е важен
опит от социални реформи; проверена е тактиката на широки народни антифашистки фронтове и е утвърдена новата форма на умерени леви реформи, наречени
народна демокрация. Това е днешното наследство от събитията отпреди 80 години.
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поред масовата представа Испанската гражданска война (1936–1939 г.) представлява сблъсък
най-вече между законно избраното правителство на
левицата и метежниците на генерал Франко и десницата. Съветският съюз помага на левите, а Италия на
Мусолини и Германия на Хитлер – на десните. Това,
разбира се, е точно така, но съвсем не е достатъчно,
за да имаме пълна представа за случващото се в Испания през тези кървави три години. Един от процесите, за които повечето хора почти не знаят, е свързан с опитите на радикалната испанска левица да
осъществи истинска социална революция в страната
по време на войната и по-специално в нейното начало. Защо този процес е толкова слабо популярен? Защото за него мълчат както официалните либерални,
така и официалните комунистически историци. Хората, които стоят зад социалната революция в Испания, членовете на анархисткия синдикат Национална конфедерация на труда (НКТ), на Работническата
партия за марксистко обединение (ПОУМ), както и
на всевъзможни други анархистки и ляворадикални
групировки, са най-големите губещи в Испанската
гражданска война. Те са унищожавани както от десницата на Франко, така и от управляващата до 1939 г.
в Испания левица. А историята, както всички добре
знаем, я пишат победителите. В случая победителите
са се постарали да не остане нищо в историята от реалните постижения на испанската социална революция. Тези постижения, макар и реализирани в рамките на по-малко от година, никак не са малки. Преди
обаче да говорим за тях, ще се върнем към началото.
Тоест към въпроса защо през 30-те години на ХХ век
бр. 9/10 – год. XIХ
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именно Испания се оказва държавата, където идеите на анархизма се радват на
особено голям успех.
Раждането на испанския анархизъм е свързано най-вече с името на Михаил Бакунин. През 1868 г. руският революционер, който заедно със своите последователи в онзи период все още е член на Първия интернационал, изпраща в
Испания като свои пратеници италианския анархист Джузепе Фанели и французина Аристид Рей. Тяхната задача е да установят връзка с местните революционери и да създадат испанска секция на Интернационала. Разбира се, идеята
на Бакунин е хората в новия клон на Интернационала да са привърженици на
неговите анархистки идеи, известни още като идеи на либертарния комунизъм,
а не на идеите на другото голямо име в международната работническа организация – Карл Маркс.
Джузепе Фанели се справя доста добре и за по-малко от две години клетки на Интернационала със силна анархистка насоченост вече има в Барселона,
Мадрид, Кадис, Херес. През следващите десетилетия анархизмът в Испания
продължава да увеличава своята популярност. Най-разнообразни са причините
за този възход – икономически, социални, политически, исторически, културологични. В края на ХІХ и началото на ХХ век Испания продължава да изостава
в цялостното си развитие от повечето европейски държави. Увеличаването на
населението не е съпроводено с някаква качествена промяна в традиционния
начин на производство. Промишлеността остава слаборазвита, селското стопанство запазва екстензивния си характер, съпроводен с ниска производителност и значително използване на човешки труд и животинска тяга. Поради липса на качествени изменения в земеделието почвата бързо се изтощава, което пък
води до допълнително обедняване на селското население. Огромното социално
неравенство между шепата свръхбогати земевладелци и постоянно обедняващата селска маса е отлична хранителна среда не просто за леви, а за ултралеви
решения. Подобно е положението и в градовете. Слаборазвитата промишленост
не успява да осигури работа на непрекъснато идващите от селата хора, а заетите
в заводите се трудят в крайно лоши условия. Ето защо в Испания няма как да
се развие типът западноевропейска социалдемокрация, характерен за развитите
европейски държави, където социалдемокрацията тръгва от марксизма, но едновременно с повишаването на стандарта на живот на пролетариата лека-полека се отказва от революционната борба и разчита основно на парламентарните
средства. В Испания нещата се развиват доста по-различно. През първите десетилетия на ХХ век животът на работниците и селяните постоянно се влошава,
което пък способства за популярността на екстремните леви идеи. Има и още
една историко-културологична особеност, която благоприятства развитието не
толкова на марксистките, колкото на анархистките схващания. В Испания има
много разнообразни отделни региони. Ето защо там е много трудно да възникне централизирано революционно движение от марксистки тип. Анархисткият
възглед за федерализма и децентрализацията отговоря много повече на регио-
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налното многообразие в Испания, отколкото настояването на марксистите, че
революционната организация трябва да е строго централизирана и йерархизирана. Анархизмът печели последователи и със своя отказ от строго подчинение
на партийните върхове, с акцента си върху спонтанните действия и с тоталното
нежелание на основните си теоретици да се съобразяват с прословутите закони
на историческия детерминизъм. Теоретиците на анархизма са убедени, че революцията избухва не поради обективни обстоятелства, каквото е класическото
марксистко схващане, а когато народът реши.
Още през първите години на ХХ век представители на многобройните
анархистки организации в Испания стигат до извода, че за да бъде борбата им
успешна, трябва да се обединят в една обща структура, където обаче, за разлика
от появяващите се вече марксистки партии, ще има много повече демокрация.
Така през 1910–1911 г. се стига до създаването на Националната конфедерация
на труда (НКТ). Решенията, приети на първия ѝ конгрес, отразяват опита за
съчетаване на анархизма и революционния синдикализъм. Има чисто синдикални позиции – като исканията за подобряване условията на труд и стремежа към 8-часов работен ден и фиксирана минимална заплата. В същото време представителите на НКТ ясно заявяват, че синдикализмът не е самоцел, а
средство за постигане на „пълно освобождение на трудещите се посредством
революционната експроприация на буржоазията”. В годините непосредствено след Първата световна война НКТ непрекъснато увеличава членовете си.
През 1919 г. в нея членуват 700 000 души. Анархисткият синдикат е в основата
на най-мащабните стачки, разтърсили Испания в този период. Стреснатите от
размаха на стачните вълни собственици на големи предприятия прибягват към
услугите на т.нар. пистолерос, наемни убийци, които физически ликвидират
профсъюзните лидери. Радикалните членове на НКТ отвръщат на насилието с
насилие. В анархисткия синдикат има и по-умерени ръководители. Като реакция срещу тази умереност през 1927 г. се създава Федерацията на анархистите в
Иберия (ФАИ), която има за цел да запази войнствения характер на испанския
анархосиндикализъм и да възпре безпринципните компромиси с капитала. Настъпилата скоро след тези събития световна финансово-икономическа криза
допълнително влошава условията на живот на голяма част от испанското население. Най-тежко понасят случващото се наемните работници и селяните. А те
са преобладаващата част от населението на Испания.
Проучване, направено в средата на 30-те години, показва, че 67% от
селскостопанската земя се владее от едва 2% от населението. В този период
пресата е пълна с информации, според които много селяни, за да не умрат от
глад, са принудени да се изхранват с корени и варена трева. Гневът на тези хора
се насочва не само към земевладелците, а и към служителите на католическата
църква, които са изключително многобройни и живеят изключително добре.
Другата привилегирована група са армейските офицери, които са готови да
опазят властта на елита с цената на всичко.
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От началото на 30-те години Испания навлиза в периода не само на
социална, а и на политическа криза. През 1930 г. генерал Примо де Ривера, който
седем години по-рано е извършил военен преврат и е станал диктатор, сдава
властта. Прави това не защото изведнъж е осенен от демократично вдъхновение,
а защото разбира, че е загубил подкрепата както на краля Алфонсо ХІІІ, така и
на голяма част от военните. Опитите да бъде продължено военното управление
с други лица се провалят. На 12 април изборите са спечелени от коалиция от
леви партии, а два дни по-късно Алфонсо ХІІІ се отказва от престола. Обявена
е Втората испанска република. Работниците и селяните посрещат това събитие
с голяма радост, надявайки се, че най-после страната ще бъде модернизирана,
а техният живот ще се подобри значително. Твърде скоро става ясно, че тези
надежди са напълно безпочвени. Един пример. Републиканското правителство
създава Институт за аграрна реформа и тържествено обявява неговата цел –
да извърши преразпределение на собствеността върху земята. Не чак толкова
тържествено членовете на Института поясняват, че задачата е невероятно сложна
и затова ще отнеме десетилетия. Правителството отказва да се конфронтира
с индустриалците, с едрите земевладелци, с висшите военни, с елита на
католическата църква. На хартия всичко е силно революционно. Например,
приети са закони, които позволяват намеса на държавата в икономиката,
както и принудително отнемане на едрата собственост. Само че в реалността
животът на бедните и потиснатите изобщо не се променя. Безработицата остава
висока, а членовете на НКТ са преследвани по същия начин, както и по време на
диктатурата на Ривера. През 1933 г. правителството пада и предсрочните избори
са спечелени от коалиция от десни партии. Смята се, че една от основните
причини за това е негласуването на морето от анархисти синдикалисти.
Следва период, останал в историята под името „bienno negro” – „двете черни
години”. Овластената десница прави всичко възможно, за да отмени макар и
малкото придобивки, които са спечелили представителите на работническата
класа и селячеството. Всички леви групировки, включително и НКТ, са
поставени извън закона. Това естествено предизвиква съпротива.
През 1934 г. избухва въстанието в Астурия. Негов вдъхновител е контро
лираният от социалистическата партия синдикат. Първоначално анархисткият
НКТ отказва да се присъедини към въстанието, но после променя решението си
и се включва в бойните действия. В първите дни работниците постигат успех и
завземат редица градове. Още тук се виждат различните стратегии, прилагани
от традиционните леви и от анархистите. В градовете, контролирани от социалистите, е наложена строга централизация и военна дисциплина. Там, където
начело застават анархистите, всички въпроси се обсъждат публично и всеки е
свободен да действа така, както диктува съвестта му. Тези разлики ще очертаят
огромната пропаст, която само две години по-късно ще раздели ортодоксалната
левица от феновете на либертарния комунизъм. В крайна сметка въстанието в
Астурия е смазано от войските именно на ген. Франсиско Франко, избити са
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3 хиляди работници, а много повече са вкарани в затворите. Скоро обаче дясното правителство пада и в страната са насрочени нови избори. Срещу обединената десница се изправя коалицията Народен фронт, в която влизат републикан
ци, социалдемократи, комунисти, както и редица други, по-малки леви партии.
Малко преди изборите, проведени през февруари 1936 г., НКТ се отказва от
призивите си за бойкот на вота и призовава членовете си да постъпят по съвест. Левите печелят с много малка преднина главно благодарение на факта, че
много анархисти са упражнили правото си на глас. Веднага след изборите НКТ е
легализирана и през месец май провежда конгрес в Сарагоса. Официално прие
тият документ става един от първите в историята на анархистките групировки,
в който са описани конкретните мерки на социалната революция. Според него
либертарният комунизъм, т.е. от всекиго според способностите, всекиму според
потребностите в рамките на икономическите възможности, трябва да бъде установен без какъвто и да било преходен период, веднага след победата на социалната революция. Програмата предвижда децентрализирано планиране отдолу
нагоре въз основа на статистически определените потребности и производствените възможности. Парите се премахват и се заменят с купони за производителите и потребителите, които да показват, че техните собственици действително
се трудят. Централизираната държавна власт престава да съществува, на нейно
място се установяват местни свободни комуни, както и обединени в профсъюзи
производители. Федерацията на комуните заменя държавата, а на мястото на
армията се създават работнически милиции. Разбира се, всичко това няма нищо
общо с действията на новото правителство в Мадрид, което макар и ляво, няма
никакво намерение да се бори с капитализма. Пък и съвсем скоро се оказва, че
самото му съществуване е поставено под въпрос.
На 17 юли 1936 г. започва превратът на десницата, оглавен от генерал
Франко. Два дни по-късно в Барселона – столица на областта Каталуния и
най-голям промишлен център – избухва всеобща стачка, прераснала в работническо въстание срещу метежниците. Основна роля в него играят членовете и симпатизантите на НКТ. Организацията на въстанието се поема от
„комитетите за отбрана”, в които влизат членове на НКТ, на ФАИ и на Либертарната младеж. Особено активна роля във въстанието играят членовете на
една от анархистките групи – „Ние”, които образуват нещо като централен
революционен комитет по отбрана. Тук влиза един от легендарните дейци на
испанския и изобщо на световния анархизъм – Буенавентура Дурути. Благодарение на светкавичните действия на анархистите опитът на десните военни
да вземат властта в Барселона се проваля. Но работниците не се ограничават
само с това, а пристъпват към практическото осъществяване на социалната
революция. Собствениците на заводите и предприятията са отстранени и там
се въвежда работническо самоуправление. Този процес получава названието
„колективизация”. Работниците вземат в свои ръце снабдяването, транспорта и обществените служби. Откриват се комунални столови, където хората
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се хранят безплатно. Още по време на сраженията с метежниците във всеки
квартал е създаден продоволствен комитет, който се занимава с реквизиция
на продуктите от складовете или с тяхната обмяна със селскостопански изделия. Пазарната търговия и паричната система до голяма степен отстъпват
място на безпаричния обмен. Продуктите се разпределят по установени от
комитетите норми. Много бързо промишленото производство минава под
контрола на органите за работническо самоуправление. След няколко дни
животът в Барселона се нормализира: транспортът се движи, предприятията работят. Само в Барселона са колективизирани над 3000 предприятия, в
които са заети от няколко десетки до няколко хиляди работници. Във всяко
предприятие се избира работнически комитет, който ръководи производството. Един пример. Работниците установяват контрол върху Генералната
трамвайна компания, която е акционерно дружество, контролирано от белгийски капитали. Тя се поема от органите на работническото самоуправление и пет дни след като сраженията в града спират, са пуснати 700 вместо
обичайните 600 трамвайни мотриси, всичките боядисани в червено-черните
цветовете на НКТ. Освен това компанията увеличава паричните си постъпления от 12 на 15 процента в рамките на последните четири месеца на 1936 г.
Особено видно е увеличаването на производството във военната индустрия.
Дори централното правителство признава, че ръководена от работнически
комитети военна индустрия в Каталуния произвежда много повече, отколкото предприятията, които са под контрола на правителството в останалата
част на републиканската зона.
Но Испания е преди всичко земеделска страна и затова най-радикалните
революционни действия са свързани с колективизацията на земята. За
много кратък период близо две-трети от земята в републиканската зона е
колективизирана. На мястото на предишните собственици идват колективите.
Интересното е, че в огромната част от случаите това е доброволен процес.
Работата е там, че идеите на анархизма, и по-специално за общото владеене
на земята и за самоуправлението, отдавна са проникнали в испанските села.
И в първия удобен момент селяните извършват социалната революция.
Ето как става това на практика. В селото се свиква общо събрание. На него
местните хора решават да се обединят в общо стопанство, където вкарват
собствената си земя, инструментите и животните си. Към това се прибавя и
завзетото от предишните едри собственици. След това земята се разпределя на
равни участъци, които се обработват от групи земеделци. Всяка група избира
свой представител, който присъства на събранията на колектива. Избира се
управляващ комитет, който е отговорен за цялостния процес по обработването
на земята, купуването на материали и разпределянето на продукцията. Тези,
които не желаят да се присъединят към колективизацията, могат да работят по
стария начин, при условие че ще се трудят сами на земята си и няма да наемат
други хора. Бързо става ясно, че колективите са ефикасни. В земеделието се
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въвеждат модерни научни методи и в някои райони добивът се увеличава
двой
но. Най-голямо развитие колективизацията получава в Каталуния и
Валенсия. На територията на Арагон селските колективи контролират 60% от
земята и всъщност представляват самоуправляващи се комуни в анархо-ко
мунистически дух. Още малко числа. В Арагон са създадени 450 колектива, в
които влизат милион и петстотин хиляди души. В Левант има 900 колектива,
които произвеждат половината от земеделската продукция в този най-плодо
роден регион, в Кастилия колективите са 300 със сто хиляди членове.
Социалната революция не се ограничава единствено в промишлеността
и в селското стопанство. Тя засяга всички области на живота. Федерацията
на здравните работници към НКТ за първи път в историята на Испания
организира достъпно за работниците и за селяните здравеопазване. Тотално се
променя ролята на жените. Жените са навсякъде – в комитетите, в милициите,
на фронта. За патриархално и традиционалистко общество като испанското
това е невероятна революционна промяна.
Другата генерална промяна е в състоянието, в което се намира централната
власт. Да, републиканското правителство в Мадрид, преместено по-късно във
Валенсия, защото има реална опасност франкистите да превземат столицата,
продължава да съществува. Само че то реално няма никаква власт върху
Каталуния и останалите райони, управлявани от анархистите. Там управлението
е в ръцете на работническите и селските съвети и на също така директно
избраните от народа комитети за самозащита. Ясно е, че това положение не
може да продължава дълго. Републиканската власт става все по-подозрителна
към социалните експерименти на анархистите, но има и нещо много поважно. Съветският съюз, който на практика е единственият поддръжник на
републиканското правителство, няма никакво намерение да търпи организация
на обществото, различна от тази, която Москва толерира. Да си припомним, че в
средата на 30-те години в СССР вече окончателно е установен моделът на силно
централизираната държава. Всичко се решава на най-високо ниво и след това
се изпълнява по веригата надолу. Ето защо анархистките децентрализации и
местни самоуправления за Кремъл изглеждат дори по-страшни от фашистката
опасност. Просто защото анархистките практики, за разлика от фашистките,
са предизвикателство отвътре, от страна на самата левица. С действията си
анархистите показват, че е възможен комунизъм, съвсем различен от този,
който се реализира в Съветския съюз. Има и още една причина, поради
която Москва иска да сложи колкото може по-бързо край на социалната
революция в Испания. В крайно усложнената международна обстановка след
идването на Хитлер на власт, когато е надвиснала опасността от нова война,
Сталин се надява, че може да привлече западните демокрации в общ фронт
срещу нацистка Германия. А всякакви либертарианско-комунистически екс
перименти с преразпределение на собствеността плашат до смърт западните
либерали. Те се страхуват, че ако тази практика успее в Испания, скоро би могла
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да се прехвърли и в техните държави. И понеже СССР е основният крепител на
официалната власт в Испания, Западът го държи отговорен за всичко, което
се случва там. Ето защо Москва решава да сложи край на колективизациите
и на местното самоуправление в Испания. Тя прави това не директно, а чрез
Испанската комунистическа партия.
Интересното е, че в навечерието на Гражданската война Испанската
компартия няма особено влияние в страната. Нейната роля се засилва зна
чително след избухването на метежа на Франко. Това, разбира се, се дъл
жи на помощта на Съветския съюз – военна, финансова, техническа – в
борбата срещу превратаджиите. Съответно хората на Москва в Испания, ко
мунистите, стават особено важни. Има и нещо друго. След като става ясно,
че Испанската компартия е решила твърдо да се противопостави на либер
тарния анархистки комунизъм, към нея се насочват дори представители
на средната класа и собственици на земи и предприятия, които са останали
верни на републиканците. Те почват да възприемат компартията като партия
на реда, която ще ги защити от анархистите. Напътствана във всяко свое
действие от Москва, комунистическата партия, която играе все по-силна роля
в правителството, предприема директно настъпление срещу анархистите. На
предприятията, контролирани от работническите съвети, се правят всякакви
спънки при доставките на необходимите за производствения процес мате
риали. От друга страна, приемат се закони, които обявяват спонтанната ко
лективизация на земята за незаконна. Така, докато се води Гражданската война
между републиканците и франкистите, в републиканския лагер започва втора
гражданска война – между силите, направлявани от комунистите, и револю
ционните леви (анархисти, леви социалисти, ПОУМ – Работническата партия
за марксистко обединение), които са твърдо решени да доведат докрай ради
калната промяна на обществото. От началото на 1937 г. успоредно с жесто
ките битки между републиканските части и франкистите в републиканския
тил зачестяват въоръжените сблъсъци между правителствените части и ради
калните леви сили.
Кулминацията на това вътрешно противопоставяне настъпва на 3 май,
когато комунистите в Барселона решават да завземат Телефонната палата,
контролирана от бойци на НКТ. Започва ожесточена престрелка, която се
прехвърля в целия град. Сраженията се водят между комунистите, от едната
страна, и анархистите и ПОУМ, от другата. В продължение на няколко дни
куршумите кънтят по улиците на Барселона, подобно на „проливен тропически
дъжд”, както се изразява Джордж Оруел, който участва в битките на страната на
ПОУМ. В сраженията загиват 500 души, а близо 1000 са ранени. Комунистите,
ръководени от човека на НКВД Александър Орлов, хвърлят вината за брато
убийствената касапница върху „троцкистко-фашистката организация” ПОУМ
и я обявяват извън закона. Нейните активисти са арестувани, а испанският
премиер Ларго Кабалеро, който не е съгласен с тези действия, подава оставка.
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Начело на правителството застава дотогавашният финансов министър Хуан
Негрин, който е договарял прехвърлянето на испанския златен резерв в Москва.
Лидерът на ПОУМ Андрес Нин е отведен в тайна квартира на НКВД, където го
карат да признае, че още от началото на Гражданската война е бил шпионин
на франкистите. След като отказва да направи това, го разстрелват. Погребват
тялото му на неизвестно място и пускат слух, че е избягал при националистите.
Това е окончателната победа на контролираното от комунистите испанско
правителство срещу социалните революционери.
През следващите няколко месеца части на Републиканската армия вместо да
се сражават срещу Франко на фронта, където е важен всеки човек, са изпратени
да разтурват колективните стопанства в селата. На практика са възстановени
правата на бившите собственици. Така ръководената от комунистите централна
власт вече няма съперници на териториите, които контролира, но, противно
на твърденията на нейните застъпници, това изобщо не помага във войната
срещу Франко. Тъкмо обратното. Революционният дух изчезва, изчезва и
желанието на много хора да се бият срещу франкистите, защото вече не виждат
смисъл да го правят. Много показателни в това отношение са наблюденията на
Джордж Оруел и по-специално сравнението, което той прави между начина, по
който изглежда Барселона преди и след трагичните майски дни. Докато преди
смазването на местното самоуправление градът е истинско революционно
място, след май 1937 г. той отново се е превърнал в типичен буржоазен град,
с бедните и богатите, с традиционните полицейски и армейски части. И дали
властта там ще бъде франкистка или републиканска – за повечето работници и
селяни това вече няма никакво значение.
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Д-р Петър Василев Коларов е роден в Пловдив през 1906 г. в семейството на видния деец
на международното и българското комунистическо движение Васил Коларов. През 1923 г.
след Септемврийското въоръжено въстание семейството емигрира в СССР, където през
1930 г. Петър Коларов завършва медицина във Втори московски медицински институт, а
през 1933 г. – и аспирантура по специалност „Социална хигиена“.
В периода 1936–1938 г. участва като доброволец в състава на интернационалните
бригади в Гражданската война в Испания. Той е заместник, а след това и началник на Санитарното управление на интернационалните бригади.
Д-р Петър Коларов е участник във Великата отечествена война на СССР. Началник е
на Санитарното управление на транспортната авиация на Съветския съюз.
През 1944 г. пристига в България със Съветската армия. През октомври същата
година преминава в БНА и взема участие във втората фаза на Отечествената война на
България. От 1945 г. до 1950 г. работи в системата на МНО.
От 20.І.1950 г. до 1962 г. е министър на народното здраве. През този период под негово
ръководство се организира и установява системата на социалистическото здравеопазване,
въвежда се единно ръководство на здравните служби, изгражда се мощна противоепидемична мрежа, създават се селски участъкови кабинети в цялата страна, с указ се утвърждава
безплатната медицинска помощ, основават се десет профилирани научноизследователски
института, създава се Институтът за специализации и усъвършенстване на лекарите
(ИСУЛ).
От 1950 г. до края на живота си през 1966 г. д-р Петър Коларов е и председател на
Българския червен кръст.
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САНИТАРНАта СЛУЖБА
НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИТЕ БРИГАДИ
В ИСПАНИЯ (1936–1938 г.)
(Спомени)

Петър Коларов (Франек)

П

рез нощта срещу 18 юли 1936 г. радиостанцията в Сеута изпрати в етера
съобщение: „Над цяла Испания небето е безоблачно.” Това беше паролата
за започване на метежа на испанската военнофашистка реакция, подкрепяна от
Хитлер и Мусолини, срещу законното испанско републиканско правителство и
испанския трудещ се народ. Започна Гражданската война в Испания, първата
военна схватка между силите на фашизма и силите на демокрацията, авангардната битка на Втората световна война, която продължи почти цели три години
и доведе до огромни жертви и нечувани страдания на испанския народ.
Първата реакция на свободолюбивите и демократични сили в света против разбойническото нападение на испанската военщина и нейните германски
и испански фашистки поддръжници бяха гневният протест и възмущението,
които прераснаха в решителност и воля да се подпомогне борещият се испански народ. По призива на международните революционни и демократични организации и преди всичко на Коминтерна и на комунистическите партии на
отделните страни десетки хиляди доброволци от различни краища на света се
устремиха по всички възможни легални и нелегални пътища към Испания. Те
бързаха да се наредят в редиците на борците за свобода – испанските работници, селяни и интелигенти, които, макар и недостатъчно военно обучени и лошо
въоръжени, с нечувана храброст се издигнаха като непреодолима стена срещу
фашизма.
От доброволците за свободата в Испания се създадоха интернационални
части – батальони, бригади, а по-късно и дивизии, които една след друга заставаха рамо до рамо със своите испански братя. С чувство, че изпълняват свещен
интернационален дълг, те самопожертвователно дадоха безброй жертви в ожесточените боеве срещу въоръжените до зъби и добре организирани военни части на испанския, германския и италианския фашизъм, проливаха своята гореща
кръв за свободата на испанския народ, за победата на силите на демокрацията
над силите на мракобесието. Борбата в Испания придобиваше все повече интернационален характер. Лозунгът на испанската демокрация „Но пасаран!” ставаше все повече лозунг на демократичните сили в света, застанали на пътя на настъпващия фашизъм.
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В редиците на доброволците интернационалисти имаше и лекари, и
медицински специалисти. В помощите, които се изпращаха на бореща се
Испания от цял свят, имаше значителни количества медицински материали,
инструменти, медикаменти и др. Постъпваха и санитарни превозни средства.
Постепенно се изграждаше медицинската служба на интернационалните
бригади, основаваха се интернационални болници за лекуване на ранените и
болните бойци.
В тези спомени ще разкажа за санитарните служби на интернационалните
бригади, за техния боен път и за героичните дела на лекарите интербригадисти,
които в неизмеримо тежките условия на Испанската гражданска война положиха
огромни усилия за победата на демокрацията. Много от тях станаха герои и оставиха навеки костите си в многострадалната испанска земя.

1.
На 13 октомври 1936 г. от борда на парахода „Суидад Барселона” слезе на
слънчевия и обрасъл с огромни палми крайбрежен булевард в Аликанте първата група медицински работници, идваща от Франция в състав от шест лекари,
медицински сестри, санитари и шофьори. Заедно с нея пристигнаха медицински
материали и санитарен автотранспорт. След разтоварването този нов отряд на
интернационалната солидарност се отправи за Албасете, градче, разположено в
равнината на Ламанча – родината на Дон Кихот, което беше определено за център на формированията доброволчески части.
Предисторията на тази първа група от медицински персонал за интернационалните части е следната. След започването на метежа през август 1936 г. в
Мадрид пристига делегация от представители на току-що организирания при
синдикатите във Франция Комитет за помощ на републиканска Испания. В състава на тази делегация влизат лекари, от които искам особено да отбележа д-р
Пиер Рукес – френски хирург, предан и активен комунист, прекрасен човек със
значителен опит в областта на военната медицина още от Първата световна война. В Мадрид делегацията обсъжда с испанските републикански власти и организации въпроси, свързани с подпомагането на републиканска Испания. Между другото се обсъждат и въпросите за организиране на помощ и с медицински
персонал, предимно с хирурзи, а също и с медицински материали, медикаменти
и санитарен транспорт.
След завръщането на делегацията в Париж при Комитета се организира секция за медицинска помощ. Тя разгърна по целия свят широка акция за подпомагане на републиканска Испания с медицински кадри и материали.
Като резултат на тази акция заедно с първите доброволци интербригадисти
през октомври в Аликанте пристигна и първата малка група от медицински кадри. С тази група в Аликанте се сложи началото на изграждането на медицинската служба на интернационалните бригади.
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По-късно, след решението да бъде създадена собствена медицинска служба за интернационалните бригади, медицинската помощ от чужбина се увеличи
многократно. Медицинската секция при Комитета за помощ в Париж се засили
и постепенно се превърна в самостоятелен Комитет за медицинска помощ. Той
вече не се занимаваше само с организирането на помощна акция по света, но и
изпращаше получената медицинска помощ в Испания, даваше препоръки и консултации при купуването на медицински материали, което е особено важно през
този период, набираше, подготвяше и изпращаше медицински кадри за интернационалните бригади в Аликанте.
Трябва да се подчертае огромната роля, която Парижкият комитет изиг
ра за съставянето на медицинските служби. Още от самото начало той беше в
постоянен и тесен контакт с Щаба на интернационалните бригади в Аликанте.
Чрез Комитета постъпваха всички необходими за организирането на медицински служби материали, инструменти и мнозинството от медицинския персонал.
Френските другари от Комитета начело с Рукес направиха първите предложения
за организацията на санитарните служби. Рукес подготви и проект за специален автомобил – хирургическа операционна – за интернационалните бригади.
По-късно Комитетът разработи проекти за банно-дезинфекционни и дегазационни автомобили.
Другарите от Комитета не ограничиха своята работа само във Франция.
Те дойдоха в Испания през най-тежкия период – октомври–декември 1936 г., и
взеха непосредствено участие в изграждането на интернационалната санитарна
служба. Рукес изигра решаваща роля и в организирането на фронтовите подвижни болници. След завръщането си във Франция те продължиха своята работа
за укрепване на младата интернационална медицинска служба, поддържаха тесни връзки с нейното ръководство и всестранно я подпомагаха. По такъв начин
френските другари от Парижкия комитет станаха създатели и пионери на медицинската служба на интернационалните бригади.
След като в Испания пристигна първата група доброволци медици, в Париж
се организира изпращането на редица нови медицински транспорти. В Албасете
се събраха лекари, медицински сестри и други медицински и санитарни работници от всички краища на света. Водеше ги желанието да се борят с фашизма и
да подпомогнат Испанската република. Повечето от тях нямаха никакъв военен
опит, не познаваха военномедицинското дело, но бяха обзети от ентусиазъм и
решителност да победят фашизма и това им даваше неизчерпаема енергия, неуморимост и инициатива да преодолеят огромните трудности и да се справят
отлично с поставените им задачи от базата на интернационалните бригади и
по-специално от Андре Марти, който тогава осъществяваше ръководството. В
тежките условия на Гражданската война трябваше да се изградят боеспособни
и напълно съвременни медицински служби на формиращите се и отиващи на
фронта една след друга интернационални бригади. Изпълнението се усложняваше от крайно ограничените срокове и особено от интернационалния състав
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на медицинския персонал. Едновременно с това трябваше да се осъществява медицинското обслужване и на базата на интернационалните служби в Албасете,
където ежедневно пристигаха все нови и нови доброволци интербригадисти.
Необходимо бе да се създаде система от болници в тила за лекуване на ранените
и болните бойци, взели вече участие в боевете около Мадрид, и по пътищата край
фронтовете да се изгради система за евакуация на ранените интербригадисти, с
всички нейни болнични и транспортни поделения.
За изпълнението на тези задачи, чиято цел беше в хода на военните действия да се организира съвременна медицинска служба на всички нива – от фронта
до дълбокия тил, голяма помощ на базата на интернационалните бригади оказа
испанската секция на международната червена помощ и особено нейните мадридски и албасетски секции (Ланда, Планелес, Браво). Те предоставиха на разположение на санитарната служба болници, медицински и обслужващ персонал и
голямо количество предмети и материали за обзавеждане на болниците (кревати, бельо, одеяла и т.н.). С голяма отзивчивост към нуждите на организиращата
се интернационална медицинска служба се отнесоха и местните комитети на Народния фронт и местните власти. Те осигуриха помещения за болници, материали за тяхното обзавеждане и помагаха при набирането на подходящ обслужващ
болничен персонал. Благодарение на голямата и от все сърце дадена помощ от
испанските другари, които същевременно преодоляваха неизброими пречки при
създаването на новата републиканска армия, на създателите на интернационална
медицинска служба бяха спестени много трудности.
През октомври 1936 г. в Албасете беше организирана първата неголяма интернационална болница, която обслужваше интербригадистите от базата и от
формиращите се в околностите на Албасете интернационални части. Положението на фронта беше застрашително. Фашистите се приближаваха към Мадрид. Интернационалните бригади се организираха в най-кратки срокове. Пред
току-що създалото се Санитарно управление стоеше задачата колкото може
по-бързо да изпрати санитарните служби на заминаващите на фронта бригади.
Тази задача беше изпълнена с успех. Разбира се, тогава не можеше да става и дума
за планомерна организация на тези служби, за разработка на твърди щатове на
персонала, на нормативи и стандарти за стъкмяването и снабдяването им с медикаменти, санитарни материали, медицински инструменти и болнично обзавеждане (макар че в това отношение беше направено нещо – разработени бяха таблиците за санитарно обзавеждане на батальонните медицински пунктове). Още
по-малко можеше да става дума за достатъчно и добре подготвени медицински
и санитарни кадри и за окончателно завършване на вътрешната организация на
санитарните служби на отделните бригади.
Медицинският персонал, санитарните материали и транспортът постъпваха
постепенно и в зависимост от времето на своето пристигане в Албасете се придаваха към онази бригада, която се намираше в съответния стадий на организация.
Това в началото доведе до голяма неравномерност в снабдяването на бригадите
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с медицински персонал и медицинско обзавеждане. Отсъствието на установен
твърд план за организиране на бригадните санитарни служби накара отделните
бригади и по-специално техните бригадни лекари да придават в зависимост от
намиращия се в тяхно разположение медицински персонал санитарни материали и транспорт на тази или онази организационна структура на своята бригадна
санитарна служба. По такъв начин специфичността на условията сложи отпечатък на импровизация в строежа на санитарните служби на интернационалните
бригади в началния период.
Но независимо от това поставената пред Интернационалното санитарно
управление задача беше изпълнена. Всяка нова бригада заминаваше за фронта
със своя санитарна служба, която впоследствие, вече на бойната линия, се попълваше, организираше и оформяше окончателния си вид. В сравнение с тогавашните санитарни служби на частите на испанската народна милиция, които
често въобще нямаха такива, санитарните служби на интернационалните бригади служеха за пример както със своята организация, така и със своята работа. Те
бяха вече толкова добри, че веднага след пристигането си на бойната линия бяха
в състояние да обслужват с първа и с хирургическа медицинска помощ не само
своите части, но и съседните испански бригади.
На 2 ноември 1936 г. от Албасете беше отправена първата интернационална
бригада (№ 11 по номерата на испанската народна армия), на 10 ноември – втората (№ 12), която веднага с пристигането си в Мадрид беше въведена в бой и
взе участие в решителните ноемврийски боеве за Мадрид. След като първите две
интернационални бригади заминаха за фронта, в Албасете започна формирането
на третата (№ 13). Пред санитарното управление стоеше задачата да се изпрати
санитарната служба за новата бригада, но заедно с това трябваше да се започне
изграждането на болнична база в тила. Болните и ранените интербригадистки
бойци, които в резултат на ожесточените сражения около Мадрид започнаха да
прииждат масово, поради липса на своя болнична база се разпиляха в многочислените болници на цялата страна. Наред с това беше необходимо да се организира медицинско обслужване на базата на интернационалните бригади и на
техните гарнизони в Албасете и в околностите.
С изпълнението на тези задачи трескаво се зае Санитарното управление.
Неговият началник д-р Рудолф Нойман, германски комунист и политически
емигрант във Франция, прекрасен и скромен другар, който нямаше достатъчно
помощници, не знаеше почивка дни и нощи и изгаряше в непосилната работа
по създаването на санитарни служби и на техните поделения. На мястото на съществуващата при идването на първите интербригадисти в Албасете болница от
25 легла Нойман с помощта на Албасетския комитет на Народния фронт организира 3 болници:
– за хирургия и терапия с 60 легла;
– за хирургия със 115 легла;
– за дерматология и венерология с 30 легла.
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Болничният фонд за интербригадисти в Албасете достигна 205 легла.
Освен това Нойман организира медицински пунктове в казармите, където бяха разквартирувани интербригадистите, и централна аптека за интербригадите, която се зае с доставката на необходимите медикаменти и на други медицински материали и с тяхното разпределяне между отделните поделения на
санитарната служба. Така през ноември 1936 г. бяха направени първите крачки за
организация на тиловите служби на Санитарната служба на интернационалните
бригади.
Разбира се, създаденият през ноември фонд от болнични легла в Албасете
беше съвсем недостатъчен и в никаква степен не можеше да задоволи постоянно
нарастващите нужди на ранените интербригадисти. Стотици ранени продължаваха да прииждат от Мадрид. Неразбирайки испански език по това време, те се
оказваха разпръснати по един-двама в най-различни болници на територията на
републиканска Испания. Връзката на ранените с бригадата и с базата в Албасете
се губеше. Те се чувстваха изолирани, изоставени и правеха постоянно опити да
намерят своите части, да се преместят в болнични заведения, разположени близо
до тях, за да могат да се срещат от време на време с другарите си от интернационалните бригади, да получават известия и писма от близките си, както вестници
и литература на собствения си език. Това положение силно усложняваше организирането на планомерно и системно завръщане на ранените бойци след тяхното оздравяване в редиците на интернационалните бригади или пък изтеглянето
и лекуването на инвалидите интернационалисти извън Испания. Ето защо въпросът за болничните бази в тила ставаше все по-остър и беше пристъпено към
срочното им изграждане в Мурсия и Беникасим.
През декември 1936 г. на фронта заминаха трета и четвърта интернационални
бригади (№ 13 и № 14). Числото на ранените силно се увеличи, а темпото на
разгръщане на интернационалните болнични бази в тила продължаваше да
изостава от нуждите. През декември в Мурсия беше открита хирургическа
болница със 120 легла, която получи името на голямата испанска революционерка
Пасионария, а в Беникасим – със 150 хирургически легла. Болничният фонд на
интернационалните бригади се увеличи през декември с 270 нови хирургически
легла и достигна общо 475.
Но и те по никакъв начин не можеха да задоволят нуждите. Щабът на базата
на интернационалните бригади нареди да се вземат решителни мерки за откриване и разширяване на болничните бази в тила и за засилване на Санитарното
управление на интернационалните бригади.
На 9 януари 1937 г. със заповед на Щаба на интербригадите беше създадена
Дирекция на санитарната служба в състав от трима директори: Рудолф Нойман
и току-що пристигналите от Москва лекари доброволци – българите Цветан
Кристанов (Оскар Телге) и Петър Коларов (Ярослав Франек). С назначаването си
и тримата директори получиха военното звание майор. На Дирекцията на Санитарната служба беше възложено от Щаба в Албасете и лично от Андре Марти да
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разгърне огромна инициатива и енергия, за да организира във възможно най-къси срокове необходимите болници и служби в тила и по този начин да извади
интернационалната санитарна служба от крайно тежкото положение, в което се
намираше към началото на януари 1937 година.
Веднага след организирането си Дирекцията на Санитарната служба при
стъпи към работа. Преди всичко беше създаден апарат на самата Дирекция, тъй
като дотогава управлението на интернационалната санитарна служба фактически
не разполагаше с никакъв апарат, а работеше само с началника си и двамата му
секретари. Беше организиран административен отдел на Дирекцията на Санитарната служба. За негов началник беше назначен немският комунист Гунделах,
комуто беше възложено организирането на изплащането на парични средства,
разпределянето на подаръците (бельо, тютюн, шоколад и др.) на ранените бойци интербригадисти в различните испански болници. За да се намерят разпръснатите по цялата страна ранени интербригадисти, Дирекцията на Санитарната
служба организира специална комисия за всяка провинция. Тя трябваше да обиколи болниците в провинцията и да състави списъци на всички ранени и болни
интербригадисти. Тази задача комисиите изпълниха в 3–5-дневен срок. В ръцете
на Дирекцията на Санитарната служба се оказаха списъците на всички ранени, с
точно указание къде се намират. За по-добра илюстрация на положението искам
да добавя, че ранените интербригадисти бяха намерени в повече от 50 болници
по цялата територия на републиканска Испания, в провинциите Мадрид, Куенка,
Албасете, Валенсия, Сиудад Реал, Хаен, Мурсия, Аликанте и Кастельон.
Веднага след получаването на тези списъци във всяка провинция, където
имаше ранени интербригадисти, бяха организирани представителства на Санитарната служба на интернационалните бригади в състав от лекари, политически
комисари и администратори. Беше им възложено да се грижат за ранените интернационалисти, за политическата работа сред тях, както и за снабдяването им
с пари, подаръци, вестници, книги и др. Освен това представителствата трябваше да следят и да водят на отчет новопристигащите ранени и те изпълниха възложената им задача добре. Успоредно с увеличаването на собствения болничен
фонд на интербригадите броят на ранените бойци интербригадисти в испанските болници ставаше по-малък, докато в края ранените интербригадисти оставаха
само в Мадрид, Валенсия и Барселона.
Така още в средата на януари беше създаден специален апарат, който позволи
на базата на интербригадите да възстанови напълно връзката си с ранените бойци.
Едновременно с провеждането на това много важно мероприятие Дирекцията на Санитарната служба решително движеше напред своята основна задача – да увеличава болничните легла в Мурсия и в Беникасим, както и да изгражда санитарната служба на формиращата се в Албасете пета интернационална
бригада (№ 15), която се отправи за фронта на 5 февруари. В състава ѝ влизаше
добре организирана санитарна част, както и хирургическа подвижна болница
с 50 легла.
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Създаването на болничните бази в Мурсия и Беникасим се финансираше
от Щаба на интербригадите за сметка на доброволни отчисления от заплатите на
бойците от интернационалните бригади. Разходите, изплатени от този фонд по
устройството и обзавеждането на болници, надхвърлиха 2 500 000 песети.
Към средата на февруари 1937 г. Санитарната служба на интербригадите
разполагаше вече със значителен болничен фонд:
1. В Албасете около 200 легла;
2. В Мурсия около 300 легла;
3. В Беникасим около 400 легла.
На 11 февруари започнаха ожесточените боеве на реката Харама. В тях взеха
участие четирите интернационални бригади, които се намираха на Мадридския
фронт (№ 11, 12, 14 и 15). Загубите бяха много големи Само в 15-а бригада за първите три дни на боевете имаше повече от 600 ранени.
По време на харамските боеве болничните легла в Мурсия бяха удвоени.
Имайки в тила вече значителен леглови фонд, на Дирекцията на Санитарната
служба на интернационалните бригади ѝ се наложи да реши въпроса за органи
зираната евакуация на ранените интербригадисти. Трябваше да се създадат ева
куационни болници и болници по пътищата на евакуацията (за леко ранени, за
нуждаещи се от срочни операции и за ранени, които не могат да понесат далечен
превоз). Нойман замина за фронта, за да координира дейността на отделните
санитарни служби на интернационалните бригади. Коларов получи от Главното
санитарно управление на Републиканската армия санитарни влакове и организира
евакуацията на ранените интербригадисти с тях през Аранхуес към Мурсия и
Беникасам. За пръв път по време на харамските боеве Дирекцията успя да обхване
целия поток от ранени интербригадисти и да го евакуира към тила. Това беше голям
успех. Потвърди се необходимостта от специален евакуационен път за изтегляне на
болните и ранените интербригадисти. Напълно се оправда наличието на откритите
по пътищата на евакуацията резервни подвижни хирургически болници. Този
опит в бъдеще широко се използваше от Интернационалната санитарна служба.
Последвалите след Харама ожесточени боеве на Гуадалахара през март подсказаха на Дирекцията на Санитарната служба (поради голямото разстояние от
Гуадалахара до функциониращите железопътни линии) необходимостта да се
създадат специални евакуационнотранспортни групи. Тези групи бяха създадени впоследствие и напълно оправдаха съществуването си по време на боевете
при Брунете (юни 1937 г.), Кинто и Белчите (август 1937 г.), Теруел (декември
1937 г. – януари 1938 г.) и през мартенските боеве 1938 г. на Арагон.
До 1 юни 1937 г. Дирекцията на Санитарната служба в общи линии завърши
изграждането на болниците и на цялата система от поделения и формирования
за санитарно обслужване на бойците от интернационалните бригади.
Легловият фонд нарасна много и беше вече в състояние да покрие нуждите на интернационалните бригади даже при големи и ожесточени боеве, в които
участваха почти всички бригади, като при Брунете и Кинто и Белчите.

70

бр. 9/10 – год. XIХ

История
Към 1 май 1937 г. Санитарната служба на интернационалните бригади разполагаше със следните болници:
1. Беникасим – за леко ранени и за възстановяване – 800 легла.
2. Албасете (града):
а) No 1 – хирургия и терапия – 60 легла;
б) Гота де Лече – терапия – 60 легла;
в) Гранд хотел – репатриация – 40 легла.
3. Албасете (провинция):
а) Махора – реедукация и възстановяване – 300 легла;
б) Куева ла Потита – психиатрия и възстановяване – 60 легла;
в) Тореха – туберкулоза – 40 легла;
г) Понтонес – венерология и дерматология – 100 легла.
4. Куенка (провинция):
а) Вилануева – за леко ранени – 230 легла;
б) Кадакес– за леко ранени – 150 легла;
в) Вила Пас – хирургия, фрактури – 120 легла;
г) Хуете – хирургия – 250 легла.
5. Мурсия (града):
а) Пасионария – хирургия – 250 легла;
б) Университета – хирургия – 300 легла;
в) Коменданте Дюбойа – хирургия – 250 легла;
г) Радиотерапия и инфекция – 150 легла.
6. Аликанте (провинция):
а) Орихуела – възстановяване – 300 легла;
б) Бениса – възстановяване – 350 легла;
в) Дения – възстановяване – 300 легла.
Всичко 19 болници с 4110 болнични легла.
Освен това в Таранкон по пътя Мадрид–Валенсия беше изградена евакуационна болница, която се използваше от евакуационнотранспортните групи,
пренасящи ранени интербригадисти от Мадридския фронт към санитарните
влакове и към тила.
По това време в Албасете беше изградена санитарна служба на 86-а смесена
интернационално-испанска бригада, към която също беше предадена подвиж
на хирургическа болница. Бяха създадени и комплектувани с личен състав, с
материали и транспортни средства три автомобилни евакуационнотранспортни отряда.
Рязко беше подобрено медицинското обслужване и на гарнизона в Албасете
и неговите околности. При всички гарнизони и казарми бяха създадени медицински части. Под силния натиск на лекарите казармите се преустройваха и ставаха
по-удобни и хигиенични. За всички гарнизони бяха построени бани, душове, дезинфекционни камери и перални. При Дирекцията на Санитарната служба беше
организиран специален банно-дезинфекционен отряд, който системно обслуж-
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ваше гарнизоните на интербригадистите в околностите на Албасете. В Албасете
беше организирана за интербригадистите нова столова, кухните на казармите и
гарнизоните бяха поставени под контрола на Санитарната служба. Всички ново
пристигащи доброволци преминаваха медицински преглед и биваха ваксинирани против заразни болести и преди всичко против коремен тиф. Единичните
заболявания от коремен тиф в частите и гарнизоните бяха веднага ликвидирани
с решителни мерки. В бригадите се изпращаха банно-дезинфекционни отряди.
Водата за пиене се вземаше под медицински контрол. Болните незабавно биваха изолирани и премествани в болници. Всичко това спаси интернационалните
бригади от епидемия от коремен тиф.
Цялата тази огромна работа на Дирекцията, извършена в такива кратки
срокове при неимоверно сложните условия на ожесточена гражданска война,
беше въз
можна само благодарение на самоотвержеността, инициативата и
непосилния труд на повечето лекари доброволци, работещи в поделенията
на интернационалните бригади. От тях искам специално да спомена лекарите
комунисти и антифашисти: от Франция – Рукес, Кашен, Струзецка, Каталети,
Ролан, Жак Катоне; от Съединените щати – Барски, Буш, Познер; от Чехословакия
– Кригел, Холубец, Кеш, Визнер, Елик; от Германия – политемигрантите
Рудолф Нойман, Хайлброн, Бланк, Бауер, Хауптман, Глазер, Аман; от Полша –
Домански, Дюбоа, Саамет, Беер, Флато, Хелер; от България –Кристанов, Коларов,
Мичев, Радевски, Канети, Грозев, Стоев, Ханджиев; от Югославия – Петрович,
Нешкович, Гориан, Юнгерман, Николич; от Англия – Жоли, Хард, Секстън; от
Австрия – Йенсен, Браун, Ритерман; от Белгия – Дюмон; от Румъния – Арку,
Стефан, Буко; от Холандия – Фуут; от Унгария – Кесери; и много други. Отлично и
самоотвержено работиха също и доброволците медицински сестри и санитарки,
дошли в Испания от много страни в името на един интернационален дълг.
Късно през пролетта на 1937 г. в Дирекцията на интернационалната санитарна служба настъпиха промени. В резултат на непосилна работа Рудолф Нойман
заболя сериозно и през април беше изпратен във Франция на клинично лекуване. Дирекцията беше реорганизирана в Управление на интернационалната санитарна служба. Кристанов беше назначен за началник на Управлението, Коларов
– за заместник-началник. Кристанов пое общото ръководство на Санитарната
служба и непосредственото ръководство на болничните бази, на Коларов беше
възложена връзката със санитарните служби на интербригадите, непосредственото ръководство на евакуацията на ранените, на евакуационните и етапните
болници.

2.
През лятото на 1937 г. (юли–септември) Републиканската армия проведе две
големи настъпателни операции, в които участваха всички интернационални бригади, съединени в интернационални движения (35-а и 45-а дивизия).
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На 6 юли на Мадридския фронт започна настъплението при Брунете. През
подготвителния период на тази операция Управлението на Санитарната служба
на интернационалните бригади организира евакуационна болница с 220 легла в
Таранкон, болница със 120 легла във Валдеганга (провинция Куенка) и в Мадрид
със 70 легла (Каса Лукач). Благодарение на тези болници Санитарното управление
можа да обхване изцяло всички ранени в боевете при Брунете интернационалисти
(повече от 1500 души) и с помощта на евакуационните сили да ги прехвърли
в болниците, устроени по етапите на евакуацията и в интернационалните
болнични бази в тила. Само около 120 нетрудоспособни ранени бяха оставени в
Мадрид за лекуване, като по-късно и те бяха евакуирани в дълбокия тил.
В средата на август интернационалните бригади бяха прехвърлени от
Мадридския на Арагонския фронт. Управлението на Санитарната служба на
интернационалните бригади предприе редица мерки по преустройството на
Санитарната служба. Болничната база в Беникасим, като най-близко разположена
до Арагонския фронт, беше реорганизирана от възстановителна в евакуационна
и хирургическа. Легловият ѝ фонд беше увеличен до 1100 легла. Евакуационната
болница в Таранкон бе ограничена до минимум, като евакуационните санитарни
средства бяха пребазирани на нови места с оглед евакуацията на ранените да бъде
насочена по новите пътища на Арагонския фронт. Благодарение на тези мерки
Санитарното управление можа да обслужи напълно ранените интербригадисти
в ожесточените боеве, започнали на 25 август в района на Сарагоса за Кинто и
Белчите.
На 23 септември 1937 г. испанското републиканско правителство подписа
декрет за интернационалните бригади. По това време положението в страната
рязко се беше променило в сравнение с края на 1936 г. Беше създадена вече редовна народна испанска армия. Остатъците от времето на „колониите” и тяхната
автономност бяха ликвидирани. В декрета се определяха взаимоотношенията на
интербригадите с редовната народна армия, тяхната подчиненост, връзки, права,
устройство и така нататък.
Този декрет до голяма степен се отнасяше и за Санитарната служба на интербригадите и за тяхното отношение към новосъздаденото Главно военно санитарно управление на испанската народна армия. Всички военносанитарни служби на фронтовите и тиловите поделения на испанската народна армия трябваше
да преминат на подчинение на това управление и цялото им ръководство да се
централизира в негови ръце. Предстоеше сега тази реорганизация да се проведе
и в Интернационалната санитарна служба. Военносанитарните служби за интернационалните фронтови поделения (бригади, дивизии) трябваше да бъдат непосредствено подчинени на по-високостоящите служби на народната армия, а Санитарната служба на базата на интернационалните бригади и нейните поделения
– на Главното военносанитарно управление.
Щабът на базата на интернационалните бригади и Санитарното управление
пристъпиха към конкретното разрешаване на тази задача. Беше решено управле-
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нието на Санитарната служба на интербригадите да се раздели на две: а) Отдел
за медицинска помощ от чужбина при Главното санитарно управление на армия
та в Барселона; б) Санитарна служба на базата на интернационалните бригади в
Албасете. Между тези две учреждения бяха разпределени тиловите болници на
интернационалните бригади.
На отдела „Медицинска помощ от чужбина” беше възложено да координира дейността на фронтовите интернационални санитарни служби със службите в тила. По този начин се постигаше известно единство в ръководството и в
дейността на всички интернационални санитарни поделения. На Санитарното
управление на базата беше възложено ръководството на санитарните служби и
поделения и на лечебните заведения, намиращи се на непосредствено подчинение на базата на интернационалните бригади.
Към януари 1938 г. тази реорганизация беше окончателно завършена. Д-р
Цветан Кристанов беше назначен за началник на „Медицинска помощ от чужбина” и с част от апарата на Санитарната служба в Албасете замина за Барселона.
Коларов остана като началник на Санитарната служба на базата в Албасете. Бяха
взети решителни мерки за съкращаване на апарата на Санитарното управление
и болниците. Това беше проведено доброволно под лозунга „Всички здрави на
фронта”. На този лозунг се отзоваха голям брой другари. От 1.ІІІ.1938 г. Санитарната служба въведе нов ред в интернационалните болници. Беше ликвидиран
особеният режим по отношение на финансирането и материалното им снабдяване. Те бяха поставени на общия режим, който съществуваше във всички испански военни болници, и бяха подчинени в това отношение на съответните административни управления на болниците.
Започнатите от Санитарната служба мероприятия на базата на интернационалните бригади за прегрупиране на болниците в Албасете, за организиране на
мястото на множество малки болници на единен централен военен хоспитал не
бяха завършени поради голямата фашистка офанзива при Арагон и последвалата евакуация на базата на интербригадите в Каталуния.
През март започна голямото фашистко настъпление на източния Арагонски
фронт. В ожесточените боеве няколко интернационални бригади и техните санитарни служби понесоха големи загуби. Санитарната служба на базата на интернационалните бригади взе незабавно мерки, за да подпомогне всестранно и бързо
фронта. Бяха буквално пресети всички интернационални болници и всички год
ни и способни да носят оръжие бяха изпратени за попълнение на пострадалите
бригади. Санитарната школа в Албасете в пълен състав беше предсрочно пусната
и замина за фронта. Всички материали, с които разполагаше Санитарната служба на базата в Албасете – медикаменти, превързочни материали, хирургически
инструменти, носилки, палатки и др., бяха пратени за попълване на санитарните
служби на фронта. В мартенските боеве при Арагон интернационалните части загубиха голям брой санитарни автолинейки и друг автомобилен транспорт (само
35-а интернационална дивизия загуби 16 санитарни автолинейки, включително и
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автохирургически). Санитарното управление в Албасете мобилизира от болниците 21 санитарни и товарни автомобила, които изпрати на фронта.
В резултат на взетите мерки в значителна степен се възстановиха и попълниха понеслите големи загуби санитарни служби и се изгради самостоятелна санитарна служба на 129-а бригада, дотогава влизаща в състава на 45-а дивизия, но
която в боевете при Арагон действаше самостоятелно.
След заминаването на Цветан Кристанов в началото на март 1938 г. на негово място за началник на отдела „Медицинска помощ от чужбина” при Главното
санитарно управление на Републиканската армия бе назначен американският хирург комунистът Едвард Барски.
Още на 20.V.1938 г. беше решено да се организира интернационална болница в Каталуния поради възможния пробив на противника към Средиземно море
и отделянето на Каталуния от Централна Испания.
Отделът „Медицинска помощ от чужбина”, който до този момент беше по
същество само представителен орган на интернационалните бригади при Главното санитарно управление на армията и се намираше в Барселона, трябваше
да осигури откриването на болницата. С изпълнението на тази задача се зае д-р
Барски. Към края на март той намери подходящо помещение в Матаро (на 24 км
на североизток от Барселона, по главното шосе за Херона и френската граница),
което получи от каталунските власти. В края на март Санитарната служба на базата изпрати от Албасете необходимия персонал за новата болница. По план тя
трябваше да бъде готова за приемане на ранени към 5 април.
През нощта на 5 срещу 6 април 1938 г. Управлението на Санитарната служба
на базата получи разпореждане от Щаба на базата да евакуира от Централна
Испания в Каталуния цялата санитарна служба и всички интернационални
болници с ранените, хоспитализираните в тях и персонала. Това разпореждане
беше част от общата заповед за евакуация на цялата база на интербригадите в
Каталуния в срок от 96 часа. Заповедта беше подписана от Андре Марти и връчена
на началника на базата генерал Гомец със съответните конкретни указания.
След получаване на заповедта беше разработен план за евакуация в
Каталуния и бяха поискани санитарни влакове от Валенсия. Санитарното
управление на базата пристъпи към осъществяването на самата евакуация.
Съгласно плана на 6 април, в зависимост от пристигането на съответния
транспорт, започна евакуирането на ранените и на персонала от Беникасим.
Самата болница с хоспитализираните в нея бойци от маневрената армия, при
кри
ваща направлението Кастельон–Валенсия, и необходимия медицински
персонал беше предадена на началника на Санитарното управление на манев
рената армия. На 7 април бяха евакуирани болниците в Албасете, Вилануева
де ла Хара, Махор, а също така ранените интербригадисти от болниците във
Валенсия. На 8 април хоспитализираните интербригадисти и медицинският
пер
сонал от болниците в Мадрид, Хуете, Вила Пас, Салинес, Валдеганга,
Пунтонес и Куева ла Потита също се евакуираха. През нощта на 8 срещу 9
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април и сутринта на 9 април дойде ред на болниците в Мурсия и Орихуела.
През деня и вечерта на 9 април започна евакуацията на Бениза и Дения. На
9-и следобед заедно с Щаба на базата на интербригадите след завършване на
евакуацията на цялата база и болниците замина и санитарното управление.
Началникът на Санитарното управление се евакуира заедно с Щаба на базата.
С пристигането си във Валенсия той узна, че е получено указание от Главното
санитарно управление на армията в Барселона движението на санитарните
влакове с ранените интербригадисти в направление към Барселона временно
да спре и те да останат във Валенсия.
Част от ранените и болните се разтоварваха на гарите, където бяха спрени
влаковете, и биваха настанявани в местните болници. През нощта на 11 срещу
12 април 1938 г. движението на санитарните влакове се възобнови по заповед
на Главното санитарно управление. Незабавно се пристъпи към по-нататъшна
евакуация на ранените интербригадисти към Каталуния. След заминаването на
последния санитарен влак от Валенсия за Барселона през нощта срещу 14 април
началникът на Санитарната служба на базата замина за Барселона и пристигна
там на 14 април привечер. В Барселона той узна, че последният санитарен влак с
ранени евакуирани от болницата в Дениа е бил бомбардиран в района на Винярос
и принуден да се върне във Валенсия. На 15 април противникът зае Винярос и с
това прекъсна всяко съобщение по суша между Централна Испания и Каталуния.
Евакуацията на базата на интернационалните бригади и болниците протече организирано в пълен ред. В посочените срокове бяха евакуирани 2400 души
ранени и болни интербригадисти и около 900 души медицински персонал от 20
болници в Централна Испания. В Централна Испания останаха само 300 души
ранени и медицински персонал, които по заповед от Барселона се върнаха в
болницата в Дениа.
Какво става по това време в Барселона? Поради неочакваността на
евакуацията и недостатъчната подготовка за приемане и хоспитализиране на
евакуирани ранени интернационалисти от Централна Испания възникнаха
големи трудности. Единствената интернационална болница, която приемаше
пристигащите от Централна Испания ранени интернационалисти без бавене,
макар и препълнена, беше организиращата се болница в Матаро. Отделът
„Медицинска помощ от чужбина” нямаше още достатъчно персонал, пък и опит
и с голяма трудност настаняваше пристигащите със санитарни влакове ранени
от болниците в Каталуния. Групата работници от Управлението на Санитарната
служба на базата в този напрегнат момент се оказа фактически без работа. Всичко
това усложни много положението и създаде обърканост и дезорганизация.
На 14 април в Барселона пристигна Коларов и с помощта на другарите
Ендлер, Минков, Фрид, Фрос и други успя да нормализира положението в Са
нитарната служба. Веднага бе пристъпено към създаване на нова болнична
интернационална база в Каталуния. През периода април–юни 1938 г. в Северна
Каталуния бяха организирани и започнаха работа следните болници на интер
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бригадите, които с успех се справиха с възложените им задачи по време на
ожесточените боеве през юли–ноември 1938 г. на р. Ебро.
1. В Матаро – с 800 хирургически легла;
2. В Моя – с 500 хирургически и терапевтически легла;
3. Във Вик – с 1000 хирургически легла;
4. В Санта Колома – с 300 легла за възстановяване.
Общо за 2600 ранени и болни.
След пренасянето на интербригадите в Каталуния изникна важният въпрос
– евакуирането на инвалидите и на небоеспособните интербригадисти зад граница. По предложение на Санитарната служба на интербригадите за целта Главното санитарно управление на армията организира специални медицински трибунали от двама военни лекари испанци и един интербригадист. В курортното
градче Сагаро бе създаден специален център с 500 легла. Оттук в края на май за
Франция заминаха първите 300 инвалиди от всички националности. Другарите
бяха изпълнени с решителност да продължат борбата срещу фашизма в собствените си страни. Но както стана известно по-късно, те са били разпръснати на
малки групи из Южна Франция и поставени под наблюдение на полицията. Това
затрудни изпращането на следващите групи инвалиди – повечето не желаеха да
напуснат Испания.
В края на май беше окончателно решен въпросът за ликвидирането на базата на интернационалните бригади.
На 15 юни Коларов и Барски предадоха Санитарната служба на интернационалните бригади на каталунския комунист Сан Мартин, назначен за началник
на Санитарната служба на интербригадите, и на неговия заместник българския
лекар д-р Константин Мичев. Няколко дни по-късно Барски замина за САЩ. На
22 юли Коларов напусна Испания.
Ранените от тези бригади бяха от различни социални слоеве, от различни
националности, различни професии – работници и селяни, учители, лекари,
военни летци. Те застанаха под знамето на Испанската република и с твърдост и
самоотверженост се бориха срещу фашистките орди.
Тук интернационалните бригади, най-добрата част от прогресивното човечество, прекрасно организирани, показаха чудеса от смелост, воля и мъжество в
боевете при Харама, Гуадалахара, Пособланко, Теруел и Ебро.
Светът се гордее с подвига на своите смели синове – участници в авангардните битки, първи застанали с открити гърди на пътя на настъпващия фашизъм.
Няма да се забравят никога самоотверженото и благородно дело и героизмът на
армията от медицински работници, дошли от цял свят. Те отдадоха своите умения и знанията си на испанския народ в борбата му за свобода. Голяма част от тях
пожертваха и живота си.
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бурните, революционни, драматични години на
ХХ век събитията в Испания през 30-те години
са особено значими и знакови за Европа и за света. Те
са прелюдия и генерална репетиция на Втората световна война. Днес тези събития са предупреждение
за човечеството.
Кървавата драма в Испания започва на 18 юли
1936 г., събота, точно в един часа на обяд, когато нелегална радиостанция предава: „Над Испания небето е
чисто”. Това не е метеорологичен бюлетин, а паролата
за въоръжен преврат срещу Републиката. Предизвикателството е добре разбрано от съветското ръководство,
което веднага заявява: „Делото на Испанската република е дело на цялото прогресивно човечество. Съветският
съюз ще подкрепи Испанската демократична република
с всички сили и средства.”1 Така Гражданската война в
Испания прераства в морален и идеологически сблъсък
с планетарен мащаб. Тя се превръща във въпрос на интернационална солидарност с правото за самозащита
на един народ; и тази солидарност е проява на висш морал в международните отношения, жест на безкористна
приятелска помощ в решителната съпротива срещу настъплението на фашизма.
бр. 9/10 – год. XIХ
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Още в началото става ясно, че испанският народ се нуждае главно от оръжие и военни кадри, тъй като почти цялата испанска армия и въоръжението ѝ
са в ръцете на метежниците.
Според оценката на световноизвестни специалисти „Франко сам, само със
собствени средства, не е в състояние да наложи господството си в Испания”.
Затова още в първите дни след преврата той получава мощна политическа,
военна и морална подкрепа. Хитлер е в ужас от установяването и съществуването на втори идеологически и социален център (след СССР). Затова хитлеристка Германия незабавно изпраща танкове, опитни летци с ята военни
самолети, а Бенито Мусолини отправя кораби от военноморския флот, редовни войскови съединения и артилерия. В своя поход към Мадрид Франко не
разчита само на своите 90 хиляди войници. Неговата основна ударна сила са
50 хил. германски войници, 150 хил. италиански войници (голяма част от тях
доброволци), 15 хил. войници от редовната португалска армия, както и няколко хиляди наемници от чуждестранния легион. Те са въоръжени с най-модерни танкове, самолети, бронирани автомобили, артилерия, автоматични
оръжия и други.
В подкрепа на Испанската република, на нейните социални и политически
завоевания се включват 35 хиляди интербригадисти от 54 страни. За тях това е не
само политически акт, а и морален дълг, стремеж към справедливост и въпрос на
чест и човешка съпричастност.
До събитията през юли 1936 г. съветското ръководство смята, че републиканското правителство на Испания ще се справи със собствени сили с метежниците. Още през 1932 г. по решение на Съветския съюз и Коминтерна, по поръчение на Г. Димитров, в Испания пристига забележителният деец – българинът
Стоян Минев (с псевдоним Морено), заедно с двама военни инструктори. Решението на Коминтерна е те да са в помощ само чрез Испанската комунистическа партия, без да се намесват в работата на партията и на Републиката2.
През лятото на 1936 г. по дипломатически път новият тогава съветски дипломат в Испания Марсел Розенберг предава информацията, че Германия и Италия
не само оказват материална и военна помощ, а и изпращат значителни контингенти от свои военнослужещи. От 18 септември 1936 г. е решението на съветското
правителство, а впоследствие и на ръководството на Коминтерна, за решителна
помощ на Испанската република. Призивът за международна солидарност с борещия се испански народ се разгръща през октомври и ноември 1936 г. В цял свят
народите се обявяват срещу фашистката военна интервенция в Испания, израз на
което първоначално са хиляди събрания, митинги, протести, телеграми, петиции
и манифестации. Светът разбира, че испанският народ се бори с невиждан героизъм не само за своята свобода, а и за мира в света; че ако германско-италианската
агресия не бъде спряна, тя ще предизвика световна война.
Българският народ се е сблъскал с лицето и същността на фашизма още
през 1923 г. и затова така решително оказва всестранна морално-политическа и
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материална помощ на Испанската република. Трудовите хора и лявата интелигенция на България добре разбират характера на събитията и са на страната на
съпротивляващия се испански народ. През лятото на 1936 г. нелегалният печатен
орган на БКП „Работнически вестник” редовно информира и призовава за подкрепа на демократична Испания в борбата ѝ против фашизма чрез събиране на
средства, чрез протестни акции и демонстрации, телеграми и писма. Каузата е
обща – „В защита на мира и против войната!”. В България по това време трибуна
в защита на антифашистка Испания са и 17 легални вестника и списания, които
излизат под ръководството на БКП. Така на българската общественост ѝ става
известно, че българското царско правителство на Георги Кьосеиванов е във връзка с франкистите и че прекъсва търговските връзки с Испанската република; че
забранява износа за Испания на оръжие, муниции и други военни средства; че
забранява заминаването на доброволци за републиканска Испания; че въвежда
цензура на съобщенията от и за Испания; а в известния Лондонски комитет за
ненамеса практически подкрепя държавите агресори – Германия и Италия, макар и официално, под натиска на обществеността, да признава режима на Франко не през ноември 1936 г., а през март 1939 г.3.
В резултат на призивите и създадената организация в България се събират
и изпращат по нелегални канали парични средства, дрехи, лекарства, хранителни продукти. Истинската солидарност на българския народ се проявява и
с включването на 501 доблестни синове на България в редовете на испанската
републиканска армия, въпреки правителствената забрана и мерките на българските власти срещу отпътуването им. Това са дейци, ръководители, участници
в Септемврийското въстание или техни потомци, участници в партизанските
чети в България в периода 1924–1925 г. или в последвалите борби срещу политическите режими в България, младежи с антифашистки и революционни идеи
за промяна на обществото – комунисти, анархисти, социалдемократи, леви
земеделци. Тези българи добре познават събитията в България през 1923 г. и
случващото се в Европа след това. Те са убедени, че антифашисткият фронт е
общ, защото навсякъде противникът е един и същ; еднакъв е дългът на всички
и борбата е една, независимо от границите и географията. Това са хора с различни професии, образование и стаж в революционните борби. В мнозинството си те са изпитани и доказали се дейци с голям практически опит в изграждането на нелегални организации и в участието в масови акции и преминали през
ужаса и жестокостта на реакционните режими. Много от интербригадистите са
активни членове на партията и на Комсомола, включително и членове на централните ръководства – Владо Тричков, Благой Иванов, Райко Дамянов, Димо
Дичев, Август Попов, Рубен Аврамов, Спас Георгиев, Коста Пенев... Те вярват,
че в тези трудни и бурни времена „...за да бъдеш патриот на своето отечество,
трябва да си и интернационалист”. В средата на 30-те години на ХХ век, по думите на интербригадиста Кирил Видински, „Испания бе темата на човечеството. Испания бе любима, магическа дума. Тя бе паролата, по която разпознавах
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ме хората, тя бе разделила света на два лагера... В лешоядите беше силата на
стоманата, революцията се бранеше със стиснат юмрук и вяра.”4
Освен българите интербригадисти от пределите на България, в защита на
Испанската република се включват и над 100 българи от политическата емиграция в Съветския съюз. Те са хора с богати, респектиращи политически и революционни биографии. Мнозинството от тях са с тежки присъди по ЗЗД, осъдени за
революционна, антифашистка дейност. За тях емиграцията в СССР е спасение на
живота им. Почти всички в Съветския съюз се образоват допълнително (инженери, лекари – инж. Делчо Наплатанов, синовете на Васил Коларов: инж. Никола
Коларов и д-р Петър Коларов), а много от тях имат и отлична военна подготовка, получена в най-престижните военни академии на СССР и по време на всеотдайното служене в редовете на Съветската армия, включително и като командири
и преподаватели – полк. Цвятко Радойнов (полк. Радионов), полк. Фердинанд
Козовски (полк. Петров), Захари Захариев, Петър Панчевски, Симеон Славов (ка
питан Рак), Иван Винаров, Кирил Видински, Иван Изворски (капитан Кремаков),
Стефан Палазов, Полина Недялкова, както и летците Никола Ватов, Кирил Кирилов
и много други отлични военни специалисти, за които няма тайни във военната
тактика и стратегия. Тяхната братска помощ допринася за изграждането на бое
способни републикански пехотни, танкови, артилерийски и въздушни войски.
Голяма част от българите интербригадисти, които са политемигранти в СССР,
през 1941 г. стават известни – като подводничарите и парашутистите, които под
общото ръководство на полк. Цвятко Радойнов (Радионов) се отправят към родната земя за решителната битка срещу фашизма. Друга немалка група българи
пристигат в Испания от други европейски страни, където са политически емигранти. Сред тях е и Тодор Ангелов, дошъл от Белгия, където активно участва в
борбите на белгийските трудещи се.
Една част от българите (военните специалисти на служба в Съветската армия), които се отправят към Испания, са изпратени от съветските власти като
военни специалисти и военни съветници. Военните специалисти на СССР в
Испания са общо 3000 човека. От тях загиват 158. Не всички от тях са включени
в състава на международните бригади. Такъв, на първо място, е полк. Цвятко
Радойнов, изпратен в Испания като особено ценен военен специалист на служба
в съветската армия. Полк. Радионов първоначално се установява в Каталуния,
а след това и в поречието на р. Ебро. Той е неуморимият и ценен военен командир в боевете при Мадрид, Гуадалахара, край миньорския град Теруел, в
битката при Ебро, където ръководи създаването на Републиканската испанска
армия5. Голяма част от републиканските испански бойци и офицери получават
своето обучение от интербригадистите. Така в трудните условия, в движение
се изграждат боеспособните републикански пехотни, танкови, артилерийски и
въздушни войски.
Всеки от тези над 600 българи, озовали се в Испания по зова на своите
високи идеали, носи един велик подвиг и героизъм, една дълбока драма, не-
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вероятно тежки изпитания, премеждия, преживявания и конспирации. Нашите българи пристигат в Испания по различни сложни и рискови легални и нелегални начини и пътища от Съветския съюз, както и от Франция,
Чехословакия, Белгия, Канада и други страни, където са намерили убежище
по политически или икономически причини. От второто направление идват
лекарите д-р Константин Мичев, д-р Симеон Грозев. Почти всички се насочват
към Испания с изготвени паспорти с чужди или променени имена. Някои са
с българските си паспорти, но със своя невероятна легенда за пред властите.
Всичко е обмислено и репетирано до съвършенство – паспорти, костюми, указания, явки и пароли за Прага, Париж и другаде6.
По решение на Коминтерна след установяването си в Испания интербригадистите първоначално се събират в град Албасете. Първата по-значителна
група българи пристигат в Албасете на 13 октомври 1936 г.7. Съби Димитров
(Михайлов) отговаря за кадрите при Щаба на интербригадите, за разпределението им по фронтовете и въобще за българското участие в революционна
Испания. За него българските интербригадисти разказват: „На пръв поглед изглеждаше много строг, но в действителност бе много сърдечен човек с широка,
отзивчива душа... Съби полагаше много грижи за всеки другар и ненапразно
всички го наричаха Отеца.” Той познава и общува с всеки български боец в
Испания, знае техните възможности, качества и проблеми8.
Междувременно някои от българите интебригадисти преминават кратка
военна подготовка, мнозина веднага са включени не само в двата славянски
интернационални батальона „Г. Димитров” и „В. Коларов”, а и в други –
„Домбровски”, „Дякович”, „Дивизионарио” с командир Павлов (Владо Тричков),
в батареята „Васил Коларов”, на едни от които командири са Фердинанд
Козовски и Продан Табаков, а също и в редица поделения на испанската народна
армия. Началник-щаб на ХІІ бригада на батальон „Домбровски” е майор Белов
(Карло Луканов). Към тази бригада са включени още българите: капитан
Христов (Никола Спасов), Панайот Яръмов, Петър Нейчев, летците Захари
Захариев (Халил Екрем), Никола Ватов, Кирил Кирилов, аероинженерите
Стефан Палазов (Чебрата), Ялъмов, танковият инженер Полина Недялкова,
инструкторът съветник Петър Панчевски9.
Интернационалният батальон „Г. Димитров” започва да се формира в състава на 15-а интернационална бригада през декември 1936 г. С тази дейност и
с обучението е натоварен българинът Иван Паунов (Гребенаров), запасен лейтенант от българската армия и политемигрант в СССР, впоследствие повишен
в чин капитан и назначен за командир на батальона – в началото в състав от
565 бойци, обучени и въоръжени с ново оръжие. Интернационалният батальон
„Георги Димитров” издава в Испания свой вестник – „Димитровац”, който излиза в периода от 1 май до 31 декември 1937 г.10.
През септември 1936 г. на централния (Мадридския) фронт от 11-те летци,
които защитават испанската столица от унищожителните бомбардировки, три-
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ма са българи, интербригадисти като политически емигранти в СССР – Захари
Захариев, Никола Ватов и Кирил Кирилов. Метакса Гугински и други се сражават в редовете на Републиканската армия11. С указ на Президиума на Върховния съвет на СССР от 31.ХІІ.1936 г. „за изпълнение на трудни и отговорни задачи на българина Захари Захариев се дава званието „Герой на Съветския съюз”.
Той е първият чуждестранен гражданин, удостоен с това звание12.
По време на Гражданската война за борба с франкистите се прилагат и
партизански, и диверсионни акции. И в тази форма на борба активно участват
българи. Някои от тях са ангажирани във формирането и обучаването на отрядите. Така Симеон Филипов (капитан Рак, политемигрант в СССР, впоследствие подводничар) заедно с още няколко други интербригадисти сформира и
обучава диверсионен отряд от няколкостотин човека и той лично командва отделни групи в акции в тила на франкистите. Значим принос в тази специфична
и високоотговорна дейност в Испания в периода 1936–1938 г. имат известният
Иван Винаров и неговите помощници Атанас Мискетов, Ганчев, Теофилов и
Коцев. В много случаи те са изпращани в тила на врага за изпълнение на саботажни действия – взривявания на военни влакови композиции, на мостове и на
други военни обекти13.
Двадесет български лекари и медицински персонал са разпределени в
болниците на основната медицинска база в Мурсия. За неин началник е назначен българинът д-р Константин Мичев (Минков). Общо Интербригадната
санитарна служба се ръководи от д-р Петър Коларов. Всички български лекари
и медицински сестри са добри специалисти – идейно близки и смели антифашисти. За хиляди интербригадисти и испанци завинаги остава дълбоката почит
към българските лекари: Петър Коларов, Цветан Кръстанов, Райко Радевски,
Симеон Грозев, Асен Василев, Дончо Дянков и др., както и към медицинските
сестри: Траяна Ненова, Гина Такова, Атанаска Радулова, Сузана Дянкова, Сара
Ково и други14.
Гражданската война се разгаря с всеки месец и се превръща във война
между световния фашизъм и световните демократични сили. Българите
интербригадисти, разпръснати из цяла Испания, участват непосредствено в
почти всички битки от 1936 до 1939 г. и особено в решаващите големи бойни
операции: битката при Мадрид, Харама, Белчите, Ебро, Гуадалахара, Сарагоса,
Билбао, Толедо, Леванте, Андалусия и другаде. Това многопосочно военно
участие на българите се дължи на голямото разнообразие в подготовката им и
на задачите, които те получават в Испания15.
Огромна е испанската земя, тежки и многобройни са фронтовете по време
на Гражданската война. Според нуждите и реалните опасности често се налагат
пренасочвания и размествания на интербригадистите по фронтовете или изпращането им в тила за ръководството на важни за Испания обекти – в строеж или
функциониращи. Над 100 българи интербригадисти заемат ръководни постове
в армията, в управлението и стопанството на Испанската република. Така инж.
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Никола Коларов проектира и ръководи строителството на важна жп линия за
връзка с Мадрид при изключително труден терен; завършена, въпреки военните действия през юли 1938 г. Веднага след това инж. Коларов е назначен за
помощник на главния съветник по транспорта в Испания. В строителството на
жп линии и на други стратегически пътища, а и като преподавател, участва и
инж. Неделчо Чобанов16.
Забележително е участието и на инж. Делчо Наплатанов (Рашев) – полит
емигрант в СССР, а през 1941 г. подводничар. Той участва в редица боеве като
командир на батальон в район на Албасате, а след това и в битките при Харама,
Мадрид и Гуадалахара, за което е произведен в чин майор от Испанската републиканска армия. През есента на 1937 г. по решение на ръководството на Испанската комунистическа партия той е изпратен за главен инженер в строителството
на завод за бойни снаряди в гр. Елче заедно с още 15 българи. С денонощен труд
инж. Наплатанов успява да осигури съоръжаването на завода предсрочно. Скоро
след това той е изпратен в Барселона отново като главен инженер и отговарящ за
три военни завода. Наред с напрегната си военна, ръководна и инженерна дейност в Испания той е и автор на обширна статия във в. „Димитровац”, придружена с чертежи, която е посветена на важния проблем на интербригадистите –
строежа на окопи и укрепления на трудния испански терен17.
Значим е приносът и на българина интербригадист, а преди това полит
емигрант в СССР Стефан Палазов, който има висока инженерна квалификация
и военна подготовка в редовете на Съветската армия и няколко години работи
като политически комисар в Щаба на националните бригади, а след това и в
Министерството на отбраната на Испания по ремонта на повредените на фронта самолети в няколко военни бази.
Повече от 140 от българите заемат отговорни постове – командири на
военни подразделения, политкомисари, началници на военни и политически
школи, началници на бази за формиране и обучение на бойни части, ръководни
специалисти във военната индустрия и санитарната служба, военни инструктори, съветници и др. Същевременно много от българските участници получават офицерско звание или са повишени във военната йерархия по време на
боевете18.
С кървавата си бруталност Испанската гражданска война разкрива пред
човечеството какво предстои да се случи в близко време и накъде върви светът.
Преките и косвените участници в тези събития стигат до различни изводи и
поуки. Въпреки дългогодишната умора, изтощението от боевете и непоносимата горещина по-голямата част от бойците устояват на огромното напрежение.
Драматична е съдбата на българите, които и в следващите години остават вер
ни на своите идеи и на антифашистката кауза, като използват натрупаните по
време на боевете на испанска земя опит и умения.
От всички над 600 българи – участници в защитата на Испанската република
(включително и политемигрантите в СССР), около 150 загиват на територията
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на Испания, а немалка част от тях – в България по време на въоръжената анти
фашистка борба в периода 1941–1944 г.: Цвятко Радойнов, Съби Димитров, Владо
Тричков, Август Попов, Неделчо Наплатанов, Продан Табаков, Стоян Д. Палаузов,
Жечо Гюмушев, Христо Дамянов, Метакса Гугински, Мирко Петров, Съби Дичев,
Иван Щерев, Йордан Кискинов, Ганчо Монев, Иван Стоянов, Иван Трайков,
Димитър Кирков, Борис Чернооков, Ганчо Монев и други. Някои от българите
интербригадисти загиват по-късно: Тодор Ангелов – като герой на Съпротивата
в Белгия; Димитър Бутански – в Отечествената война на територията на СССР;
Йордан Овчаров – като партизанин в Южна Франция; Методи Христов – като
партизанин в Испания след Гражданската война.
Испанската гражданска война е непосредствено преди огромния световен
сблъсък – Втората световна война. Днешният свят е изпълнен със събития,
които напомнят за времето преди осемдесет години. Затова като предупреждение звучат думите на Долорес Ибарури: „Вие се борите и жертвате за свободата
на Испания... Да се бориш за Испания, значи да се бориш за свободата и мира
в света!”19.
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ПАРТНЬОРСТВО НА ИЗТОК*
Янаки Стоилов

З

Янаки Стоилов – доцент, док
тор по право. Преподава теория на
правото, теория на държавата в
СУ „Св. Кл. Охридски“ и в Пловдивския
университет „П. Хилендарски“. Ав
тор е на монографията „Държав
ната власт“ и на редица студии и
статии по проблемите на права
та на личността, на социалните
норми, на политическите и прав
ните субекти, на конституционно
то развитие на България и др. Член
е на ръководството на Българ
ската асоциация по философия
на правото и социална филосо
фия. Бил е народен представител
във Великото народно събрание и
в няколко състава на НС. Замест
ник-председател е на 43-тото
Народно събрание.

86

а мен е голяма чест да бъда удостоен за почетен
професор на университета Shanghai Jiao Tong –
един от най-големите, най-старите и най-престижни
университети в Китай, университет, който заема все
по-предни позиции в световните рейтинги на академичните институции.
Аз приемам този акт като високо признание за
моята политическа и научна дейност, за дългогодишния ми принос в развитието на отношенията между
България и Китай. Това е ново предизвикателство, на
което смятам да отговоря чрез нашите общи инициативи, работа и резултати.
За мен това е възможност да развиваме академичните контакти между Jiao Tong университета и български университети, между китайски и български организации, да обменяме опит и знания, да допринесем за
развитието на съвременните отношения между Китай
и България, между българския и китайския народ в
различни области.

Ролята на материалното
и на духовното в живота
Китайска пословица казва: „С пари можеш да си
купиш къща, но не можеш да си купиш дом; с пари
можеш да си купиш часовник, но не можеш да си купиш време.” Тази мисъл показва зависимостта между
* Реч, произнесена при удостояването на Янаки Стоилов за
почетен професор на Университета Shanghai Jiao Tong –
17.І.2017 година.
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материалното и духовното в живота. Без материална основа няма как да живеем и да се развиваме. Измерителите на материалния прогрес дават възможност
да разберем какво сме постигнали, да оценим темповете на растеж или регрес.
Но не всичко в живота може да се превърне в пари. Доверието, приятелството,
принципите са важни сами по себе си. Заедно с това духовността, образованието
и културата са предпоставка за запазване на материалните постижения и за икономическия напредък на обществото.
Материалното и духовното не само се допълват, но се намират и в конкуренция помежду си. Тази конкуренция има също глобално измерение. Повече
от столетие Западният свят беше лидер в техниката, технологиите и икономиката. Но днешната свръхкомерсиализация на живота и финансовите спекулации поставят на изпитание основите на икономиката и обществото. Успехът на
Източния свят в лицето на страни като Китай се дължи на възприемането на
техническите и технологичните постижения и на успешното им приспособяване в специфичен обществено-икономически модел. Част от спецификата на
този модел е съчетаването на универсалното с националното, търсенето на баланс между материалното и духовното. Тези идеи са в основата на създадената
от Дън Сяопин концепция за социализъм с китайска специфика, на политиката
на реформи и отваряне на Китай към света. Китай прилага принципа за търсене
на хармония при запазване на различията. Управлението и развитието на Китай
днес продължават по този път.
Призивът на създателя на Китайската република Сун Ятсен за „Възраждане на Китай” намира съвременно изражение в идеята на председателя на Китайската комунистическа партия и президент Си Дзинпин за реализиране на китайската мечта за велико национално възраждане. Тя преминава през постоянно
увеличаване на БВП и на средния доход на човек от населението, за да се изгради
среднозаможно, сяокан общество до 2020 г., а до средата на века да се построи
просперираща, демократична, цивилизована и хармонична модерна социалистическа държава.
Постиженията на Китай и засилването на неговите икономически и
външнополитически позиции в съвременния свят повишават ролята му в
търсенето на решения на глобалните проблеми и противоречия.

Основни опасности и противоречия в съвременния свят
За първи път през последните десетилетия светът е изправен пред две реални опасности.
Изчерпването на материалните ресурси и големите климатични промени са
едната опасност. Тя диктува необходимостта от опазване на природата, на околната среда като условие за човешкото съществуване. Бързите темпове на увеличаване
на световното население, неговото удвояване само за няколко десетилетия поставят въпроса за рационалното потребление и за запазването на околната среда.
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Другата опасност е развитието на оръжията и на военните технологии. Количеството на оръжията и качеството на военните технологии са предостатъчни
за унищожаване на човечеството и дори на живота на Земята. Интензивността
на военните конфликти и увеличаването на техния брой през последните години повишават този риск. Към тях се добавят разпространението на тероризма,
включително на ислямския екстремизъм.
Конфликтите в света се обясняват от позицията на различни възгледи. Американският професор Самюел Хънтингтън описва съвременния свят като „сблъсък на цивилизации”. Този сблъсък произтича от неравностойността на различните цивилизации и от противоречията между тях. Своеобразна теоретична
реплика на този възглед предлага българският професор Александър Лилов.
Като модел на взаимодействието между цивилизациите той обосновава диалога
между тях. Това не е само романтична идея и пожелателно мислене, а търсене на
конструктивна алтернатива за света.
Няма нужда да идеализираме заобикалящия ни свят. Той е изпълнен с много и остри противоречия. Не бива да очакваме, че конфликтите между държавите и цивилизациите ще изчезнат. Противопоставянето и съгласието са част от
живота, израз на неговата диалектика. Въпросът е, като отчитаме отбелязаните
глобални рискове и заплахи, конфликтите да бъдат сдържани и регулирани чрез
водещата роля на диалога. Диалогът между нациите и цивилизациите не означава премахване на противоречията между тях, а способност и воля за тяхното
обсъждане, за взаимното зачитане на различните интереси и позиции. Диалогът
в най-добрия случай е път за намиране на общи решения във взаимна изгода.
Западната цивилизация от времето на Просвещението, на това, което наричаме Ново време, изтъква ролята на Човека и неговите права. В центъра на
вниманието се поставя човешкият индивид с неговите права. Тази идея намира
място още в първите конституции от края на ХVІІІ и ХІХ век. Тя преобладава и
днес като идея и нормативен принцип. Въпреки това, особено през ХХ век и сега,
дискусията за отношението индивид – общество, за ролята на индивидуалните и
обществените интереси е актуална.
Източните цивилизации традиционно отделят по-голямо внимание на общността и на обществото. Реализацията на индивида изисква постигане не само на
лични, а и на приемливи за цялото общество цели. Индивидът не трябва да се
противопоставя на обществото и да бъде поставян над него.
Отбелязването на тези цивилизационни разлики не отхвърля идеята за универсалност на човешките права. Тази идея може да се разглежда като процес на
постепенно реално увеличаване на каталога на правата, на тяхното разпространение в различни страни и по отношение на все по-голям брой хора. Реализацията на тази идея обаче не бива да пренебрегва споменатите цивилизационни
особености и да допуска двойни стандарти.
Днес въпросът за човешките права докосва проблема за достъпа на всеки
човек до основни блага – тези, които са в основата на неговото пълноценно съ-
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ществуване. Увеличаването на световното население, ограничеността на природните ресурси и бързото развитие на технологиите са ориентирите за определяне
на правната рамка на осигуряването на основните човешки потребности.
Реформите и иновациите са средства за повишаване на материалното благосъстояние на хората и на ефективността на човешката дейност, за ограничаване
на нейните отрицателни въздействия върху околната среда. Необходима е промяна на доминиращия сега социално-икономически модел, за да се насочи финансовият капитал към развитие на производството и на технологиите, за да се
премине от фетиша на самоцелната консумация към съчетаване на материалното
и духовното, към социално хармонично общество. Това са актуални проблеми и
пред България.

България – история, култура, икономика, политика
България няма толкова дълга история като Китай, но тя е една от най-старите държави в Европа. В основата на България е наследството на траките, на
славяните и прабългарите. България е неголяма, но важна страна. Тя е кръстопът
на различни народи, религии, култури и дори цивилизации.
В началото на ХІІІ век един от българските царе – Калоян, разбива кръстоносен поход на Латинската империя, а преди това превзема дори Константинопол – столицата на Византия. Този цар води преговори едновременно с римския
папа и с византийския император, за да получи от тях официално признание на
българската държава и църква. По-рано, през ІХ век, България става средище за
разпространение на славянската писменост. Това дава основание на Георги Димитров на съдебния процес срещу него в Лайпциг, Германия – малко след идването на власт на нацисткото правителство, да заяви, че „когато германският император Карл V говореше на немски само със своите коне, а германските дворяни
и образовани хора пишеха само по латински, в България светите братя Кирил и
Методий създадоха и разпространиха древнобългарската писменост”.
В нашата история има много други важни факти, някои от тях дори трагични. Посочих няколко примера, за да се знае, че, без да подценяваме големината и
ресурсите на отделните държави, тяхното значение зависи също от ролята им в
културните процеси, от мястото им в търговските пътища, от съприкосновението на цивилизации и оформянето на политически съюзи.
Днес Република България е член на Европейския съюз и на НАТО. Тази
година се навършват десет години от присъединяването ни към ЕС. През
2018 г. България ще бъде председател на Съюза. Членството в ЕС даде нови въз
можности на страната и на нейните граждани – свободно движение на хора и
капитали, милиарди, които получихме за земеделието, за инфраструктурата и за
други сектори. В същото време България плати висока цена за членството в тази
европейска организация. Нямам предвид задължителните годишни вноски в
бюджета на ЕС. Под натиска на различни интереси бяха затворени модернизирани
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ядрени реактори, загубихме традиционни пазари на Изток, главно в Русия.
Вследствие на икономическите санкции от страна на ЕС и на контрасанкциите
от Русия тези загуби са още по-големи. Европейският съюз реагира неадекватно
на процесите в Близкия изток и Северна Африка, които предизвикаха голямата
мигрантска и бежанска вълна към Европа.
Сега, особено след Брекзит, Европейският съюз се сблъсква с тежки проблеми. В редица държави се увеличава влиянието на партии, които поставят под
въпрос самото членство на своите държави в Съюза или поне в Еврозоната. В
България степента на критичност към ЕС не е толкова голяма, но общите тенденции се проявяват и в нашата страна.
Европейският съюз е изправен пред големи предизвикателства. Такива предизвикателства са: как да съчетае ролята на националните държави с
наднационалните европейски институции; как да хармонизира развитието на
държавите членки и да не се дели на център и периферия, да не се движи на
различни скорости; как да повиши темповете на растеж и своята конкурентоспособност в света и как да бъде привлекателен социален съюз на своите
граждани.
В същото време на Изток отново е изгряла звездата на Китай. Нейната светлина привлича все по-голямо внимание – далеч от бреговете на Тихия океан.
След постигането на целта за членство на България в Европейския съюз
днес по-добре могат да се оценят предимствата и ограниченията на това членство. Актуалният въпрос е как България като член на ЕС и на НАТО да води националноориентирана, балансирана, неконфронтационна и многопосочно ориентирана политика. Как като участник в западни съюзи да развива партньорство
на Изток. Това партньорство, особено с Китай, Русия и други страни, е полезно
за развитието на България и може да повиши нейния авторитет пред Западния
свят и в западните съюзи, в които членува. Най-доброто би било, ако България
стане една от входните врати и един от солидните мостове на Китай към Европа.

Състояние и перспективи
на българско-китайските отношения
България е втората страна в света след бившия СССР, която признава Китайската народна република. От началото на 2014 г. на най-високо политическо
ниво отношенията между двете държави са определени като „всестранно приятелско партньорство и сътрудничество”.
Само през изминалата година България беше посетена от няколко правителствени и парламентарни делегации от Китай. Имах приятната възможност да
посрещна в нашия парламент делегацията, водена от зам.-председателя на Комисията по образование, наука и култура на Политическия консултативен съвет
на китайския народ, почетния председател на Съвета на Jiao Tong университет
професор Ма. Също през миналата година участвах в V Китайско-европейски

90

бр. 9/10 – год. XIХ

Международна политика
политически форум на високо равнище в Пекин и имах честта да произнеса приветствие от името на чуждестранните участници.
През последните години стокообменът между Китай и България се увеличава, но все още е под два милиарда щатски долара, с положително търговско салдо
за Китай. Китай заема второ място след Турция сред експортните партньори на
България извън Европейския съюз.
Българският износ все още се ограничава до малък асортимент от стоки.
Това са предимно рафинирана мед и медни сплави. Традиционни български
продукти като вина, етерични масла и млечни продукти остават слабо представени. България има потенциал за износ на китайския пазар на зърнени и маслодайни култури, включително розово масло, вина, млечни и месни продукти,
яйца, преработени плодове и зеленчуци. България е стартирала много процедури за износ за Китай на земеделски и хранителни продукти. От тях успешно
са приключени процедурите за царевица, люцерна, риба и млечни продукти.
В момента в България няма големи инвестиции от Китай, въпреки че в страната са представени най-мощните китайски телекомуникационни компании –
HUAWEI и ZTE.
България се ползва със статут на одобрена туристическа дестинация, но
въпреки това броят на китайските туристи в нея е незначителен. Страната е
богата на минерални води. Това създава възможности за развитие на спатуриз
ма. Имаме богато историческо наследство, умерен климат, много разнообразна
и красива природа – планини, море с хубави пясъчни плажове.
Китайски компании имат интерес към изграждане на пътни инфра
структурни проекти в България. В началото на миналата година на посещение
у нас бе делегация на Националната комисия за развитие и реформи на Китай с
цел да се установят възможностите за участие на страната ни в новата китайска
инициатива за развитие на морските пристанища на Адриатическо, Балтийско
и Черно море. България представи два транспортни маршрута, които свързват
Азия с Европа чрез българската пристанищна инфраструктура и фериботни
връзки. Предвижда се създаването на железопътна линия за товарни превози
Джънджоу–Бургас.
През последните години в световната икономика доминират два сектора
– високите технологии и енергетиката. България има добри възможности и в
двата сектора. Наскоро китайската страна заяви интерес към възобновяване
на проекта за изграждане на ядрена централа на вече сертифицирана площадка в Белене.
Съществуват добри контакти между нас в образованието и в културата. В
няколко български университета и училища се изучава китайски език. Преди
десет години към Софийския университет бе открит институт „Конфуций“ –
първият на Балканите. През 2014 г. той получи статут на модел – център (един
от 14-те от общо над 500 центъра в света). Такъв институт е създаден и във
Великотърновския университет.
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Това е важно, но не е достатъчно. Китай е известен сред мнозинството българи главно със своите стоки и с китайските ресторанти, но не толкова със своята
култура – литература, кино и всестранни постижения. Това може да се компенсира чрез нова комуникационна стратегия. Тя може да използва различни форми
като културно-информационни и туристически центрове, включително с регионално значение за Балканите, електронни медии, които да популяризират модерния облик на Китай, и други.
Освен двустранното сътрудничество Китай – България нашите отношения
се развиват в рамките на стратегическото партньорство между ЕС и Китай и
специално в рамките на инициативата „16 плюс едно”. Ние я разглеждаме като
допълнителна възможност за разширяване на връзките с Китай в областта на
търговията, инвестициите, земеделието, енергетиката и т.н. Китай предложи в
различните държави от Централна и Източна Европа да се създадат сдружения
за сътрудничество в определени сектори. Така през 2015 г. в София се проведе
учредителен форум за създаване на Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и
Източна Европа, със седалище в България. България е кандидат за домакин на
една от следващите срещи на правителствените ръководители на държавите от
групата „16 плюс едно”.
Новата китайска инициатива „Един пояс, един път” е стратегически икономически проект за свързване на Китай с енергийните доставчици в Централна
Азия, Африка и Близкия изток и с пазарите в Европа. България иска да играе активна роля в развитието на транспортните коридори по Новия път на коприната.
Тази инициатива при активност и добра координация може да даде силен тласък
на икономическите отношения между Китай и България в областта на инфраструктурата, транспорта, земеделието, изследванията и технологиите.
Jiao Tong университетът може да съдейства за обучение и обмен на български и китайски студенти и преподаватели, за провеждане на международни конференции, на лекционни курсове и изследвания от учени на двете страни. Официалното откриване днес на съвместния академичен китайско-български съвет
е важна стъпка в дългия път на ползотворното сътрудничество, което, надявам
се, ни предстои.
Ако перифразирам една китайска пословица, ние можем да правим общи
планове, защото нашите пътища съвпадат. Географското разстояние между нас
е голямо, но в света на съвременните комуникации това не е проблем. Големи са
общите възможности, голяма е силата на нашия разум, голямо е взаимното желание за партньорство и сътрудничество.
Нека Jiao Tong университет да бъде едно от големите и сигурни средища на
китайско-българските отношения, приятелство и бъдеще!
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Bulgaria – West Alliances,
Partnerships in the East*
Yanaki Stoilov

I

t is a great honor for me to be awarded as an honorary professor of the Shanghai
Jiao Tong University – one of the largest, oldest and most prestigious universities in
China, a university, which occupies more and more advanced positions in the world
ratings of academic institutions.
I have accepted this act as a high recognition of my political and academic activity,
of my contribution for many years to the development of the relations between Bulgaria
and China. This is a new challenge and I intend to answer it through our joint initiatives,
work and results.
For me this is an opportunity to develop the academic contacts between Jiao Tong
University and Bulgarian universities, between Chinese and Bulgarian organizations,
to exchange experience and knowledge, to contribute to the promotion of modern relations between China and Bulgaria, between the Bulgarian and the Chinese people in
various fields.

1. The role of material and spiritual in life
A Chinese proverb says: „Money can buy a house, but not a home, money can buy
a clock, but not time.” This thought shows the relationship between the material and the
spiritual in life. Without a material basis we cannot live and develop. Material progress
measures enable us to understand what we have achieved, to assess the rate of growth or
regression. But we cannot turn everything in life into cash. Trust, friendship, principles
are important by themselves. Moreover, spirituality, education and culture are a prerequisite for safeguarding tangible achievements and economic progress of society.
The material and the spiritual not only complement each other but they are also
in competition with each other. This competition has a global dimension. More than a
century the Western world has been a leader in engineering, technology and economy.
But today’s over commercialization of life and financial speculations are challenging
the foundations of economy and society. The success of the Eastern world in the face
* Speech, delivered on the occasion of Mr. Yanaki Stoilov’s nomination as honoree professor of the
Jiao Tong University – 17.01.2017

93

Международна политика
of countries like China is due to the implementation of technical and technological
achievements and their successful adaptation to a specific socio-economic model. Part
of the specificity of this model is the combination of the universal and the national,
the search for a balance between the material and the spiritual. These ideas underlie
Deng Xiaoping’s concept of socialism with Chinese characteristics, a policy of reforms
and opening China to the world. China implements the principle „reaching harmony
by preserving differences”. China’s management and development of today continues
through following this path.
The call of the founder of the Chinese Republic Sun Yat-sen for „revival of China”
finds its contemporary expression in the idea of the General Secretary of the Chinese
Communist Party and President Xi Jinping to realize the Chinese dream of great national revival. It passes through a steady increase in the GDP and the average income
per capita in order to build a middle-class, syaokan society by 2020, and to build a prosperous, democratic, civilized and harmonious modern socialist state by the middle of
this century.
China’s achievements and the strengthening of the country’s economic and foreign
policy positions in the modern world have raised China’s role in seeking solutions to
global problems and contradictions.

2. Main threats and contradictions of the modern world
For the first time in decades, the world is facing two real threats.
The first one is the depletion of material resources and the major climate changes.
It dictates the need to protect nature, the environment, as a condition of human existence. The rapid growth of the world’s population, its doubling in just a few decades, has
raised the issue of rational consumption and protection of the environment.
The other threat is the development of weapons and military technology. The
amount of weapons and the quality of military technology is more than enough to destroy humanity and even life on the Earth. Intensity of armed conflicts and their growing number in recent years have increased that threat. We should add to this the spread
of terrorism, including Islamic extremism.
Conflicts in the world can be explained from the standpoint of different views. The
US professor Samuel Huntington has described the modern world as the “clash of civilizations”. This clash arises from the inequality of different civilizations and the contradictions between them. A kind of theoretical replica of this view has been offered by the
Bulgarian professor Alexander Lilov who wrote that the dialogue between civilizations
is a model of interaction between them. This is not just a romantic idea and wishful
thinking, but a search of a constructive alternative for the world.
No need to idealize the surrounding world. It is filled with a lot of sharp contradictions. We should not expect that conflicts between states and civilizations will disappear.
Opposition and consent are part of life, an expression of dialectics of life. The question is to
contain and regulate conflicts through the leading role of the dialogue, taking into account
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the identified global risks and threats. The dialogue between nations and civilizations does
not eliminate the contradictions between them; the dialogue is the ability and willingness
to discuss them, and the mutual respect for different interests and positions. The dialogue
in the best case is a method of finding mutually beneficial common solutions.
Since the Enlightenment, during what we call the Modern Times, the Western
civilization has highlighted the role of man and human rights. The focus is placed on
the individual and his rights. This idea was advocated in the first constitutions of the
late 18th and early 19th century. It is also prevalent today as an idea and a normative
principle. In spite of this, especially in the 20th century and now, the discussion about
the relationship „individual – society”, about the role of individual and public interests,
is still a problem of the present day.
Eastern civilizations traditionally pay more attention to the community and the
society. The realization of the individual requires achieving not only personal purposes,
but also purposes that are acceptable to the whole community. The individual should
not be opposed to the society or placed above it.
Highlighting these civilizational differences does not dismiss the idea of universality of human rights. This idea can be seen as a process of real gradual increasing the
catalogue of rights, of their distribution in different countries and in terms of a growing
number of people. However, the realization of this idea should not underestimate the
abovementioned civilizational features or allow double standards.
Today, the issue of human rights is related to the issue of access of everyone to basic
goods – those that are the basis of the entire existence of the individual. Growing world’s
population, scarcity of natural resources and rapid technological development are the
benchmarks to define the legal framework for meeting the basic human needs.
Reforms and innovation are the means for increasing the economic prosperity of
the people, the effectiveness of human activity and limiting its negative effects on the
environment. What we need is a change of the dominant socio-economic model so as
to direct financial capital to the development of production and technology, and to shift
from the fetish of aimless consumption to the combination of the material and the spiritual, to a socially harmonious society. These are the current problems of Bulgaria as well.

3. Bulgaria – history, culture, economy, politics
Bulgaria does not have such a long history like China, but it is one of the oldest
countries in Europe. At the heart of Bulgaria lies the heritage of the Thracians, Slavs
and Proto-Bulgarians. Bulgaria is a small but important country. It is the crossroads of
different peoples, religions, cultures and even civilizations.
As early as the 13th century, one of the Bulgarian tsars/kings, Kaloyan, defeated a
crusaders of the Latin Empire, which previously had conquered even Constantinople
– the capital of Byzantine. This tsar negotiated simultaneously with the Pope and the
Byzantine emperor to make them give an official recognition for the Bulgarian state
and church. Earlier, in the 9th century, Bulgaria became a center for the spread of the
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Slavonic Alphabet. This gave good reason to Georgi Dimitrov, at the trial against him in
Leipzig, Germany – shortly after the Nazi government came to power, to say that „when
the German emperor spoke in German only to his horses and the German gentry and
educated people wrote only in Latin, in Bulgaria the holly brothers Cyril and Methodius
created and spread the ancient Bulgarian alphabet.”
In our history there are many other important facts, some of them even tragic. I
have pointed out to some examples to know that without underestimating the size and
resources of individual countries, their importance also depends on their role in the
cultural processes, on their place in the trade routes, the contacts of civilizations and the
formation of political alliances.
Today, the Republic of Bulgaria is a member of the European Union and NATO.
This year we mark the tenth anniversary of our accession to the EU. In 2018, Bulgaria
will hold the Presidency of the European Union. EU membership gave new opportunities to the country and its citizens – free movement of people and capital, the billions
we received for agriculture, infrastructure and other sectors. At the same time Bulgaria
has paid a high price for its membership in this European organization. I do not mean
the mandatory annual contributions to the EU budget. Under the pressure of various
interests we had closed modernized nuclear reactors, and lost traditional markets in the
East, mainly in Russia. As a result of the economic sanctions imposed by the EU and the
countersanctions of Russia our losses have become even bigger. The European Union
has reacted inadequately to the process in the Middle East and North Africa, which
caused the large migrant and refugee wave towards Europe.
Now, especially after Brexit, the European Union is confronting severe problems.
In a number of countries, the influence of parties that call into question the very membership of their country in the Union or at least in the Eurozone is increasing. In Bulgaria the degree of criticality of the EU is not so high, but the general trends are manifested
in our country as well.
The European Union is facing major challenges. These challenges being how to
combine the role of nation states and supranational European institutions; how to harmonize the development of Member States and not divide them into the center and
the periphery; not to move at different speeds; how to increase its growth rate and its
competitiveness in the world and at the same time be an attractive social union for its
citizens.
Meanwhile, in the East, the star of China is rising again. Its light attracts more and
more attention – away from the coasts of the Pacific Ocean.
Having achieved Bulgaria’s goal to become a member of the European Union,
today we can better evaluate the advantages and limitations of this membership. The
current issue is how Bulgaria as an EU and NATO member can conduct a nation-oriented, balanced, peacefull and multidirectional policy. How as a participant in Western
unions Bulgaria can develop partnerships in the East. These partnerships, especially
with China, Russia and other countries, are useful for the development of Bulgaria and
can increase its standing in the Western world and the Western alliances to which it
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belongs. The best option for Bulgaria would be to become one of the front doors and a
solid bridge of China to Europe.

4. Status and Prospects of Bulgarian-Chinese relations
Bulgaria is the second country in the world after the former Soviet Union, which
recognized the People’s Republic of China. Since the beginning of 2014, at the highest
political level, the relations between the two countries have been defined as „comprehensive friendly partnership and cooperation”.
Only during the last year several governmental and parliamentary delegations
from China visited Bulgaria. I had the pleasure of meeting in our Parliament a delegation led by the Deputy Chairman of the Committee on Education, Science and Culture
of the Political Consultative Conference of the Chinese people, the honorary Chairperson of the Council of Jiao Tong University, Professor Ma. Also last year I had the
opportunity to participate in the 5th Chinese-European political forum at a high level in
Beijing and the honor to make an address on behalf of the foreign participants.
In recent years, trade between China and Bulgaria has been increasing, but it is still
below two billion US dollars, with a trade surplus for China. China ranks second after
Turkey among the export partners of Bulgaria outside the EU.
Bulgarian exports are still limited to a small range of goods. These are mostly refined copper and copper alloys. Traditional Bulgarian products such as wines, essential
oils and dairy products remain underrepresented. Bulgaria has the potential of exporting to the Chinese market grains and oilseeds, including rose oil, wines, dairy and meat
products, eggs, processed fruit and vegetables. Bulgaria has launched many procedures
for exporting to China agricultural and food products. Of these, those for corn, alfalfa,
fish and milk products have been successfully completed.
Currently, in Bulgaria there are no big Chinese investments, although the most
powerful Chinese telecommunication companies – Huawei and ZTE are represented
in the country.
Bulgaria enjoys the approved tourist destination status, but in spite of that the
number of Chinese tourists is negligible. Bulgaria is rich in mineral waters. This creates
opportunities for the development of spa tourism. We have a rich historical heritage,
temperate climate, extremely diverse and beautiful countryside – mountains, sea and
beautiful sandy beaches.
Chinese companies have expressed their interest to implement road infrastructure
projects in Bulgaria. In the beginning of last year Bulgaria was visited by a delegation
of the National Development and Reform Commission of China aiming at identifying
opportunities for the participation of Bulgaria in the new China initiative for the development of maritime ports at the Adriatic, Baltic and Black Seas. Bulgaria presented two
transport routes linking Asia with Europe through the Bulgarian port infrastructure
and ferry connections. It has been planned to construct the freight railway Zhengzhou
– Burgas.
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In the recent years the world economy has been dominated by two sectors – high
technology and energy. Bulgaria has good opportunities in both of them. Recently, the
Chinese side expressed its interest in renewing the project to build a nuclear power plant
on the already certified site in Belene.
There are good contacts in education and culture. Chinese is taught in several Bulgarian universities and schools. Ten years ago, Sofia University opened the Confucius
Institute – the first in the Balkans. In 2014, it received the status of a Model Confucius
Institute (one of only 14 of more than 500 institutes worldwide). Such an institute was
established in Veliko Tarnovo University as well.
This is important, but it is not sufficient. China is known among the majority of
Bulgarians mainly for its goods and Chinese restaurants, but not so much for its culture – literature, cinema and achievements in all fields of life. This can be compensated
by a new communication strategy. It can make use of different forms such as cultural
and tourist information centers, including those of regional importance for the Balkans,
electronic media, to promote the modern image of China and so on.
Besides the Sino-Bulgarian bilateral cooperation, our relations have been developing within the framework of the strategic partnership between the EU and China,
notably in the framework of the „sixteen plus one” Chinese-European initiative. We see
this initiative as an additional opportunity for the expansion of the relations with China
in trade, investment, agriculture, energy, etc. China has offered to create associations for
cooperation in certain sectors in various countries of Central and Eastern Europe. So,
in 2015, in Sofia, the inaugural forum of the Center for the promotion of cooperation in
agriculture between China and the countries of Central and Eastern Europe, based in
Bulgaria, was held. Bulgaria is a candidate to host one of the next meetings of the Heads
of Government of the countries in the group of 16 plus one.
The new Chinese initiative “One belt, one road” is a strategic economic project
to connect China with energy suppliers in Central Asia, Africa and the Middle East,
and the markets in Europe. Bulgaria wants to play an active role in the development of
transport corridors in the New Silk Road. This initiative, with a high level of activity and
coordination, can boost the economic relations between China and Bulgaria in the field
of infrastructure, transport, agriculture, research and technology.
Jiao Tong University can assist in training and exchanging Bulgarian and Chinese
students and teachers, holding international conferences, lectures and research involving scientists of both countries. The official opening today of the joint Chinese-Bulgarian Academic Council is hopefully an important step in the long path of fruitful
cooperation ahead of us.
To paraphrase a Chinese proverb, we can make joint plans, because our paths coincide. The geographic distance between us is big, but in the world of modern communications it is not a problem. Big are the common features, big is the power of our mind,
big is the mutual desire for partnership and cooperation.
May Jiao Tong University be one of the biggest and stable centers of Chinese – Bulgarian relations, friendship and future!
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Новото разделение на Европа –
Изток–Запад

Експанзията на ЕС: Изтокът се превръща в периферия
Петер Бахмайер

П

Петер Бахмайер – професор,
доктор на философските нау
ки, историк и политолог. Препо
давател е във Виенския универ
ситет, член на УС и ръководител
на отдела за образователна и
културна политика в Институ
та за Централна и Източна Ев
ропа. През последните години из
следва проблемите на трансфор
мационните процеси на прехода
в Източна и Югоизточна Европа
с акцент България, на национал
ните конфликти на Балканите,
на държавния социализъм в Бъл
гария и др. Автор е на множество
научни публикации и на доклади
на международни конференции.
Владее отлично български език.

рез 1993 г., на срещата на върха в Копенхаген,
Европейският съюз взе решение за асоцииране на страните от Централна и Източна Европа и
постанови, че те биха могли да се присъединят, ако
приемат Acquis communautaire (постиженията на общественото право) и принципите на неолибералната
икономика. През 2004 г. ЕС прие за членове страните
от Централна и Източна Европа и балтийските страни; през 2007 г. – България и Румъния и през 2013 г. –
Хърватия. Новият елит на тези държави приватизира
икономиката и продаде националното богатство на
международни корпорации.
Тези страни са днес периферията на ЕС и до голяма степен са загубили контрол над собственото си
развитие. Разширяването на ЕС на изток послужи
основно за разработване на нови пазари за най-големите компании на Запада. Практическите последици
от радикалната трансформация в повечето страни
бяха масова безработица, корупция, намаляване продължителността на живота и постоянно изтичане на
квалифицирана работна ръка. Индустрията беше до
голяма степен разрушена, а хората разделени на печеливши и губещи.

Удължената работна маса
на западните корпорации
Предприятията, които останаха в източните страни – членки на ЕС, бяха трансформирани в удължена
работна маса на западните корпорации. В Полша, която се смята за модел на успех, след присъединяването

99

Международна политика
ѝ към ЕС през 2004 г. бяха затворени 90% от въглищните мини, в които работеха
повече от 300 000 души. Голямата корабостроителница в Гданск, която през 50-те
и 60-те години строеше най-много кораби в света, днес няма поръчки. Външният дълг на Полша нарасна от 99 милиарда щатски долара през 2004 г. на 360
милиарда долара през 2015 г. В Чехия известните заводи „Шкода” бяха купени от
„Фолксваген” АГ, който изгради там нов завод за сглобяване. Заводите за производство на леки автомобили „Татра” бяха затворени. В Унгария „Икарус”, някога
сред най-големите производители на автобуси в света, прекрати производството
си, защото МВФ в своите условия за държавни заеми на Унгария забрани износа
на автобуси в бившия СИВ.
Украйна, която от 2014 г. е асоциирана към ЕС, също загуби оттогава 20%
от БВП и 25% от промишленото си производство. Бяха ликвидирани два милио
на работни места, националната валута гривна загуби 70% от стойността си, а
доходите на населението намаляха с две трети. Смъртността в Украйна е най-високата в Европа.
Унищожаването на индустрията бе последвано от пълно преориентиране
на външната търговия. Десет години след промяната страните от Източна и Централна Европа изнасяха вече между 60 и 80 процента от стоките си за ЕС. В Унгария, Словакия и Словения сглобяването на автомобили играеше важна роля.
Разликата между Изтока и Запада след 1989 г. се увеличи, за догонване не може
вече да става дума. В десетилетията след 1989 г. още преди присъединяването им
към ЕС беше наложена промяна на собствеността в икономиката на тези страни.
Под мотото „международно разделение на труда” промишленото производство
от централните икономически зони на Запада се изнесе в районите на периферията.
Хиляди промишлени зони бяха изнесени в Източна Европа, където разходите за труд са само една десета от тези на Запад. Особено Унгария, Словакия и
Чехия бяха превърнати в удължени работни маси на западноевропейската автомобилна промишленост.
И земеделието не беше пощадено от ЕС. Докато в еврозоната един хектар
земеделска земя струва средно 10 000 евро, в източноевропейските страни на ЕС
цената е 1000 евро или по-малко. В Украйна западните аграрни корпорации успяха вече да придобият 40% от земеделската земя. Други страни като Унгария все
още се противопоставят на този грабеж.
В рамките на „източното партньорство” на страните от бившия Съветски
съюз Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украйна и Беларус също е предложена политика на икономическо сближаване, на демократичен напредък и на
финансова и техническа помощ. Програмата има стратегическата цел да установи един „кръг от стабилни, приятелски държави” около ЕС. С шестте бивши съветски републики бяха сключени съответните споразумения.
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Насърчаване на културната хармонизация
Договорът от Амстердам от 1997 г. беше основата на културната революция. Главите „Убежище и миграция” и „Борба срещу расизма и ксенофобията” трябваше да станат съвместна отговорност на страните от ЕС. Договорът
включва всеобхватна антидискриминационна програма за борба с дискриминацията, основана на пол, раса, етнически произход, религия или убеждения,
увреждания, възраст или сексуална ориентация. Новият световен ред означаваше прилагане на нова система от либерални ценности в обществото с цел
разрушаване на националните култури, на традиционното семейство и атомизация на обществото, наречена „диктатура на релативизма”. Западът сега е
космополитен, той е за „брак за всички” и за култура на многообразието. ЕС
прие през 2000 г. Хартата на основните права и иска да „проведе културна хармонизация”, както каза комисарят Йоханес Хан, с цел превъзпитание на хората,
особено на младежта.
Медиите в Централна и в Източна Европа в действителност се управляват от западни медийни групи – „Нюз Корпорейшън” на Рупърт Мърдок,
„Бертелсман” АГ, групата „Шпрингер”, групата „ВАЦ” и швейцарския медиен
концерн „Рингиер”.
Важна роля играят американските фондации, особено фондация „Отворено
общество”, която има университети като Централноевропейския университет в
Будапеща. Всички източни страни – членки на ЕС, се присъединиха към системата „Пиза и Болоня”, която се ръководи от ОИСР (ОЕЦД) и има за цел да подчини цялата образователна система на икономически категории. Образователната
система на източния регион се влоши заедно с периферизирането му. Във всички
бивши социалистически страни броят на учениците в основните училища драстично намаля. Мисията на университетите в момента е да произвеждат „човешки
капитал“ за пазара. Неолиберализмът иска да произвежда само потребители.

Спад на населението в Изтока
Неолиберализмът доведе до драматични демографски промени на Изток. Спадът на раждаемостта, който започна веднага след събитията от 1989 г., свидетелства
за страха на хората от бъдещето. Още през 1993 г. се родиха 18% по-малко деца,
отколкото през 1989 г. Спадът варираше от -3,3% в Унгария до -31,7% в Румъния.
Един от резултатите от процеса на трансформация беше огромният миграционен поток от Изток към Запад, който продължава и днес. По оценка на Виенския институт за демокрация от 2016 г. около 14 милиона души от Централна и
Източна Европа са напуснали региона след падането на Желязната завеса. Днес
там живеят 23 милиона души по-малко, отколкото преди. През 1989 г. населението на Централна и Източна Европа е било 214 милиона души. Само в Австрия
през 2016 г. живеят вече 780 000 души, родени в Централна и в Източна Европа.
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Дори днес много от младежите на тези страни, особено добре образовани квалифицирани работници, техници, инженери, химици, биолози и лекари, искат да
напуснат страната си, за да намерят по-добра работа на Запад. Според проучвания половината от младите хора на Балканите искат да емигрират.
Страните, засегнати от вълната на емиграцията, създават национални програми за сигурност на населението. В Унгария беше разработена програма за
емигранти „Елате си у дома, млади хора!”, която предоставя финансови стимули
за завръщане, защото в страната липсват млади хора.

Спад на престижа на Европейския съюз
След първоначалната еуфория този огромен катаклизъм причини голямо
разочарование у населението. След присъединяването им към ЕС и кризата през
2008 г. в страните от Централна и Източна Европа доверието в ЕС спада. В двете
най-развити страни от региона – Чешката република и Словения, доверието в ЕС
е най-ниско и недоверието – най-високо. Според индекса „Евробарометър” през
2015 г. в Унгария 63%, в Полша 39% и в Словакия 51% вече нямат доверие в Европейския съюз.
Събитията от лятото на 2015 г., свързани с мигрантската криза, допринесоха
за по-нататъшна загуба на доверие в ЕС в източните страни членки. Високите
очаквания, появили се през 1989 г. – свързани с промяната на системата към западен капитализъм, – около две десетилетия по-късно се преобърнаха и настъпи
дълбоко разочарование. Хората в този регион виждат алтернатива във връщането към националната държава.

Съпротивлението на източните страни –
членки на Европейския съюз
Бившите социалистически страни се съпротивляват открито от средата
на 2015 г. срещу политиката на Брюксел, свързана с въпроса за миграцията.
Най-съществената причина за тази съпротива лежи в националната култура
на Изтока, която – парадоксално – до известна степен се запази поради Желяз
ната завеса, защото комунистическият режим отблъсна западния либерали
зъм, особено след революцията от 1968 г. В страните от Източна Европа
държавата насърчава и до днес националните културни институции, като
например национални музеи, национални театри, национални филхармонии;
докато съвременната западна попкултура, сексуалната революция, употребата на наркотици и Парадът на дъгата не се приемат, на Изток космополитиз
мът се смята за империалистическа идеология и все още се възприема като
заплаха за културната идентичност. В страните от Изтока ценностите все още
играят роля, наблюдава се национално и религиозно възраждане и семейството все още е важно.
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Западните медии критикуват днес страните от Източна Европа, защото
смятат техните социални ценности и културни особености за изостанали. Лидерите на страните от източния регион пък показват сдържаност към ЕС и не
приемат канона на политическата коректност. Те все повече проявяват съпротива особено срещу засилващата се централизация.
В Полша новото правителство изисква от медиите „да запазят националните, патриотичните и хуманистичните традиции”. Театърът не трябва да нарушава
общоприетите граждански ценности и норми. В Унгария през 2011 г. влезе в сила
нов медиен закон, подчиняващ обществените медии на надзорен орган, който
следи за балансираното отразяване на фактите и за фокуса им върху „укрепването на националната идентичност”. В областта на културата субсидиите за т.нар.
свободна артсцена бяха отрязани. Националният театър отново се превърна в
дом на националната култура.

Защита на социалните ценности
В Източна Европа се защитават не само културните, но и социалните
ценности. В Полша правителството повиши данъците върху чуждестранните
банки и международните вериги супермаркети, което има за цел да подобри
конкурентното положение на средната класа. Правата и възможностите на
дребните търговци трябва да бъдат съхранени срещу мултинационалните играчи на пазара. В същото време с очакваните приходи от данъци трябва да
бъдат социално подпомогнати семействата и децата. Така полските семейства
ще получават за второ дете по 112 евро на месец семейна помощ.
В Унгария купуването на земеделска земя от чужденци е забранено, за да се
защити страната от чужди спекуланти. В Словакия по време на кризата от 2008 г.
имаше съпротива срещу спасителния план и фискалния съюз. Парламентът под
председателството на Ричард Сулик отхвърли спасителния план през октомври
2011 г. и не подписа фискалния съюз.
Съпротивата срещу неолибералното преструктуриране се отразява в трансформационния индекс на фондация „Бертелсман”, който измерва демократичното и икономическото развитие в 128 страни. В повечето държави в Източна Европа
той отчита „отстъпление“, което означава намаляване на качеството на техния демократичен и икономически ред. Според фондацията за времето на проучването
от 2009 г. до 2011 г. качеството на демокрацията е намаляло в 13 от 17 държави, като
особено се откроява Унгария. Повечето от тези страни са забавили едновременно с
политическата реформа и своята икономическа трансформация.

Разделението на Европейския съюз на Изток и Запад
Днес Европейският съюз е разделен на федералисти, които искат един
все по-централизиран съюз, и традиционалисти, които искат Европа на сво-
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бодните, суверенни нации. Източните членки на ЕС искат независими държави, затова си сътрудничат във Вишеградската четворка (Полша, Унгария,
Чехия, Словакия), както и в Централноевропейската инициатива (ЦЕИ), която бе създадена по инциатива на Австрия и днес се ръководи от австриеца
Марго Клестил-Льофлер.
Вишеградската четворка прие една обща мигрантска политика, която бе
наречена от външния министър на Люксембург Жан Аслеброн „отвръщане
от Европа”. През 2014 г. Чехия направи предложение на Австрия и Словения
също да участват в нея. Страната с най-негативно отношение към ЕС днес е
Чехия, където подкрепата за излизане от ЕС официално достигна 57%. Настоящият президент Милош Земан, както и предшественикът му Вацлав Клаус са
сред най-видните европейски критици. Разделението на Европа минава през
средата на отделните страни. В Германия новите провинции, т.е. бившата ГДР,
са тези, които се противопоставят на увеличаващото се озападняване.
Във външната политика и сигурността правителствата на тези страни остават обаче зависими от НАТО. Алиансът построи многобройни бази, прави големи маневри в Полша и в балтийските страни и подкрепя проекта „Интермаринум”. Докато елитите на страните в Източна Европа водят независима политика,
външната им политика и политиката за сигурност следват директивите на Брюксел и Вашингтон. Разделението между политическата класа и населението днес е
дори по-голямо на Изток, отколкото на Запад. Но правителствата са принудени
от хората да се противопоставят.

Смяна на австрийската ориентация
към Изток и Югоизток
Австрия също премисля. Австрийското население става все по-критично към ЕС и се ориентира все повече към Изток. На 24 февруари 2016 г. на
Балканската конференция във Виена под председателството на Австрия и с
участието на девет балкански страни бе приет общ подход към въпроса за
миграцията, който да бъде съгласуван със страните от Вишеградската четворка. Австрия също подкрепя нормализирането на отношенията с Русия и
Беларус и отхвърля санкциите срещу тези страни. В критиката си на споразумението ТТИП със САЩ Австрия е подкрепяна от повечето източноевропейски страни – членки на ЕС.
Одобрението на австрийците за ЕС в момента е намаляло до около 30%. В
същото време 50% от запитаните в едно проучване на „Галъп” от 2015 г. австрийци не одобряват американската политика. Така те са на трето място след Русия
(89%) и Беларус (67%). В никоя друга страна от ЕС отхвърлянето не беше толкова
голямо. Антикапиталистическото отхвърляне на САЩ обединява както лявото,
така и дясното – критиката към Америка е общият знаменател.

104

бр. 9/10 – год. XIХ

Международна политика
Кризата на Европейския съюз
Европейският съюз днес няма вече обща стратегия нито в паричната политика, нито в политиката за сигурност, нито в миграционната политика. Еврото
е проблемът, а не решението. Разделението между хората и управляващата политическа класа, подкрепяна от финансовия елит и медиите, се задълбочава. ЕС
също не е решение на проблема, той самият е проблем. Вестниците губят читатели, защото читателите вече се информират от интернет и социалните медии. От
писмата на читателите във вестниците става ясно как хората наистина мислят.
Референдумите в отделни страни показват, че мнозинството от гражданите са
уморени от разширяването на ЕС и от неговите нерешени проблеми.
Затова алтернативата е децентрализирана, социална Европа, Европа на нациите, но без етнически национализъм, сътрудничество с Русия и другите съпротивляващи се страни от Източна Европа. Страните от Вишеградската четворка
изискват дълбока трансформация на ЕС и Европа на суверенните държави. Те
задълбочават сътрудничеството си с балтийските и с балканските страни. Днес
ние не се нуждаем от засилване на конфронтацията, а от сътрудничество между
Изтока и Запада.
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блъсъкът между отделните групи в западния елит
стана още по-интензивен след избирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ. Силите, които стояха зад Хилъри Клинтън и които имаха водеща роля
на планетата след разпада на СССР през 1991 г., не желаят да отстъпват. Медийната истерия, протестите и
провокациите срещу новия американски лидер продължават и по всичко личи, че няма да спрат скоро.
Тръмп контраатакува, хвърляйки ръкавица на
глобалната финансова олигархия във впечатляващата
си реч на своята инаугурация. В нея той ясно подчерта, че приоритетни цели по време на управлението му
ще бъдат възстановяването на затъналата в дългове
икономика на САЩ, унищожаването на глобалния
тероризъм и установяването на световен ред, който
ще се гради от суверенни държави. Това е почти пълна противоположност на проекта на опонентите му за
претопяване на различните културни идентичности и
за управление на планетата от световно правителство.
Всички тези процеси протичат на фона на острото геополитическо противопоставяне между Запада и
Русия. Информационната война срещу Москва вече
многократно надвишава по сила мащабите от времето
на Студената война. Най-тревожното е, че въпреки загубата на Хилъри Клинтън САЩ увеличават военното
си присъствие по руската граница (1) и създават допълнителни рискове от глобален въоръжен сблъсък.
Решителната намеса на Москва позволи на Дамаск
да избегне разгрома във войната с подкрепяните от
Запада въоръжени групировки. Освобождаването на
Алепо бе повратен момент в конфликта в Сирия, но той
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продължава въпреки обявеното примирие в края на декември м.г. ИДИЛ отново
превзе древния град Палмира и продължава настъплението си в редица участъци
от фронта в Сирия, прехвърляйки войски от Ирак. Русия пък изтегли част от военните си сили от страната и инициира, заедно с Турция, срещата между представители на официален Дамаск и на няколко групировки от т.нар. опозиция в Астана.
В нея участваха и представители на Иран, а това очевидно е знак, че тези държави
се опитват да намерят компромисно решение, приемливо за всички участници в
конфликта в Сирия. От реакцията на участвалата в преговорите сирийска „опозиция” е ясно, че засега и дума не може да става за мир, но случилото се в Казахстан е
стъпка напред преди преговорите в Женева, които ще се проведат през февруари.
Избирането на Тръмп бе леден душ за режима в Киев, който залагаше на
Клинтън. Но това не означава, че Вашингтон ще се откаже от контрола си върху
Украйна. По-логично е той да продължи да използва страната като средство, с
което да притиска и шантажира Русия. Украинските сили грубо нарушиха договореностите в Минск в последните дни на януари 2017 г. Целта им е не само да решат със сила конфликта в Донбас, а и да осуетят възможността за изграждане на
по-конструктивни отношения между Кремъл и новата администрация в Белия
дом. Засега армиите на Донецката и на Луганската народна република реагират
сдържано, те стоически удържат позициите си, без да преминават в контраофанзива, но опитите на Киев постепенно да печели територия и в удобен момент да
осъществи настъпление към Донецк правят ескалацията все по-вероятна.

Тръмп влезе в остра конфронтация с глобалисткия елит
Доналд Тръмп успешно встъпи в длъжността си на президент на САЩ, независимо от колосалния медиен и политически натиск върху него. На 20 януари новият
лидер синтезирано изложи идеите си в своята инаугурационна реч. В нея могат да се
откроят няколко важни акцента, а думите му вероятно ще окажат влияние не само
в Америка, но и в още много точки на земното кълбо, тъй като сега САЩ са своеобразна арена, на която се сблъскват двете водещи идеи за развитие на човечеството
– глобалистката и националната (консервативната), опитваща се да възстанови ерозиралия държавен суверенитет и да съхрани културната идентичност на народите.
Първият ключов момент в речта на Тръмп бе посланието му към населението на САЩ, че отсега нататък неговият глас ще бъде чуван от управляващите. „Днес ние не само предаваме властта от една администрация на друга,
от една партия на друга, но и връщаме властта, която досега бе във Вашингтон,
на вас, американските граждани. Твърде дълго неголяма група хора в столицата на нашата нация бра плодовете на управлението, за което плащаше народът.
Вашингтон процъфтяваше, но богатствата му не принадлежаха на хората. Политиците преуспяваха, но работните места бяха недостатъчни, заводите се закриваха. Истаблишмънтът защитаваше себе си, а не жителите на страната. Техните победи не бяха ваши победи, а техният триумф не беше вашият триумф. Те
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празнуваха в нашата столица, но на страдащите семейства в цялата страна не
им беше до празник” (2) – каза Тръмп пред погледите на отиващия си президент
Обама и на семейство Клинтън, което от четвърт век насам бе ключов фактор в
американската политика. Очевидно думите му са не само шамар за неговите политически опоненти, но и опит да се вдъхне оптимизъм и надежда на редовите
граждани, че съществуващите американски институции им осигуряват възможността да влияят на политическия процес.
С втория акцент в посланието си Тръмп се зарече да реиндустриализира
Америка, да подаде ръка както на ерозиращата средна класа, така и на работническата класа, която е принудена да води борба за оцеляване и е с все по-скромни възможности за достоен живот поради износа на производството в чужбина.
„Сега мнозина живеят в трудни условия: майките и децата им са изпаднали в
нужда, страната ни е изпълнена с ръждясали заводи като гробници, в образованието се наливат много пари, но то остава недостъпно за младите хора. Престъпността и наркотиците отнемат много животи и лишават страната ни от много
възможности. Това трябва да спре още сега” (3) – заяви президентът.
В третия ключов момент от речта си той се закани, че в най-близко бъдеще
ще направи промени и ще отстоява интересите на обикновените американци, а не
на наднационалните елити, които не се чувстват свързани с която и да е отделна
държава и се възприемат като граждани на планетата. „Днес сме се събрали тук,
за да формираме нов ред, за който ще чуят във всеки град, в столиците на другите страни и на всички места, където имат власт. От днес страната ни ще се управлява по друг начин. От днес Америка е над всичко. Всяко решение, независимо
дали се отнася до данъците, имиграционната политика или отношенията с другите
страни, ще се взема за благото на американските работници и на американските
семейства” (4) – обеща новият президент. Тръмп посочи и средството, с което възнамерява да постигне това – протекционизма, който според него ще върне силата и
благосъстоянието на САЩ.
Посланията на Тръмп, насочени към широките народни маси, дават основания на някои анализатори да виждат в тях своеобразен антикапиталистически
манифест, дори се употребяват понятия като „консервативен социализъм” (5).
Подобни определения едва ли съответстват на действителността. Идеите на
Тръмп определено не бива да се възприемат като опит за смяна на капиталистическата система. По-скоро той иска да възроди традиционния (фордисткия)
американски капитализъм, който доминираше, преди финансовият сектор да завоюва водещи позиции през 80-те години на XX век.
Опитен бизнесмен като Тръмп едва ли си прави илюзии, че може да върне времето назад, ала той ще направи всичко възможно, за да осъществи подобни идеи
съобразно със съвременните условия. Фактът, че Тръмп се обръща към работни
ческата класа, има съвсем обясними, прагматични причини – та именно „сините
якички” (или „реднековете”, така в Америка наричат нискоквалифицираните работници) изиграха ключова роля за избирането му за президент и ще бъдат негов
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важен съюзник в борбата с финансовата олигархия. Сега в САЩ интересите на индустриалния капитал частично съвпадат с интересите на работническата и средната класа и са несъвместими с интересите на тези, които протестират срещу Тръмп.
Четвъртият акцент, поставен от Тръмп, е декларираното намерение за
отказ от интервенционализма, който бе характерен за външната политика на
САЩ след края на Студената война и последователно бе осъществяван от президентите Клинтън, Буш-младши и Обама. „Ние ще развиваме добри отношения с всички страни по света, но правейки това, няма да забравяме, че е право на
всеки народ да се грижи за своите интереси преди всичко. Ние няма да се опит
ваме да налагаме нашия начин на живот на никого, по-скоро ще дадем пример на
всеки, който иска да го последва” (6), подчерта президентът, с което вероятно е
изправил на нокти наднационалните елити. Речта на Тръмп е открито предизвикателство към глобалистите и своеобразен опит да се изгради интернационална
коалиция на националните държави срещу тях.
Тръмп вероятно отчита колко взаимнообвързан е съвременният свят, но демонстрира, че ще се бори срещу опитите да бъдат заличени различните нации и
култури. Президентът ще се стреми към изграждане на международен ред, съставен от силни и суверенни национални държави. Знакова е и репликата му: „Когато
в сърцето ти става дума за патриотизъм, не остава място за предубеждения.” (7)
Тя даде повод дори за мнения, че „Тръмп е обявил края на глобализма” (8),
но е твърде рано да се правят подобни изводи. Най-малкото защото силите, които стоят зад Тръмп, все още не са овладели властта в Америка и срещат сериозна
опозиция още преди да са започнали да осъществяват управленската си програма. Не по-малко важен е и фактът, че глобалното разделение на труда усложнява
връщането на много производства в САЩ. Със сигурност Тръмп и екипът му ще
трябва да правят компромиси и внимателно да обмислят кои точно производства е разумно да се възобновят в САЩ и как точно да направят това. Не бива да
се забравя, че идеите, които Тръмп сега открито обявява, не са нови. Повече от 15
години за тях пише авторитетният консервативен публицист и бивш кандидат за
президент на САЩ Патрик Бюкенън, който още преди няколко години алармира,
че „Америка върви надолу не само в икономиката и в политиката, но и в социалната среда, културата и морала” (9).
Петият важен момент в речта на американския лидер е намерението му
по-активно да се захване с борбата с международния тероризъм. „Ние ще укрепим
нашите съюзи и ще създадем нови – ще обединим цивилизования свят против радикалните ислямски терористи, които ще изтрием от лицето на земята.” (10) Тръмп
тепърва ще демонстрира как възнамерява да се справи с тази задача. Факт е, че още
в хода на предизборната си кампания той многократно критикува интервенцията
на Буш-младши в Ирак през 2003 г., както и политиката на Обама в Близкия изток
и в Северна Африка.
Веднага след инаугурацията на Тръмп започнаха протести срещу встъпването му в длъжност, инспирирани от ляволибералните кръгове. Медийната исте-
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рия срещу президента не спира нито за миг. Сред най-настървените му критици
е създателят на мрежа от неправителствени организации по цялата планета –
Джордж Сорос. Финансистът в интервю за „Блумбърг” определя Тръмп като „самозванец, мошеник и бъдещ диктатор, който е обречен на провал” (11). Според
него Тръмп ще започне търговска война с „много сериозни последствия за целия
свят”. Думите на Сорос едва ли са мотивирани само от личното му отношение
към Тръмп, което видимо присъства, но и от чисто мирогледни причини. Това
се разбира от отношението на финансиста към британския премиер Тереза Мей,
която се зарече да осъществи излизането на Великобритания от ЕС. По думите
му тя „скоро ще загуби своята власт, тъй като в правителството има противоречия заради Brexit”. Милиардерът не крие песимизма си за бъдещето на Европа
след „чудовищната” 2016 година, а това очевидно е, защото тенденциите са в обратната на желаната от него посока (12).
Протестни акции срещу Тръмп се провеждат не само в САЩ, а и в Мексико,
в Австралия и в столиците на редица държави от няколко континента – Лондон,
Берлин, Рим, Виена, Женева, Амстердам, Атина, Тел Авив и Токио (13). Всичко това
е показателно колко са силни позициите на наднационалната финансова олигархия и на ценностите, които налага тя с помощта на подконтролните си медии.
„Засега беснеят хранениците и прислугата на тази класа от Холивуд, в
журналистиката и около научните кръгове. Но това означава, че беснеещите са
пришпорвани от злата воля на своите стопани и на Тръмп му предстои изключително труден президентски мандат, особено през първата година. Изобщо шансът
на Тръм да направи нещо е да действа веднага – още през първите шест месеца
или една година. Всеки началник, който заема нова длъжност, знае, че след това
ще се действа рутинно. Тепърва ще се види как ще се получат нещата при Тръмп”,
отбелязва по повод на случващото се руският академик Андрей Фурсов (14),
който смята, че мултикултурализмът, пропагандата на сексуалните малцинства,
поощряването на етническите малцинства, както и дейността на екологичните
организации са интегрални елементи от либералния мироглед, формулиран от
глобалните финансови спекуланти през последните 30 години (15).
Очевидно е, че американското, а и цялото западно общество не е било така
разделено от времето на протестите срещу войната във Виетнам през 60-те и 70‑те
години на миналия век. Със сигурност Тръмп ще трябва да работи в условията на
постоянен натиск и ще се наложи да преодолее силната съпротива на влиятелна
част не само от американския, но и от целия глобален капиталистически елит.
Резонен е и въпросът доколко предлаганите от него икономически мерки
могат да решат проблемите на Щатите и да направят Америка отново велика.
Руският икономист Валентин Катасонов е на мнение, че Тръмп има скромни шансове за успех и обръща внимание, че управленският му екип ще бъде
съставен от безпрецедентно количество богаташи. „Поразен съм, че в екипа
на Тръмп присъстват няколко души от Goldman Sachs. Това е структура, която
е прието да се нарича „фирма”, защото тя даже не е J.P.Morgan Chasе, Bank of
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America. Goldman Sachs залага не само на парите, но и на хората. Грубо казано,
това е инкубатор за излюпване на „птичета”, които впоследствие се „разлитат”
по Америка и света” (16), отбелязва Катасонов. „Да се очаква, че Тръмп ще се
грижи за народа е най-малкото странно”, смята той и обръща внимание на още
едно сериозно противоречие в идеите на президента – ако укрепне доларът,
както обещава Тръмп, ще намалее конкурентоспособността на САЩ и така на
практика ще бъде почти невъзможно да се проведе реиндустриализация (17).
Критичен към програмата на Тръмп „Америка над всичко” е и Джефри
Сакс. „Програмата е правилна само в едно ключово отношение – тоест в препоръката за съкращаване на разходите за прекалено разрасналите се въоръжени
сили на САЩ. Във всички други отношения тя е дълбоко погрешна” (18), пише
директорът на Центъра за подкрепа на устойчивото развитие Джефри Сакс, който е убеден, че недъзите на Америка могат да се излекуват с помощта на повече
„справедливост, честност, порядъчност вътре в нея”. Той не се съмнява, че основна причина за намаляващите доходи на работническата класа са не доходите на
Мексико, а огромните печалби на най-богатия 1% (19).
Големи очаквания има и към външната политика, която ще провежда Тръмп.
Той извади САЩ от Транстихоокеанското споразумение за свободна търговия.
Издаде и указ, който забранява в следващите три месеца да се приемат бежанци
и имигранти от 7 мюсюлмански страни. Озадачаващото е, че това са предимно
страни, които пряко или косвено са жертва на агресията на САЩ – Сирия, Ирак,
Судан, Сомалия, Либия, Йемен, както и Иран. Наличието на Иран в списъка и
отсъствието в него на Саудитска Арабия и Катар е показателно, че колкото и „революционни” да изглеждат някои идеи на Тръмп, той трябва да се съобразява с
част от неоконсервативния истаблишмънт, който залага на партньорство с тези
две държави, за да прокарва своите интереси в Близкия изток. Тепърва ще стане
ясно как Тръмп смята да осъществи и идеята си за „зони за сигурност в Сирия”,
без да влезе в конфронтация с Русия, която има военни сили в страната и си партнира с Иран, на който изглежда му предстоят сериозни изпитания при новия
американски президент.
Седмица след встъпването си в длъжност Тръмп прие в Белия дом британския премиер Тереза Мей и независимо от противоречивите оценки за срещата
по всичко личи, че именно Лондон ще бъде ключов партньор на Вашингтон в
опита за изграждане на нов световен ред. По-точно – Тръмп ще си сътрудничи с
тази част от британския елит, която е за Brexit. Показателно е и планираното посещение на американския президент при английската кралица Елибазет II.
Що се отнася до Русия – изглежда логично Тръмп да бъде значително по-диалогичен от предшественика си Обама, който в последните месеци от мандата
си направи всичко възможно да усложни до краен предел отношенията с Москва. Знакови са някои промени в американската администрация – освободена
бе одиозната Виктория Нюланд, която отговаряше за Евразия и пряко участва в
преврата в Украйна през февруари 2014 година.
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Патриархът на американската дипломация Хенри Кисинджър заяви, че подкрепя желанието на новия президент да намали конфронтацията с Русия и че се надява на сериозен диалог между двете страни. „Тръмп показа, че предпочита по-малко агресивен и по-политически подход”, каза Кисинджър, цитиран от Bloomberg, на
икономическия форум в Давос. „Надявам се, че ще бъдат направени стъпки към
сериозен диалог, който да се опита да избегне конфронтационния сценарий.” (20)
Такава стъпка е телефонният разговор, който Тръмп проведе с руския лидер
Владимир Путин на 28 януари т.г. В хода му не е ставало дума за антируските
санкции, но са обсъдени редица ключови глобални проблеми – ситуацията в
Близкия изток, възможността за координиране на действията на двете страни
в борбата с Ислямска държава, ситуацията в Украйна, ядрената програма на
Иран, проблемите с КНДР (21). Задоволство от разговора изразиха както във
Вашингтон, така и в Москва. Очевидно в Русия разчитат много на позитивна
промяна след идването на Тръмп на власт. „Разговорът между Путин и Тръмп
оправда надеждите: той премина със знак плюс, превърна се в пролог на личната
среща между двамата. Координацията в борбата с Ислямска държава е сериозна
крачка напред”, написа членът на комитета по отбрана и сигурност на Съвета на
Руската федерация Алексей Пушков (22).
Но засега всичко е в сферата на очакванията и тепърва ще стане ясно дали
Тръмп ще предприеме реални стъпки за намаляване на напрежението в отношенията с Русия. А и дори да има такова желание – той много трудно ще може да
премине към реални действия, тъй като антируската медийна истерия в САЩ е
апокалиптична. Тя до голяма степен формира обществените очаквания за провежданата политика и на практика поставя рамките, в които може да се движи
президентът, ако не иска да бъде атакуван даже от представителите на Републиканската партия, в която има предостатъчно антируски ястреби.
Москва определено има основания за безпокойство след нарасналото военно
присъствие на САЩ в Източна Европа. Дори съхраняването на съществуващото
статукво ще бъде неизгодно за Кремъл, а историята предупреждава, че преговорите със САЩ крият сериозни опасности за Русия. Още е пресен споменът за пре
стъпните едностранни отстъпки на Горбачов и Елцин. По-внимателен поглед назад
установява, че след смъртта на Йосиф Сталин (1953 г.) американците неведнъж са
надхитрявали Русия (СССР) на дипломатическата арена. Затова е много вероятно
те да опитат да направят същото и сега – вместо с директна конфронтация те ще
опитат да постигнат своето с преговори. Стъпка в тази посока е инициативата на
Тръмп за отмяна на санкциите спрямо Русия в замяна на двустранно съкращаване
на ядрения потенциал (23). Подобен ход е рискован за Москва, която разчита на
ядреното оръжие, за да си гарантира сигурността срещу агресия на НАТО, особено като се вземе предвид, че Северноатлантическият алианс притежава огромно
количествено превъзходство в жива сила и в конвенционални оръжия.
Изобщо – нереалистично е да се очаква, че при Тръмп Вашингтон ще се съгласи Москва да възстанови влиянието си в Украйна и другите бивши съветски
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републики и да развива безпроблемно Евразийския икономически съюз. Подобен сценарий изглежда възможен само ако Москва се откаже от партньорството
си с Пекин и Техеран – сценарий, на който изглежда се надяват в Америка.
Геополитическите закони сочат, че перспективите за дългосрочно подобряване на отношенията между Русия и САЩ са скромни. Двете страни са обречени
да бъдат съперници и преговорите помежду им могат само да намалят интензивността и остротата на противопоставянето им.
Историята показва, че обикновено големите експанзии (интервенции) на
САЩ са се случвали при управлението на демократите (президентите Удроу
Уилсън, Франклин Делано Рузвелт, Джон Кенеди, Бил Клинтън, Барак Обама).
При републиканците най-често страната се консолидира, набира сили преди
следващата си сериозна външнополитическа активност. Разбира се, съществуват
и изключения – Буш-младши нападна Ирак, ала анонсите, които даде Тръмп,
сочат, че сега отново предстои процес, в който Америка ще се съсредоточи, ще
събере сили, ще се опитва да отдалечи Москва от естествените ѝ съюзници, както
и постепенно да увеличава влиянието си в граничещите с Русия държави.
Вашингтон ще разчита и на „проамериканска партия” в руския елит, която
все още е влиятелна и живее с илюзията, че може да се договори с англосаксонците и да бъде приета за част от глобалната върхушка. Случилото се след разпада на СССР показва, че това са абсолютно неоснователни надежди. Президентът
Путин едва ли си прави илюзии относно Запада, но сега за Русия е много важно
да печели време. Логично е да се възползва от възможността да подобри отношенията със САЩ и да изгради колкото може по-широка коалиция от държави,
които се противопоставят на съществуващия световен ред и желаят да отхвърлят англосаксонската доминация в международната политика. За всички тях, в
една или друга степен, Тръмп е опонент, с който те имат пресечни точки и могат
да се договорят, за разлика от глобалисткия елит, който е за пълен демонтаж на
националния суверенитет и използва всякакви средства, за да постигне целта си.

Европа не може да се промени,
ако антисистемните политици не дойдат на власт
Успехът на Тръмп на изборите в САЩ предизвика ентусиазъм в редица антисистемни европейски партии – както в лявата, така и в дясната част на политическия спектър. Най-активна в това отношение е Марин льо Пен, която е кандидат-президент на Франция. Тя се срещна с Тръмп на 12 януари, още преди той
официално да встъпи в длъжност (24). Льо Пен отказа да коментира за какво си е
говорила с американския лидер, но най-вероятно те са обсъдили редица ключови
политически проблеми и преди всичко – борбата с нелегалните мигранти, които
са огромна тежест както за САЩ, така и за Европейския съюз.
Няколко дни по-късно лидерът на Националния фронт обяви, че признава
Крим за част от Руската федерация. „Принадлежността на Крим към Украйна
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бе само административен въпрос в съветските времена, полуостровът никога
не е бил украински”, подчерта тя в интервю за „Известия” и изрази съжаление,
че референдумът, който бе организиран, за да демонстрира волеизявлението
на народа, не бе признат от международната общност и от ООН. Льо Пен
декларира, че е за мирно решение на украинския въпрос и за отмяна на
санкциите на ЕС срещу Русия (25).
Одобрение за някои от идеите на Тръмп изрази и депутатът от Лявата партия в германския парламент Сара Вагенкнехт. Тя подкрепи оценката на американеца за НАТО като за остаряла организация и предложи „тя да бъде разпусната и
да се замени със система за колективна сигурност, включваща Русия” в интервю
за издание на медийната група Funke. Вагенкнехт отбелязва, че Тръмп „безпощадно изобличава грешките и неуспехите” на настоящото правителство на Германия, начело с канцлера Ангела Меркел (26).
В идеята на Вагенкнехт има геополитическа логика, но при сегашните отношения между Русия и ЕС изглежда немислимо да се създаде обща военна структура. Съвсем друг е въпросът колко рискове крият опитите Русия да бъде изолирана
от Европа. Малко вероятно е това да доведе до по-голяма стабилност – напротив,
напрежението на континента само ще нараства. Затова е резонно да се търси нов
формат за военно-политическо взаимодействие между Русия и ЕС. За да се случи
това обаче, е необходимо на власт в Европа да дойдат политици със съвсем различно мислене. Въпреки недоволствата към Меркел и политиката ѝ, нейната партия
води убедително в социологическите проучвания и изглежда малко вероятно да
бъде изместена от несистемните партии. Със сигурност различна политика няма
да предложи и издигнатият от социалдемократите за кандидат-канцлер Мартин
Шулц. Бившият председател на Европарламента се придържа към крайна русо
фобия в политическите си действия и изявления. Нелогично е да се очаква, че той
може да промени политиката на Берлин към Москва.
Меркел е типичен представител на политиците, издигнати от наднационалната олигархия. Тя многократно критикува Тръмп, осъди указа му, забраняващ
влизането в САЩ на граждани на няколко мюсюлмански страни, отбелязвайки, че
„тероризмът не е основание да се подозират хора с определен произход или вероизповедание” (27). С недоверие към новия американски лидер се отнася и бившият
външен министър и почти сигурен бъдещ президент Валтер Щайнмайер. В статия
за „Bild am Sonntag” той казва, че е съвършено неизвестно какъв ще бъде светът
през XXI век, но със сигурност идването на власт на Тръмп означава край на световния ред, установен в края на XX век. „Както винаги, при смяната на властта
се появяват неопределеност, съмнения и въпросителни относно курса на новото ръководство. Ала в тези времена – времената на нов глобален хаос, става
дума за нещо по-голямо, днес много неща са поставени на карта”, отбелязва
Щайнмайер. Той многократно изрази безпокойство във връзка с изявленията на
Тръмп за несъстоятелността на германската политика – по-точно за канцлера
Меркел и проблемите с имигрантите. Дипломатът е притеснен и от мнението на
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Тръмп за НАТО (28). По-гъвкава е позицията на новия външен министър на Федералната република Зигмар Габриел, който на закрит прием по повод неговото
назначаване на поста подчерта, че „какъвто и тон да държат в САЩ по наш адрес,
за нас това трябва да бъде ориентир” (29). Габриел обяви, че отмяната на санкциите срещу Русия зависи от изпълнението на Минските споразумения (30). Сама по
себе си последната част от това изявление е лишена от смисъл, защото Москва не е
страна в споразуменията, които постоянно се нарушават от Украйна.
Що се отнася до изказванията на Тръмп за НАТО – те едва ли ще имат други
последствия, освен да прехвърлят част от финансовата тежест по издръжката
му от САЩ към другите страни членки. Известно е, че Северноатлантическият
алианс е създаден с цел да обоснове присъствието на американски войски в
Европа след края на Втората световна война, да държи Германия под контрол и
да не допуска разширяване на влиянието на Москва на Запад.
Сега в Германия има десетки американски военни бази. Дори ако НАТО се
разформирова, базите най-вероятно ще останат в рамките на двустранни договорености между страните. Със сигурност държави като Полша и прибалтийските
републики ще бъдат радостни от присъствието на още американски контингенти. На този етап дезинтеграцията на ЕС изглежда далеч по-вероятна, отколкото
разпадането на НАТО. Но тя не би означавала край на Европейския проект, а неговото преформатиране. Най-вероятно от една страна ще остане Каролингското
ядро (Франция, Германия, Белгия, Нидерландия, Люксембург, Италия), от друга
– русофобските ястреби (Полша, Литва, Латвия, Естония. Към тях американците
вероятно ще прикрепят Румъния и България, а безгръбначните политически
елити в тези държави едва ли ще се противопоставят на това).
Основният въпрос пред Европа е дали антисистемните политици ще успеят
да се преборят за властта. Във Франция Марин льо Пен се утвърждава като водещ евроскептичен, антинатовски и проруски кандидат. Тя изглежда фаворит за
първия тур в предстоящите избори за президент, ала повечето прогнози сочат, че
няма да се пребори за успех на втория тур (31).
Внимателен поглед към случилото се през последните десетина години показва – съвременните европейски политически системи са устроени така, че антисистемните партии или кандидати могат много трудно да дойдат на власт. Вече имаше
един такъв прецедент в Гърция. Но това е периферна страна, която няма сериозни
икономически и политически възможности да промени дори собствения си курс,
камо ли да влияе върху останалата част на Европа. Дори и след като взе властта,
СИРИЗА не удържа на обещанията си, а води политика, диктувана от Брюксел.
Във водещите държави от ЕС има практика извънсистемните кандидати да
се демонизират, а традиционните партии да не влизат в коалиция с тях. Така например в Нидерландия евроскептичната Партия на свободата според социологическите проучвания е лидер, но другите партии я блокират и не допускат тя да
влезе в управляващата коалиция. „Алтернатива за Германия” все още не е доста
тъчно силна. Не е завидно и положението на левите партии извън ПЕС, които
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все още не могат да намерят подходящите идеи и послания, с които да привлекат
недоволните от процесите в Европа.

Русия се опитва да спре войната в Сирия
с помощта на дипломацията
След успешното освобождаване на Алепо в края на миналата година, Русия
намали военното си присъствие в Сирия и положи сериозни усилия за решаването на конфликта чрез преговори. За целта Москва заедно с Анкара инициира
провеждането на конференция по Сирия в столицата на Казахстан Астана. В нея
участие взеха представители на властта в Дамаск, на така наречената сирийска
опозиция и на Русия, Турция и Иран. В хода на преговорите, състояли се на 23
и 24 януари, Русия предложи проект за нова сирийска конституция, написан от
руски експерти на базата на идеи на сирийските власти и на опозицията. Предложението бе отхвърлено от представителите на опозицията (32). Но и управляващите страната също имат сериозни възражения към подготвения документ (33),
който предвижда предаването на законодателните пълномощия от президента
към парламента и предлага идеи как отделните региони на страната да получат
повече самостоятелност. Разбира се, това е само предложение, а не опит то да
бъде наложено на участниците в конфликта.
Изглежда, че причините Русия да действа внимателно са няколко. Първо, тя
търси варианти, в които в Сирия да се изгради модел, при който да се осъществи
приемлив компромис за всички участници в конфликта с изключение на Ислямска
държава, Джабхат ан-Нусра и другите терористични организации. Обяснението
за подобна инициатива е желанието на Русия да не влошава отношенията си със
сунитските държави и опасението да не изглежда, че тя взема страната на шиитите в сблъсъците в Сирия и Ирак. Избраният курс вероятно има връзка и със
сериозните катарски инвестиции в Роснефт (34), както и с множеството преговори за различни икономически проекти със Саудитска Арабия (35). Втората
причина е, че Русия се стреми да постигне баланс в отношенията си с Турция и
Иран. Москва все по-активно си сътрудничи с Анкара. Показателно е, че в битката
за Ал-Баб руските части действат съвместно с турските в борбата с ИДИЛ (36). Несъмнено Кремъл полага огромни усилия, за да съдейства за диалога между Турция
и Иран. Колкото и да са сериозни противоречията между двете страни в Сирия
(Иран подкрепя президента Башар ал-Асад, а Турция – различни опозиционни
групировки), те имат и пресечни точки – кюрдския въпрос. И Анкара, и Техеран се
опасяват от възможното създаване на кюрдска държава (в Иран живеят около 7,5
милиона кюрди). Това е проблем, който засяга и Дамаск, на практика той няма контрол над кюрдската част от страната. Не бива да забравяме, че на кюрдската карта
през последните няколко години залагат и Съединените щати. Но Москва не е забравила кюрдите – показателно е, че в предложената от Русия нова конституция на
Сирия се съдържа идеята да се смени името на страната – тя вече да не е Сирийска
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арабска република, а просто Сирийска република, а кюрдският език да стане официален език, както арабския. Това несъмнено е жест към кюрдите в Сирия, а замисълът е те да получат автономия в рамките на държавата (37). Трето. Акцентът
върху преговорите е и сигнал към новата държавна администрация в САЩ. Москва много разчита, че ще подобри или поне ще омекоти отношенията си с основния си геополитически опонент, търсейки пресечни точки по сирийския проблем
с Вашингтон. Съществуват достатъчно основания да се подозира, че отиващата си
администрация на САЩ има сериозна роля за създаването на Ислямска държава,
както и че се опитва да използва другите джихадистки структури за постигане на
геополитическите си цели (38), но сега на власт е Тръмп, който се зарече да промени политиката на САЩ в Близкия изток. За Кремъл ликвидирането на ИДИЛ ще
бъде важно постижение, защото така ще се намали опасността от проникване на
терористичната организация в Кавказ и в Централна Азия.
Конференцията в Астана не прекрати войната, но е показателна за обрата в
турската политика и доведе до частично примирие на редица фронтове. Налице
са и две безспорни постижения за Москва и съюзниците ѝ. От една страна – дипломатическото последствие бе заявлението, с което тези две държави и Иран се
задължиха да съдействат за укрепване на крехкото примирие в части от Сирия,
настъпило в края на декември, след като сирийската армия и нейните съюзници
(Русия, Иран, ливанската организация Хизбула) освободиха Алепо. От друга –
военният резултат е възобновяването на стълкновенията между т.нар. умерени
бунтовници и джихадистите в провинциите Идлиб и Алепо. Те рязко се активизираха и достигнаха мащаб, който бе непознат през изминалите три години.
„С това се потвърди и неписаното правило на сирийската криза – затишието в
боевете между метежниците и правителствените сили означава кръвопролитие
в лагера на противниците на Асад”, отбелязват анализаторите на френското издание „Льо Монд” Маджид Зеруки и Бенжамен Барт (39).
За Русия е важно да постигне поне малък прогрес в дипломатическото регулиране, за да покаже, че този проблем може да се реши без директното участие на
САЩ, които бяха представени само със своя посланик в Казахстан. Освен това е
нужно да се създадат предпоставки за реално прекратяване на бойните действия
в значителна част от територията на страната, защото борбата с ИДИЛ продължава с особено ожесточение. Терористите отново завоюваха Палмира, опитват се
да завладеят и Дейр ез-Зор, където сирийските правителствени сили са обкръжени и водят тежки отбранителни боеве.

Украйна възобнови войната в Донбас,
за да осуети диалога между САЩ и Русия
Украинските сили грубо нарушиха примирието в Донбас и се опитаха да
преминат в настъпление в края на януари 2017 година. Опитите им доведоха до
сериозни стълкновения и десетки жертви и от двете страни. Киев се възползва
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от това по възможно най-зрелищния начин – президентът Порошенко прекрати
срещата си с Меркел в Берлин заради обстановката в страната си.
Престъпленията на украинската армия по правило се игнорират от западните
медии. Показателно е, че възобновеният от Киев конфликт се използва както за
нова вълна на информационна атака към Владимир Путин, така и за притискане
на Доналд Тръмп – да му бъде отнета възможността за по-диалогични отношения с
Русия. Показателно е заглавието на немския таблоид „Билд” – „Путинските палачи
в Украйна отново преминават в настъпление. Путин чувства прилив на сила след
телефонния разговор с Тръмп?” (40). По подобен начин се отразяват събитията и
в САЩ. Така например в редакционна статия на „Вашингтон поуст” се твърди, че
„проруските сили са преминали в настъпление”, независимо че в същата статия се
споменава, че украинските сили са заели неутралните територии (41).
Вяло протичащата война в Донбас не спря през цялата 2016 г., но през нея се
забеляза една важна тенденция. Линията на разграничение между двете страни се
променя, при това в полза на въоръжените сили на Украйна. Увеличилият се брой
на жертвите и от двете страни не е плод на случайност, а резултат на дългосрочната
стратегия на Киев за унищожаване на ДНР и ЛНР. В началото на тази година представители на украинската армия заявиха, че са заели „по-изгодни позиции” в подстъпите към Дебалцево, където са построили инженерни съоръжения (42). Това не
бе потвърдено от официални източници, но изострянето на обстановката по целия
фронт в Донбас и заемането на неутралните територии от украинските сили е факт,
а Западът не прави абсолютно нищо, за да озапти украинските си марионетки, които по този некоректен начин печелят пространство и превръщат неутралните зони
в територия на Украйна. Подобни прецеденти бяха налице през цялата изминала
година и силите на Киев, независимо от жертвите, които дават, постепенно заемат
все по-удобни позиции за бъдещо настъпление. Тактиката на украинските военни е
да се придвижат постепенно напред в „сивата зона”, след което да се закрепят на новите позиции. Генералната им цел е подобрение на дребните тактически детайли на
фронта, особено в тези участъци, които създават заплаха за тях. Всички тези действия не бива да се разглеждат като локални. Един общ поглед върху картата показва,
че бавно, но сигурно украинската армия може да си създаде по-изгодни стартови
позиции за мащабно настъпление, нещо, което със сигурност е планирано отдавна.
Възобновяването на интензивните бойни действия през януари също е добре
пресметнат ход. Не е изключено именно Меркел, която не крие негативното си отношение към Тръмп, а и към Путин, да е подтикнала Порошенко към възобновяване на войната в Донбас по време на срещата им на 30 януари. Най-вероятно
Украйна предприе тези атаки, за да види как ще реагира Русия на въпросните
провокации, след като е очевидно, че сега Москва се опитва да подобри отношенията си с Вашингтон. „Украйна е в опасно положение. Докато Вашингтон се
опитва да постигне затопляне в отношенията с Москва, Киев ще търси подкрепа
от европейските си съюзници. Той също така ще се опита да промени отношението към конфликта в източната част на Украйна така, че да го насочи срещу Русия,
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използвайки ескалацията на насилието, за да убеди САЩ да прояви твърдост по
въпроса за санкции”, коментира по този повод частната американска аналитична
агенция Stratfor (43).
Ако в създалата се ситуация Кремъл действа пасивно, Киев най-вероятно ще
изтълкува това като слабост и ще получи увереност, че администрацията на Тръмп
няма да промени политиката си в това направление. Засега въоръжените сили на
Новорусия отговарят сдържано на провокациите, но все още е рано да се правят
изводи. Наличието на танкове в намиращия се непосредствено до ДНР град
Авдеевка (44) прави много вероятен сценарият с мащабно украинско настъпление,
при което сметките на Порошенко са, че той при всички случаи ще спечели. Ако на
стъплението успее – президентът се надява да закрепи намалелия си вътрешнопо
литически авторитет, а в случай че се провали и ДНР премине в контраофанзива –
то тогава ще осуети възможността за сближаване между Кремъл и Белия дом и пред
целия свят ще изпълнява добре познатата изтъркана песен за „руската агресия”.
След умело организираната провокация може да се каже, че сега външнополитическата ситуация е неизгодна и за Руската федерация, и за администрацията
на Тръмп, дори и тя да е имала искрено намерение да разведри международната
обстановка. Сега новият президент трудно ще започне диалог с Русия, тъй като
ще се сблъска с противодействието на радикалите както при републиканците,
така и при демократите. Контролът върху Украйна е сериозен коз в ръцете на
САЩ при противопоставянето им на Русия, от който Тръмп едва ли ще се откаже
лесно – той е опитен бизнесмен.
Агресивните действия на Киев бяха предшествани от поредица провокативни действия и изказвания. През януари в Радата бе внесен и крайно русофобски
законопроект „За езика”, предвиждащ задължителна употреба на украински език
във всички държавни и обществени учреждения, както и в медиите, книгите и
културно-масовите мероприятия. Законопроектът предвижда глоби за общуване на руски език (45). Още в началото на годината Порошенко заяви, че Украйна
няма да изпълнява Минските споразумения от февруари 2015 година, докато не
бъде осигурен контролът на границите. Той подчерта, че вариантът Украйна да се
откаже от Донбас е неприемлив (46).
Несъмнено президентът на Украйна не може да прави каквито и да е отстъпки по този въпрос, тъй като това ще означава край на неговото управление, като
се има предвид ширещата се националистическа истерия в страната. Режимът
в Киев не реши нито един от социалните проблеми през последните три години, а пропагандата за „руската заплаха” и водещата се война в Донбас са идеал
но оправдание, с което се обясняват икономическата криза и затъването във все
по-големи външни дългове (47). За Порошенко войната в сегашния ѝ стадий на
практика е единственият начин за политическо изразяване, но и средство да получи допълнителна помощ от западните си покровители.
Новата гореща фаза на конфликта може да е осъществена и с цел окончателно погребване на Минските споразумения, които изглежда не устройват Киев. За
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Украйна е неприемливо да се превърне от „унитарна” държава, в която тече интензивен процес на дерусификация, във федерация, в която руското население ще
има своята тежест в политическия живот на страната. За да не се стигне дотам,
Порошенко се опитва да се освободи от приетите преди договорености и да започне нови преговори, в които Киев, разчитайки на покровителите си от Брюксел,
Берлин и Вашингтон, ще иска да наложи свои собствени условия на ДНР и ЛНР.
Друга важна част в украинските планове е и стремежът да се стигне до директен сблъсък с руската армия с цената на всевъзможни провокации. Стъпка в
тази посока е и загадъчната история със самолета „Ан-26”, за който Киев твърди,
че е обстрелван от руските сили над Черно море (48). Съвсем различна е руската
версия – че самолетът е нахлул в руското въздушно пространство над Крим и е
направил два провокационни опита, за което се е наложило да бъде предупреден
със сигнален пистолет (49).
Положението на Русия е изключително сложно. От една страна, Владимир
Путин не иска да даде повод за прекратяване на току-що започналия диалог с новата американска администрация. По тази причина Москва ще се опитва да не се
включва директно в сблъсъка. Но на практика ще бъде принудена да го направи,
ако Украйна успее да сломи съпротивата на ДНР и ЛНР. Политическото значение
на Донбас в руското обществено съзнание е огромно и цялата патриотична общественост не би се съгласила да предаде Новорусия. Подобен сценарий би бил
тежък удар по авторитета на президента, при това месеци преди изборите, на
които той се надява да бъде преизбран. Затова е малко вероятно Русия да направи едностранни отстъпки на Запада. А със сигурност и руското Министерство
на отбраната има сценарий в случай на масирана интервенция на Украйна в ДНР
и ЛНР. Но Москва първо ще направи всичко възможно, за да бъде овладян конфликтът и преговорният процес да продължи.

Настъпващите промени няма да нивелират
геополитическите противоречия
След Brexit и победата на Тръмп се забелязват две противоположни тенденции, които се отстояват от най-влиятелните групи в глобалната политическа върхушка. Едната е – с помощта на американската военна мощ, на цветните революции и дори на ислямския тероризъм да се унищожи и останалият суверенитет на
националните държави и да се изгради световно правителство. Другият вариант
– САЩ постепенно да отстъпят ролята си на таран на глобализацията, но да се
укрепят като най-силната национална държава и да се опитат да изградят многополюсния свят във възможно най-удобна за себе си конфигурация.
Кризата на световния ред, формирал се след края на Студената война, е очевидна. И затова не е случайно, че индикациите той да бъде демонтиран идват от
глобалните хегемони – САЩ и Великобритания, които ще се опитат да съхранят
водещата си роля на планетата, но под друга форма.
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Възходът на Тръмп не е случаен, а по всичко личи, че е следствие както
на кризисните процеси, така и от действията на влиятелни сили в англосаксонския елит (Великобритания и САЩ), който се опитва да оцелее или да се
адаптира към очертаващите се промени в глобалната политическа архитектура. Сериозна роля за случващото се играят и класовите противоречия между
различни слоеве на обществото.
Затова и Тръмп направи ясно послание – в основата на икономиката трябва
да бъде производството, а не банките. Той се опитва да осъществи „преход” от
финансов към индустриален капитализъм. Разбира се, това не може да бъде сторено бързо. Редица икономически експерти са настроени скептично към идеите
на новия президент, но тенденцията е налице и има всички шансове да се стигне
до сериозни глобални икономически и геополитически трансформации. Това е
възможност за промишления капитал, който е носител и на значително по-голяма социална отговорност, да вземе реванш срещу финансистите. На практика
в САЩ се случи мирна революция, в чиято основа са работническата и средната
класа, преди всичко от американската провинция, която гласува срещу нелегалната имиграция и финансовите спекуланти от Уолстрийт, както и за обещанията
на Тръмп да върне изнесените предприятия в родината си.
Идеите на президента и на силите, които олицетворява, срещат сериозна съпротива – отговорът на опонентите им е впечатляващ: цялата мощ на контролираните от финансовата олигархия медии се насочи срещу Тръмп, без да подбира
средствата, които използва срещу него. Поражението на Клинтън обаче сочи, че
доминиращият до момента елит не е всесилен. Сега Тръмп се опитва да сложи
край на господството му. Възможно е той да не успее да стори това за своя кратък
президентски мандат (ако изобщо го изкара докрай), но факт е, че даде импулс на
народите за борба с глобалистите, които се стремят да заличат тяхната национална и културна идентичност.
Изглежда, че вече съществува възможност за намаляване на ролята на организации като НАТО, Световната банка, МВФ и ЕФ. Глобалистите загубиха изборите в САЩ и в референдума, довел до Brexit, но засега нямат намерение да се
предават. Те разполагат със сериозни ресурси и ще се опитват да тласкат Тръмп
към поддържане на обтегнати отношения с Русия, а може би и дори към военен
конфликт. Ала все пак с избирането му светът се отдалечи от ядрената катастрофа.
Показателно е, че Тръмп реагира остро на русофобските изявления на сенаторите
Джон Маккейн и Линдзи Греъм и дори ги обвини, че се опитват да разпалят Трета
световна война (50).
Конфликтът между елитите в Америка и Великобритания е шанс за Москва
да стъпи на краката си и да укрепи позициите си, преди Западът да консолидира
редиците си и за пореден път да се опита „да реши окончателно” руския въпрос.
Напрежението в Европа няма да отслабне, докато в Киев властва режимът, дошъл
на власт с преврата през 2014 г., а в държави като Полша и прибалтийските републики мечтаят за поход на Изток и ликвидиране на руската държава.
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Евентуалната трансформация на американската външна политика може да
доведе и до край на епохата на военно-икономическата доминация на Вашингтон
в Европа. Тръмп неведнъж подчерта, че НАТО вече струва твърде скъпо на САЩ
и страната не може да си позволи тези големи разходи, за да поддържа Северноатлантическия алианс. ЕС вече дълги години се намира под ядрения чадър на САЩ.
Рано или късно на Европа ще ѝ се наложи сама да се погрижи за своята сигурност,
а разходите за отбрана ще се отразят на стандарта на живот на европейците – спадът му ще бъде неизбежен. Но засега тази възможност изглежда малко вероятна.
Америка не дава индикации, че ще се откаже от военните си разходи в името на
икономическата целесъобразност и това може да задълбочи кризата ѝ.
Тръмп не е причина за случващото се, а резултат от глобалната тенденция,
която започна с икономическата криза, разразила се през 2008 година. Обама се
опита насилствено да запази изменящия се световен ред, но определено не се справи с тази задача. Сега обслужващите проекта за глобализация и световно правителство са в дълбока криза. Старите форми за глобална хегемония вече демонстрираха своята неадекватност, новите все още не са внедрени. Затова и глобалисткият
елит изпитва ужас от възникналата неопределеност. Светът става все по-непредвидим. Загубата на доскоро непоклатимите ориентири предизвика ирационално недоволство към Тръмп и подобните на него политици в Европа, но на практика те са
само функция на промените и на борбата на националните елити за оцеляване, а на
народите – за съхраняване на тяхната идентичност. Либералите все още не могат
да проумеят истината, че историята се движи, не може да замръзне на едно място.
И затова с всички средства те се борят, за да съхранят отиващия си световен ред.
Това обяснява и истеричното им отношение към Тръмп, който напълно
ирационално е сочен като главен виновник за това, че светът се движи към многополюсност, която поражда непредвидимост и неопределеност.
Трансформациите в глобалната политика едва ли ще се случат без сериозни
сътресения. Не бива да се забравя, че досега подобни промени обикновено са предшествани от големи военно-политически катаклизми, в рамките на които протича
отслабването на предишните хегемони и се утвърждават нови глобални лидери.
Такива примери са Тридесетгодишната война през XVII век, след която бе наложена Вестфалската система, както и Първата и Втората световна война, довели до
постялтенския свят, който Западът систематично унищожава, печелейки Студената война (разпад на СССР и демонтаж на социалистическия блок). Последваха
интервенции в Югославия, Ирак и Либия, инспириране на Арабската пролет и въоръжаване на радикалната ислямистка опозиция в Сирия.
Все още е твърде рано да се правят оценки как ще завърши конфликтът между глобалистите и националистите, процесите не са необратими, те зависят както
от обективни, така и от субективни фактори. Не бива да се забравя, че правомощията на американския президент не са неограничени – съществуват значителни
институционални възможности, за да се парират много негови инициативи, които
ще бъдат неудобни за олигархичната върхушка. Възможно е, ако политиката му се
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разминава с политиката на едрия транснационален капитал, Тръмп да се лиши от
президентската си власт чрез импийчмънт или дори да сподели съдбата на Джон
Кенеди. Но все пак началото на неговото управление дава надежда за съхраняване
на суверенните държави, за запазване на културното многообразие и националните идентичности. Това е шанс за сериозна промяна както за Америка, така и за
света, но тепърва ще стане ясно дали ще се осъществи. Каквото и да се случи е малко вероятно в близко бъдеще да бъдат разрешени основните геополитически противоречия, а конфронтацията на Запада с Русия и другите държави, които хвърлят
ръкавица на хегемонията му, ще продължи....
2 февруари 2017 г.
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зминаха 25 години, откакто встъпи в длъжност1
първият пряко избран от гражданите президент
на Република България – Желю Желев. След него същия пост заемаха и трима други – Петър Стоянов, Георги Първанов и Росен Плевнелиев. Буквално преди няколко дни се закле и петият президент, избран
в съответствие със сега действащата Конституция на
страната – Румен Радев. Този период е достатъчно дълъг, за да може да се направи анализ на качеството на
дейността на президентската институция у нас, на нейните предимства и недостатъци, на нейната политическа и юридическа роля. Тази статия обаче не си поставя
толкова мащабна и амбициозна цел. Основният акцент
в нея е друг – отбелязване на факта, че всеки един от
вече бившите президенти на Републиката е действал в
определени ситуации по начин, който е бил най-малкото спорен, а по мое мнение понякога и откровено противоконституционен. Вярно е, че президентът е преди
всичко политическа фигура, която разполага със значителна по своя обем легитимност, в голяма степен заради начина, по който бива избиран. Това му качество
обаче по никакъв начин не го освобождава от задължението, което е вписано и в клетвата му пред Народното събрание: да спазва „Конституцията и законите на
страната”. Своеволията в действията на президента при
изпълнението на функциите му са, меко казано, нежелателни, но уви – част от действителността. Тук ще спомена за някои такива ситуации, свързани с президентите, които са били избирани пряко от гражданите и са
работили поне по един пълен мандат. Оставям настрана президентите, избрани от Седмото Велико народно
бр. 9/10 – год. XIХ
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събрание, не защото споделям все по-разпространеното, но според мен напълно
неправилно схващане2, че единствено президентите, заемали тази длъжност в резултат на пряката воля на мнозинството от гражданите, са демократично избрани,
а защото периодът, през който са изпълнявали функциите на президент, е твърде
кратък, а контекстът много различен. Оставям настрана, разбира се, и настоящия
президент, който встъпи в длъжност едва преди няколко дни3.

Желю Желев – 1992–1997 година
„Своеволието“, извършено от Желю Желев в качеството му на президент, на
което бих искал да обърна внимание тук, се случи буквално в последните дни на
мандата му. Малко исторически контекст би бил от полза. Става дума за периода
от края на 1996 г. до началото на 1997 г. при действието на 37-ото обикновено
Народно събрание, в което най-голямата парламентарна група е на Българската социалистическа партия4, с чиято подкрепа се ползва действащото към онзи
момент правителство, оглавявано от министър-председателя Жан Виденов. През
втората половина на 1996 г. страната изпада в тежка икономическа и финансова
криза, която прераства в обществено недоволство. Тъкмо тези процеси, както и
политическият натиск на вътрешно- и външнопартийната опозиция на Виденов
го принуждават да подаде оставка, гласувана от парламента на извънредно заседание, проведено на 28 декември 1996 г. В самото начало на следващата, 1997 г., на
8 януари, БСП взема решение да номинира за кандидат за министър-председател
тогавашния министър на вътрешните работи Николай Добрев. Два дни по-късно, на 10 януари, президентът Желю Желев отказва да възложи на кандидата за
министър-председател на най-голямата парламентарна група – на БСП, мандат
за съставянето на правителство, под предлог, че е в края на президентския си
мандат и това следва да направи новоизбраният вече президент – Петър Стоянов. Именно този отказ на Желю Желев да предостави възможност на Николай
Добрев да предложи структура и състав на Министерския съвет е според мен
недопустим, неприемлив и неправомерен. Предполагаемата липса на легитимност (след като е избран нов държавен глава) на действащия президент не води
до загуба на неговото юридическо качество и не го освобождава от изпълнението
на задълженията му, нито прави невалидно евентуалното упражняване на правата му като такъв. И ако президентът може да прецени да не упражнява част
от правомощията си в края на мандата си, като например свързаните с назначаването или освобождаването от длъжност на определени лица, и да остави тази
възможност на следващия държавен глава, то не така стои въпросът относно неговите задължения. В Конституцията отсъства хипотеза, при която президентът
да може да откаже да изпълни задължението си да връчи проучвателен мандат
на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата по численост
парламентарна група, не може и да я дописва или пренебрегва, действайки по целесъобразност. Впрочем същата тази целесъобразност донякъде може да се раз-
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глежда и като отегчаващо вината обстоятелство, тъй като на пръв поглед съвсем
краткото забавяне от около 15–20 дни допринася за покачване на напрежението
вместо за неговото намаляване. Така една от функциите на президентската институция – свързана с успокояването на политическото противопоставяне и с
търсенето на решение на възникнала правителствена криза, за да не прерасне тя
в парламентарна, бе в известен смисъл изкривена от Желю Желев. Отказът му
даде повод на тогавашната опозиция да обяви общонационална стачка, прераснала в сблъсъци пред Народното събрание. По този начин президентът Желев
действаше в полза на опозицията, но в ущърб на интересите на държавата.

Петър Стоянов – 1997–2002 година
Вторият избран пряко от гражданите президент на Републиката – Петър
Стоянов, встъпва в длъжност в тежка политическа, икономическа и социална
обстановка: правителство в оставка, национални протести, тежко политическо
противостоене и т.н. В тази ситуация той нямаше време за губене и в спешен
порядък трябваше да взема важни решения – на първо място да връчи мандат за
съставяне на правителство на Николай Добрев. Президентът изпълни това свое
задължение и на 4 февруари 1997 г. се случва едно от най-спорните събития в съвременната ни политическа история. Надали ще съм в състояние да дам категоричен отговор на въпроса какво точно е станало в президентството, но нека разгледаме накратко двете основни обяснения за това от фактическа гледна точка.
Тук разминаването относно случилото се на 4 февруари 1997 г. е преди всичко
между твърденията на вече бившия президент Петър Стоянов, от една страна, и
на също бившия президент (по онова време председател на БСП) Георги Първанов. По думите на първия, когато представителите на Социалистическата партия
внасят предложението си за нов състав на Министерския съвет, той отказал да го
внесе за гласуване в Народното събрание и в същия ден свикал Консултативния
съвет за национална сигурност (КСНС), на който представителите на БСП се отказали да съставят правителство5. Ситуацията около отказа на БСП да състави
кабинет е представена обаче по различен начин от Георги Първанов. По неговите
обяснения Николай Добрев и той са отишли на 4 февруари в Президентството с
намерението да върнат предоставения им мандат, което и направили, но поискали
от президента Стоянов да свика КСНС, за да може така да се легитимира отказът
им да съставят правителство6. Парадоксалното при тези алтернативни разкази за
събитията на 4 февруари 1997 г. е това, че всеки един от двамата живи участници в
тях ги представя по начин, който вместо да го оневини и постави в добра светлина,
напротив – политически и морално го компрометира. От една страна, Петър Стоянов твърди, че не е изпълнил задълженията си по Конституция, тъй като е отказал
да приеме представения му мандат, без да е предвидена такава възможност. С други думи, президентът е направил една преценка по целесъобразност, която не му е
позволена в конкретната хипотеза. Мнението на държавния глава при съставянето
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на редовно правителство няма юридически последици и съответно той не може
да откаже да внесе за гласуване в Народното събрание предложените структура и
състав на Министерския съвет. Или, казано по-грубо, в тази хипотеза президентът представлява една обикновена политическа „пощенска кутия”, която трябва да
предаде даденото ѝ „писмо” на парламента за гласуване, без да има право да го „редактира”. От друга страна, ако е вярно казаното от Георги Първанов, тогава Петър
Стоянов е действал съобразно с Конституцията, но Първанов и Добрев в известен
смисъл са предали доверието на партията си.

Георги Първанов – 2002–2007 г., 2007–2012 година
Първанов е единственият досега български президент, който е преизбран на
поста и е изкарал два пълни мандата в периода от 2002 г. до 2012 г. Действително в по-голямата част от тези десет години политическата обстановка в страната
беше относително спокойна и на практика отсъстваха характерната за 90-те години на миналия век тежка конфронтация между основните политически партии и
свръхполитизираността на обществото. Истината обаче изисква да призная, че
макар тези фактори също да са допринесли за липсата на скандали около президентската институция, личността на Георги Първанов, неговите лични качества
и темперамент бяха в основата на това нормализиране на обстановката. Въпреки
това в началото на 2010 г., няколко месеца след внушителната победа на политическа партия „ГЕРБ” на парламентарните избори през 2009 г., възниква спор между
президента Георги Първанов и финансовия министър по онова време – Симеон
Дянков. В самото начало на март 2010 г. Дянков участва в известно телевизионно
шоу, в което един от водещите го пита дали е вярно, че Първанов е млад милионер,
а финансовият министър отговаря: „Не е млад, определено.” Така напрежението
между президентската институция и Министерския съвет се засилва, а по инициатива на министър-председателя Бойко Борисов Дянков иска среща с Първанов
за изясняване на въпроса. Няколко дни по-късно в Президентството се провежда
такава среща, на която, както става ясно по-късно, освен Първанов и Дянков са
присъствали най-малко още двама души – Никола Колев и Кирил Ананиев, съветници на президента. Срещата обаче не води до постигане на съгласие между
финансовия министър и президента дори по отношение на това какво точно се
е случило във въпросното предаване. Това кара Първанов да извади малко след
срещата стенограма от нея, а няколко дни по-късно по искане на председателя на
41-вото Народното събрание – Цецка Цачева Данговска, и фонограма. Това провокира дебат относно правомерността на действията на Първанов преди всичко с оглед чл. 32, ал. 2 от Конституцията, който защитава личния живот на гражданите и
предвижда забрана те да бъдат записвани без тяхно знание или въпреки изричното им несъгласие7. Представители на редица парламентарно представени партии
твърдят, че президентът е нарушил върховния закон, и дори се говори за искане за
предсрочно прекратяване на пълномощията му при условията на чл. 1038 от Кон-
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ституцията. В крайна сметка това предложение не успява да събере необходимата
подкрепа, за да стигне до Конституционния съд. Въпреки това скандалът около записа повдига два въпроса: първо, лична или институционална е била срещата между Дянков и Първанов? И второ, знаел ли е министърът на финансите, че срещата
се протоколира и записва? Смятам, че комбинираният отговор на тези въпроси би
дал отговор и на по-големия въпрос, а именно дали Първанов е нарушил Конституцията, или не. Мисля, че срещата трябва да се смята за институционална, като
към този извод сочи цялостният контекст на ситуацията. На срещата присъстват
и други лица, при това институционално свързани с президента; обсъжданите въпроси са свързани с институционални разногласия (освен изказването на Дянков
за „младия милионер”, обсъждани са още бюджетът на Президентството, отношението на министъра на финансите към президентската институция и други), а самата среща се провежда в сградата на Президентството. Колкото до въпроса дали
Дянков е знаел, че разговорът се записва, тук отново отговорът следва от контекста
и от тълкуването на цитираната разпоредба на Конституцията. Трябва ли Дянков
да бъде изрично информиран, че официална междуинституционална среща между министъра на финансите и президента, провеждаща се в Президентството, в
присъствието на официални лица, се стенографира и фонографира? Според мен
Конституцията не изисква подобно нещо. Тук може да се приложи презумпция
за разумност, според която с оглед на обстоятелствата всеки нормален човек би
трябвало да знае, че разговорът се записва, дори и без това да му е казано изрично.
В противен случай следва да приемем, че за да бъде записвана, филмирана, стенографирана и т.н. всяка среща на министъра на финансите, без значение дали е
с членове и симпатизанти на партията, която го е издигнала, с избирателите като
цяло, с работодателски и синдикални организации и прочие, той трябва да бъде
изрично уведомяван за това. Мисля, че това противоречи и на правната, и на житейската логика. Така погледнато, смятам, че президентът Първанов не е нарушил
Конституцията с тези си действия. Съвсем отделен въпрос е обаче дали такъв вид
поведение допринася за нормалното сътрудничество между институциите и дали
това беше най-добрият начин да се реши възникналият проблем.

Росен Плевнелиев – 2012–2017 година
В мандата на четвъртия пряко избран от гражданите президент – Росен
Плевнелиев, също не липсваха трудни и спорни моменти. Основното политическо предизвикателство пред държавния глава бяха честите правителствени,
а впоследствие и парламентарни кризи, които го принуждаваха да играе главна
роля в държавното управление. Доколко обаче той се справи с тази задача, е истински спорният въпрос. В рамките на президентския му мандат между 2012 г. и
2017 г. има две особени ситуации, които в най-голяма степен могат да бъдат предмет на критика. Смятам, че е уместно да ги разгледаме последователно, като ще
изразя и мнението си относно действията на президента във всяка една от тях.
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Първата скандална ситуация, в която се озова Росен Плевнелиев по време
на мандата си, е при попълването на състава на Конституционния съд в края на
2012 г. На церемонията за полагането на клетва на новите съдии президентът
демонстративно излезе непосредствено преди клетвата на Венета Марковска, избрана за конституционен съдия от квотата на Народното събрание, изразявайки
съмнения относно нейната почтеност. Вследствие на това действие тогавашният
председател на Конституционния съд – Евгени Танчев, който ръководеше церемонията, я прекрати, обявявайки, че тя не може да продължи в отсъствието на
президента, тъй като чл. 6, ал. 2 от Закона за Конституционния съд9 (ЗКС) пред
вижда съдиите да полагат клетва в присъствието на председателя на Народното
събрание, на президента и на председателите на Върховния касационен съд и
на Върховния административен съд. Малко след това Парламентът отмени решението си за избора на Марковска. Така поставен, казусът повдига два взаимносвързани въпроса: първо, длъжен ли е президентът да присъства на клетвата и
съответно нарушава ли ЗКС, като напуска церемонията? И второ, присъствието
на лицата, изброени в чл. 6, ал. 2 от ЗКС, част от фактическия състав по клетвата
ли е, или не? Казано другояче, вторият въпрос е: може ли церемонията по клетвата да продължи и да произведе правно действие и в отсъствието на държавния
глава? Предлагам да обърнем внимание на всеки един от тях поотделно.
Създава ли ЗКС задължение за държавния глава да присъства при полагането на клетва от лицата, избрани или номинирани за конституционни съдии, и
нарушава ли закона, ако напусне клетвата? Отговорът на този въпрос според мен
е положителен. След като полагането на клетвата става в присъствието на президента и на другите изброени длъжностни лица, те трябва да присъстват. Разбира
се, ако някой от тях има обективна невъзможност да присъства, неговото отсъствие би било извинимо, но не такъв бе случаят с клетвата на Венета Марковска.
Отделен въпрос е това, че в ЗКС не е предвидена санкция за неизпълнението на
това задължение, което означава, че правилото остава единствено на нивото на
декларативно дължимото.
По-интересен обаче според мен е вторият въпрос, а именно: може ли да се
проведе клетвата на лице, избрано за конституционен съдия от Народното събрание, без присъствието на президента? Смятам, че отговорът и на този въпрос е
положителен. Присъствието на лицата, изброени в чл. 6, ал. 2 от ЗКС, макар и задължително, не е част от фактическия състав на клетвата. То има по-скоро формално церемониален характер, но клетва, положена в присъствието на държавния
глава, би произвела същото правно действие като положената в негово отсъствие.
В противен случай трябва да приемем, че без личното одобрение на президента, на
председателя на Народното събрание или на председателите на двете върховни съдилища не е възможно да се положи клетва от когото и да било, без да има значение
квотата, от която е излъчен. Смятам, че това е юридически нонсенс и не такъв е духът на Конституцията и на ЗКС. Членовете на Конституционния съд се определят
от три различни и независими една от друга квоти – парламентарна, президентска
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и съдебна. Няма как да приемем, че президентът може да блокира избора на съдии
от другите две квоти, както не можем да приемем и обратното, например председателят на Върховния касационен съд да блокира клетвата на лицата, номинирани за
конституционни съдии от държавния глава.
Мисля, че ситуацията може да се обобщи по следния начин. Напускайки
клетвата на Венета Марковска, президентът Плевнелиев е нарушил своето законово задължение да присъства на полагането ѝ. С този свой акт той се е отнесъл неуважително към Народното събрание, което беше избрало Марковска за
конституционен съдия. Всякакви лични, морални и политически мотиви тук са
неуместни, тъй като не е в компетенциите на президента да преценява качествата
на лицата, избрани за КС от другите квоти, както не е работа например на Парламента да обсъжда способностите на лицата, номинирани от държавния глава. От друга страна, въпреки отсъствието на президента на клетвата, смятам, че
председателят на КС трябваше да продължи церемонията и че прекратявайки я
на това основание, той също не е спазил духа и текста на Конституцията и ЗКС.
Най-парадоксалното е Конституционният съд като пазител на Конституцията и
специално неговият председател да я заобикалят.
Втората скандална ситуация, свързана с Росен Плевнелиев в качеството
му на президент, се разви буквално в последните дни на мандата му, сякаш като
продължение на негативната традиция, започната от Желю Желев. След като
второто правителство, оглавявано от Бойко Борисов, подаде оставка в средата
на ноември 2016 г. и Народното събрание я прие няколко дни по-късно, президентът Плевнелиев беше принуден да инициира конституционната процедура, започвайки с консултации с парламентарните групи и преминавайки към
връчване на проучвателни мандати. След три нереализирани връчени мандата,
последният от които върнат на президента на 21 декември 2016 г. от Парламентарната група на Реформаторския блок, се очакваше държавният глава да
състави служебно правителство, съобразно с изискването на чл. 99, ал. 710 от
Конституцията на Република България. Вместо това обаче Росен Плевнелиев
обяви в извънредно изявление към нацията от 21 декември 2016 г., че не възнамерява да прави трето служебно правителство, тъй като мандатът му изтичал
скоро, а съставянето на служебно правителство в последния един месец от мандата му било абсурдно и нецелесъобразно. Основният юридически аргумент,
посочен от хора, свързани с президента, беше липсата на срок за съставянето
на служебен кабинет от държавния глава. Беше ли това бездействие на президента в съответствие с Конституцията? Мисля, че не. Според мен липсата на
срок не освобождава държавния глава от задължението да състави служебно
правителство. В противен случай президентът не е длъжен да прави служебен
кабинет при каквито и да е обстоятелства, а не само когато е в края на мандата
си, тъй като срок няма при нито една от двете хипотези. Няма как да е правилно
такова тълкуване на конституционната разпоредба, което позволява нейното
обезсмисляне или заобикаляне. Нещо повече, това, че в Конституцията не е
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предвиден срок за съставянето на правителство от президента, е съвсем нормално и разбираемо по най-малко две причини: първо, защото относно изпълнението на действия, дължими от държавни органи, като правило или няма
срок, или когато срок е предвиден, той е инструктивен, а не задължителен. Това
е така, защото по отношение на държавните органи се прилага обща презумпция за добросъвестност, според която те действат, защитавайки обществения
интерес, съобразявайки се с принципа за върховенството на правото и във въз
можно най-кратки срокове. Казано другояче, при липсата на срок или на друго
правило, общата правна логика предполага, че действието е дължимо веднага,
щом това е възможно. Всякакви аргументи, свързани с целесъобразност, са неуместни, още повече че дори и до края на мандата на Росен Плевнелиев да е
оставал около месец, това не е гаранция, че толкова би продължил животът на
служебното правителство. Не съществува пречка новият президент да остави
същия състав и структура на Министерския съвет. Впрочем ако президентът
Плевнелиев е имал притеснения относно ефективността на служебния кабинет, може би най-правилно щеше да бъде да назначи правителството в оставка
на Бойко Борисов като служебно. Втората причина да няма предвиден срок за
действието на президента в подобна хипотеза е и това, че за разлика от други негови действия, като например възлагането на трети по ред проучвателен
мандат на парламентарна група по негов избор, при съставянето на служебно
правителство се изисква и съдействие от страна на други лица, без да съществува законово задължение за него. Ако например президентът, въпреки желанието и усилията си, не успява да намери лица, подходящи и съгласни да участват в служебния кабинет, това обстоятелство не следва да се схваща в ущърб
на държавния глава. Не такова обаче бе обяснението на Росен Плевнелиев. Той
не каза, че не е в състояние да състави служебно правителство, даже напротив,
но каза, че според него съставянето му за около месец било абсурдно. Ето защо
смятам, че действията на президента бяха в противоречие с Конституцията.

…
Тази статия няма за цел да посочи и да анализира всички спорни от политическа и/или юридическа гледна точки действия или бездействия на българските
президенти от 1992 г. насам. Въпреки че не претендира за изчерпателност, смятам,
че тя в достатъчна степен показва колко недопустими и необмислени са понякога
постъпките на държавния глава. Липсата на ефективен контрол, партизирането
на проблемите и недостатъчно добре възпитаното у много от политиците усещане за подчиненост на правото са само част от проблемите, които обсъжданите
по-горе действия показват. Можем само да се надяваме, че настоящият държавен
глава няма да продължи тази неприятна традиция, както и че българското общество като цяло ще стане в по-голяма степен нетърпимо към безобразията, дори
когато са извършени от президент, чиито политически възгледи иначе споделя-
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ме. Отделен въпрос е, че въпреки наличието на, да я нарека – конституционна
добросъвестност, при реализацията на президентските правомощия се допускат
юридически грешки или неточности.
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Желю Желев встъпва в длъжност като пряко избран от гражданите президент на 22 януари
1992 година.
Съгласен съм с това, че прекият избор на президента му придава в известен смисъл по-голяма легитимност, но в никакъв случай не приемам, че президентите, избрани от парламента или по друг непряк начин, са недемократично избрани. В противен случай следва
да приемем, че недемократично се избират например президентът на САЩ, президентът
на Германия, президентът на Гърция и други.
За неговите действия анализът предстои.
Парламентарната група носи формално името „Демократична левица“.
Твърдението относно какво се е случило на 4 февруари 1997 г. може да се види например
на личния му сайт: http://www.petarstoyanov.com/bg/cv.
Вж. например интервюто на Георги Първанов в предаването „Още от деня” по БНТ на 9 фев
руари  2016 г.: http://focus-news.net/opinion/2016/02/09/36875/georgi-parvanov-v-sredatana-may-abv-shte-ima-svoya-kandidatura-za-prezident.html
Чл. 32. (2) Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган
на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие
освен в предвидените от закона случаи.
Чл. 103. (1) Президентът и вицепрезидентът не носят отговорност за действията, извършени при изпълнение на своите функции, с изключение на държавна измяна и нарушение на
Конституцията.
(2) Обвинението се повдига по предложение най-малко на една четвърт от народните
представители и се поддържа от Народното събрание, ако повече от две трети от народните представители са гласували за това.
(3) Конституционният съд разглежда обвинението срещу президента или вицепрезидента
в едномесечен срок от внасянето на обвинението. Ако бъде установено, че президентът
или вицепрезидентът са извършили държавна измяна или са нарушили Конституцията,
пълномощията им се прекратяват.
(4) Президентът и вицепрезидентът не могат да бъдат задържани и срещу тях не може да
бъде възбудено наказателно преследване.
Чл. 6. (2) Съдията полага клетвата в едноседмичен срок от назначаването или избирането
му в присъствието на председателя на Народното събрание, на президента и на председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд.
Чл. 99. (7) В случаите на ал. 5 и 6 президентът не може да разпуска Народното събрание
през последните три месеца от своя мандат. Ако в този срок парламентът не може да състави правителство, президентът назначава служебно правителство.
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„Поглед“. Автор е на книгите „Тук
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„Невъзможна самота“, „Няма ре
цепта за живот“, „Въпреки всич
ко“. Член е на Съюза на български
те писатели и на Съюза на бъл
гарските журналисти.
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инчо свива кутрето на лявата ръка: един. Дядо
Костадин влиза запъхтян, дошъл съм, кай, от
града до тука пеша, без душа останах. Безименният пръст: два. Не съм я веке за тратоар, въздиша изтежко дядо Рангел. Следващият пръст: три. Изпонаправихме къщята, но дотраяха и парите, и силите,
присяда уморено дядо Георги. Показалецът: четири.
Дядо Цеко пита къде е бунарът, та да натопи глава в
студената му вода, и зиме, и лете, кай, цял живот съм
го правил. Палецът: Кой ще да е тоя, дето вика свири,
Динчо, свири, човече, и води ни вече...
Събужда го свирня. Динчо скача, още е опънал
палеца на пет, сънен е, но репликата си, насън да го
бутнеш, ще я изрецитира наизуст:
– Събуй се, тука не ти е като на село, тука е град.
Изрече я, когато и последният миловчанин се
пренесе тъдява. Оформиха цял градски квартал, нарекоха го „Миловци”. Само една улица ги дели от къщята на драгомановци и те пратили представителна
група в кметството да протестират, че тяхната Драгоманица е ощетена откъм името. Напразно.
И миловци, и драгомановци станаха граждани.
Но не отведнъж.
Беше отдавна, дойдоха сондите и започнаха да
въртят тирбушоните си в миловската земя. Сякаш
бръкнаха в душата на селяните и там настана смут.
Проточи се едно тъй дълго очакване, че очакването
се превърна в човешко състояние. Миловчани се почувстваха пътници. Есен след есен засяваха нивите
си, лято след лято жънеха житата си. Но очакваха.
Спряха да строят нови къщи, зарязаха започнатите,
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оставиха недостегнати горните етажи. Сондите опитваха на вкус и мирис земните катове, после прибираха стрелите си и си отиваха. Селяните говореха за
вариант първи. След време сондите се усъмняваха в нещо и пак се връщаха.
Селяните начеваха да предполагат, съобразяват и коментират вариант втори.
Междувременно се раждаха деца, агънца, жито, ябълки. Очакването се
проточи толкова дълго, че старците се успокоиха: каквото имат да вземат още
от живота, ще си го получат тук, в Миловци. Децата също не изпитваха никакво безпокойство, защото никога не бяха градили истински къщи, та да се
налага да ги разрушават истински. Но тези другите, между децата и старците,
притъпяваха или заостряха тревогата си в зависимост от слуховете за вариант първи и вариант втори. Ще залее ли язовирът Миловци, или няма да го
залее?
Постепенно въпросът се самообеси от висене. Миловци примирено се
подготви да легне на дъното, а миловчани станаха граждани. За да бъде гладко дъното на язовира, строшиха си къщите. Точно така казват, строшиха, като
че става дума за кибритени кутии. А всъщност го правеха между две сълзи.
Уж трошат, а свалят керемида по керемида, тухла по тухла, камък по камък. И
свалят, и галят. Детството си, сватбите си. Детството на децата си, сватбите им.
В просъница Динчо се сеща, че им предстои да свирят на две сватби. Сигурно новакът в музиката идва да понаучи някоя нота и кларнетистът се провиква ритуално:
– Събуй се, тука не ти е...
– Бате Динчо – обажда се новакът, – я по-добре ти се обуй.
Имал идея. Вместо да се свират вътре, защо да не вземат да отпрашат към...
Виж го ти младока, научил и той къде е слабото му място. Дълго време
Динчо кларнетистът си мислеше, щом язовирът няма да залее Миловци, защо
миловчани да не се върнат в милото си строшено село. Сега да се явят петдесет
души мераклии, грабвам жената и кларинета и тръгвам, сам ще свиря и ще ги
храня всичките. Не беше сигурен дали си вярва, но затвореше ли очи, почваше
да брои насън. А попът? И Качо попа ще се върне, à на бас, само той не стана
гражданин, пренесе се в друго село, възстанови камък по камък къщата и оборите си като в Миловци и прескачаше чат-пат при тамошния поп да попява за
развлечение. Бас правя, че ще се върне, нищо, че миловската църква е без камбана на камбанарията и без икони по стените. Слухове донасят, че ту пред този,
ту пред онзи, ту се показвала, ту изчезвала насред язовира. Това е, защото бяхме
атеисти, ще нарежда назидателно попът, без да изключва и себе си от числото
на неверниците.
– Я спри малко – моли Динчо.
Колата е стигнала най-високото място над язовира. Младокът послушно
отбива встрани.
– Виждаш ли църквата, те там трябва да е...
– Дядо ми казва, че я е виждал. А ти съзираш ли нещо, бате Динчо?

137

Култура
Динчо знае, че довечера, щом притвори очи, ще види и църквата, и училището, и бряста до училището, и реката, и всичко. Някак си изведнъж – изведнъж ли?– край реката стана много тихо. Някога той се възмущаваше до дъно,
когато водите ѝ се обагреха от флотационните нагоре по течението. После реката се смали и потъмня – сега беше сигурен, че от мъка. И брястът край училището изсъхна. За едно училище е противоестествено да бъде пусто. Брястът
пиеше детски стъпки и дишаше детски гласове. Празнотата на училището го
изкоруби и дървото изсъхна от мъка.
– От мъка, от мъка...
– Бате Динчо, добре ли си?
За добре, добре е. Добре живя, сговорно и с кларинета под мишница. Каквото не беше добре, изсвирваше го, станеше ли по-тъжно, отколкото може да
поеме човешката душа, Динчовата музика подхващаше най-веселото.
А как се веселяха по ивановските празници навремето! Буйни и яки
мъже нагазваха реката, избутваха насред водата десетина волски коли, после
се връщаха да пренесат на гръб веселбарите, че още хляб, месо и вино – горивото на веселбата. Кларинетът на Динчо проблясва на единия край, бандата
на Сандо реже януарския въздух в три четвърти такт на другия край. От време на време някой цамбурне във водата, защото е отказал да си плати таксата
за връщане на брега и трябва да си понесе наказанието. Смях, задявки, снимки на газибаровците до шия в ледената вода – за доказване достоверността на
случващото се...
А това наоколо сега и да го снимаш, и с очите си да го гледаш на живо, не
можеш да го повярваш. Строшено село. Ни дъно на язовир стана, ни жив човек
в него остана. Само понякога някой затъжил се погражданен миловчанин ще
мине през бурените на някогашните улици, ако е оставил камък на мястото
на къщата си, ще седне на него да си поплаче. До един срутен дувар е зарязана
ръждясала помпа. Трите кладенеца са без геранила и кофи. Едно време миловчани ходеха за вода чак на „Горуня” и на латинската чешма, за да се скрият от
нефрита, който тече в тукашната вода. Тъкмо се канеха да докарат вода от „Тодорини кукли” – и дойдоха онези сонди, които довлякоха след себе си всичко
останало. А нефритът така си и затри цели фамилии. На Динчо жената също, и
на този младеж до него баща му. Баща му ли?
Динчо скришом наблюдаваше отдалече момченцето – как отмята крака в
характерната походка, как се спускат тежките клепачи над едри-едри очи. Момчето растеше, после изчезна към градовете и Динчо почна да се съмнява за онова тайното, греховното под клоните на дъба край горния геран. Имало ли го
е, нямало ли го е? А в неговата къща така и не проплака дете и цялата мъка и
душевна обърканост излиташе на пресекулки из кларинета.
– Бате Динчо, тука ли е била твоята къща? Дай да седнем и ако може да
посвирим, че аз...
– Абе мой човек, кой те препрати към музиката?
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– Ами... мама ми каза, че сигурно ще мога да свиря като тебе.
Три някогашни циментови стъпала, вече водят към нищото. Динчо подхваща най-простата и най-тъжна от всичките си мелодии. Тръпне да види как
младокът ще захапе мундщука, как ще задвижи пръсти по снагата на кларинета...
Насреща поклаща вейки цъфнало цвете. Миловчанки изкопаха цветята и
ги пренесоха в дворовете на градските си къщи. Останаха само корените на
непридирчивото димитровче и сега неговите храбри цветове са единственото
украшение на късното предзимие в строшеното село. Милото Миловци. Насън
Динчо ще отмята на пръсти колко са мераклиите да се върнат в него. Някога?
Никога. Къде да се опре човек, за какво да се задържи надолу към края?
Стиснал е няколко стръка димитровче.
– На, занеси ги на майка си. Кажи ѝ, че са от горния геран в Миловци,
синко...
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НА ГОСТИ НА ПЕНКА ЧЕРНЕВА
Кольо Георгиев
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озволявам си приятелската закачка, че сме на
гости по покана на писателското сдружение с
идеална цел „Пенка и Григор Черневи”. Ако се придържаме към термините, то е нещо сродно на едноличните фирми, но не на ония, стандартните, дето
предупреждават, че са с „ограничена отговорност”.
„Фирма Черневи” по същество си е работилница за
духовни ценности и върши делото си с „неограничена отговорност” за високите художествени качества
на продукцията, която произвежда. Тук сме колеги,
приятели, почитатели на Пенка Чернева. Да отбележим появата на нейното талантливо писателско „рукоделие” – книгата „Въпреки всичко”. Нека думата
„рукоделие” не загорчи на ирония, защото я употребявам в смисъла, който са влагали в нея нашите предтечи писатели, автори на приписки, хроники и летописи. Те са били убедени, че идните поколения трябва
да знаят и помнят какво са тегло теглили и на какви
са се чудесии нагледали тогавашните хора от върли
врагове и природа. Народът трябва да има памет за
миналото си, без памет той вторично подивява, загива, изчезва. Именно изписването на думи нашите
предтечи наричали „рукоделие” – свещенодействие с
ръката. Защото ръката се движела и пишела по внушение и по волята на Бога.
Бях се изказал възторжено за разказваческия
талант на Пенка Чернева при представянето на предишната ѝ книга „Невъзможна самота”. Не помня обаче при пожеланията „за още по-големи постижения”
дали съм бил толкова предвидлив, та да предположа,
че още след поредната книга Пенка Чернева ще се окабр. 9/10 – год. XIX
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же сред челниците на българската проза. Това вече е факт. Ще прочета какво съм
написал само за себе си веднага след последната страница на „Въпреки всичко”
– спонтанно и стилно нешлифовано:
„Книгата на Пенка Чернева се отнася към върховите постижения на съвременната българска проза. Колко много е постигнала личи от простата аритметика, че сегашният ѝ сборник е от шейсет и две страници в сравнение с двойно
по-големия обем на предишната ѝ книга. В по-малкия обем обаче тя е вместила
повече събития и преживявания, описани затрогващо сърдечно. Пенка Чернева
ги е наситила с изтънчена чувствителност, на която е способна само майката, сестрата, любимата, изобщо жената във всичките роли, които природата е написала
за нея. Фино акордираните сетива ловят пулсациите на сърцето в синхрон със
спазмите на болката и страданията, отредени на човека. Но и насълзени, очите не
пропускат красотата на пейзажа, на природата и човешката душа...”
Моите оценки едва ли ще се приемат от Пенка Чернева – от скромност или
от комплекси. А може би твърде много искаме от нея? Подозирам, че като някои
приятели и колеги и самата Пенка Чернева не си е дала сметка с кого си има работа в лицето на писателя Пенка Чернева.
За талантливите не бива да се пестят похвали. Дори е полезно, защото признанията и възхвалата повишават производителността и ефективността на творческия труд. Облагодетелствани са особено талантливите индивиди, ако щедрата
природа ги е надарила и с чар, с физическа хубост.
В случая с Пенка Чернева имаме основание да кажем: отива му на таланта
женската хубост. Прави го по-ярък и привлекателен. И на женската хубост ѝ
отивало да бъде талантлива. По същите причини с „Въпреки всичко” авторката
внася нещо по-различно и по-съвременно в българската проза: тя нерядко превъзхожда като идеи, теми, образи, естетика, култура постигнатото и в най-издържани литературни творби от близкото минало. Творецът престава да изпълнява
трудовашките планове за „инвитро” на „новия човек”, на „положителния герой”
и на обикновения човек. От идейно-естетическите нормативи на социалистическия реализъм при Пенка Чернева няма и следа. Вече никой не се притеснява,
че в обществената поръчка за твореца липсва изобразяването на процесите в
действителността като последица на непримирими противоречия, на сблъсъци
и вражда между личностите, на насилие за ускоряване на прогреса и напредъка.
Късият разказ, есето съществуват от векове, но с „Въпреки всичко” авторката
демонстрира на наша почва как се прави това и какво може да се постигне с този
жанр. Четиринайсет разказа обхващат голямата територия на живота, който се
обитава от десетки прототипи на български човеци. Късите разкази на Пенка
Чернева са сякаш написани с толкова незабележим шрифт и на толкова сгъстени
редове, че побират събития, сюжети, биографии, за които са предназначени други прозаични жанрове.
Необичайно е, но в наситеното със събития и преживявания всекидневие
във „Въпреки всичко” няма нито един разтърсващ сюжет, нито един сблъсък от
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вражда, от безизходица в отношенията на персонажите; в толкова напрегнатия
живот изненада е да не откриеш нито един отрицателен герой. Но нито за миг
не се усъмняваме в достоверността на разказите. Обяснението не е в сантименталното въображение и в увредената оптика на автора, в откриването на „...нова
порода човеци, българи, хора. Всъщност те са същите, каквито са били винаги, но
никога не и „бездушна съвкупност на обществени отношения”, както ги дефинират разни теории. Дълбоко погрешно е третирането на човешката личност като
частица от машината и пренебрегването на нейната чувствена природа. Добър,
мил и скъпоценен е човекът, оставен да употребява човека вътре в самия себе си,
само – както се казва – за лични нужди и по своя воля. В условията на свобода
и еднолична власт над волята си той може да направи така, че да харесва самия
себе си. Той няма да си спести усилия в това си намерение, защото животът го е
убедил, че по-добри последици не дава никой друг труд. Той може да не знае какво е графит, но ще разбере двусмислието, че чудовищното налягане на земните
пластове го превръща в най-голямата скъпоценност, наречена диамант.
В българската история са се случили няколко така наречени „възродителни
процеса” със смяна на личните имена, а след тях са идвали контравъзродителни
процеси с връщане на старите. Ако виртуално пак ни сполети такъв рецидив и
той засегне и Пенка Чернева, аз не бих се съгласил да ѝ се връща предишното
име, ако новото е Миленка Озаренева. Кръстникът може да е бил поклонник
на нейното творчество и новите имена да са реминисценция на понятията
умиление, милувка, милост, озареност, така характерни за чувствата и мислите
на писателката...
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ПОЛОВИН ВЕК
НА МУЗИКАЛНИЯ ВРЪХ*
Георги Йорданов

О

Георги Йорданов – юрист, бил е
прокурор в районната и в окръж
ната прокуратура в Сливен, за
местник министър-председател,
министър на културата, наука
та и просветата, председател на
Комитета за култура и председа
тел на Съвета за духовно разви
тие към МС. Член е на Европейска
та академия за култура и наука и
е основател на Държавно-общест
вения дарителски фонд „13 века
България" и на Международната
фондация "Св. св. Кирил и Методий".
Удостоен е със званието „Доктор
хонорис кауза" на Националната
музикална академия "Проф. Панчо
Владигеров". Народен представи
тел в VІ, VІІ, VІІІ и ІХ Народно събра
ние. Носител е на държавни и меж
дународни награди.

т края на опустошителната световна война беше
изминало по-малко от десетилетие. Раните на
София, причинени от жестоките англо-американски
бомбардировки, постепенно се заличаваха. Усилено се строяха сградите в подновяващия се център на
столицата. Радостни преживявания имаха и почитателите на музиката. Най-после София се сдоби с нова
сграда на националната опера.
И за мен – студент по право в Софийския университет, бе истински празник, когато попаднах
във фоайето и в голямата зала. За пръв път виждах
такава красота и удобства, създадени за артисти и
публика. Посрещнахме с аплодисменти появата на
щастливите артисти на високата българска сцена.
В началото на лятото на 1955 г. тук се състоя
тържественият концерт на българските участници
в поредния Световен младежки фестивал, който
предстоеше да се открие във възобновена Варшава.
Лауреатите на фестивалите бързо ставаха популярни: Академичният хор „Георги Димитров” под ръководството на диригента Ангел Манолов, хор „Бодра
смяна” на Бончо Бочев, индивидуални изпълнители. Ето защо представянето на български участници на новия младежки форум пораждаше надежди
за отличия. А танцьорите и хористите от известния
ансамбъл за народни песни и танци с ръководител
Филип Кутев засилваха увереността ни, че младите
български таланти отново ще бъдат отличени.

* Из подготвения за печат сборник „Срещи” – книга първа от поредицата „Притаени мигове”.
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От Варшава долетя радостната вест: първа награда е получил студентът
от Московската консерватория Николай Гяуров. За пръв път чувах това име.
Не мина много време и радиото и вестниците гръмнаха с ново съобщение: на
приключилия в Париж международен конкурс за оперни певци Николай Гяуров
е удостоен с Голямата награда, а тенорът Димитър Узунов – с първа награда.
Прочетохме и думите на председателката на журито, прославената Тоти дал
Монте: „България трябва да се гордее със своите певци.”
Не секваха коментарите за проявите на изключителния млад бас
Николай Гяуров в Москва. Бях в залата на Софийската опера, която се
тресеше от овации при неговото първо стъпване на българска сцена в ролята
на Дон Базилио от „Севилския бръснар” на Джоакино Росини. Оттук, от
сцената на Софийската опера, започваше невероятният път на новата звезда
на световната музика. За кратко време Николай Гяуров покори европейските
сцени. Специалистите вече го нареждаха до легендарните баси – Фьодор
Шаляпин и Борис Христов.
През тези години за творческите сполуки на изключителния артист чувах
ме от радиото и кинопрегледите. Все по-често четях отзиви във вестници и
списания за шеметния триумф на вече утвърдения бас номер едно, както наричаха красивия български певец. Не крия, че желанието ми да се запозная с него
нарастваше с дни и месеци.
Срещнах се и се запознах отблизо с прославения артист в началото на
70‑те години. Оттогава до сетните му мигове бяхме в най-близки приятелски
отношения. Имам грамофонни плочи, филми и други записи на почти всички
негови изпълнения. Бях истински щастлив, че в лицето на Николай Гяуров открих един от най-близките си хора. Споделяхме еднакви мисли за развитието
на българската музика, за създаването на условия постиженията на музикалното ни изпълнителско изкуство да се съизмерват с най-високи образци.
При всяко негово идване в София прекарвахме часове и дни заедно. Много пъти сме били на лов, на културни и спортни празници.
Разказвал ми е за динамичния си живот, за творческите реализации със
забележителни музиканти – диригенти, певци, режисьори, както и за пречки,
които завистници и недоброжелатели са му създавали.
Въпреки невероятната си заетост – програмата му беше запълнена с ангажименти за 4–5 години напред. Той се отзоваваше на всяка наша покана за
участие в постановки на Софийската опера, в тържествени концерти, музикални записи, които разпространявахме чрез най-реномирани музикални къщи.
Чудесните изпълнения на Николай Гяуров на сцената на Софийската, Плов
дивската, Варненската опера, на концерти в зала „България”, в зала „Универсиада”,
а от 1981 г. и в голямата зала на НДК е трудно да бъдат изброени.
Николай Гяуров не прекъсна своите връзки със Софийската опера. Присъстваше като неин солист на почти всичките ѝ изяви в чужбина. Той бе
най-младият народен артист: заслужено бе удостоен с всички високи българ-
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ски държавни награди и отличия. Всяко признание, което получаваше, го насърчаваше за нови големи творчески планове.
Спомням си с какво вълнение подготвяхме 50-годишния му юбилей в
Софийската опера. Той консултираше проектантите, които подобряваха акустиката в залата, подбираше участниците в галаконцерта. Българската публика за пръв път преживя неописуемия възторг от изпълнителското майсторство на звездите на световната опера: Мирела Френи, Хосе Карерас, Пиетро
Капучили…
Беше ми драго да слушам най-топли отзиви за майсторството на Николай
Гяуров от високите гости. Кинорежисьорът Никола Корабов направи прекрасен документален филм за творческия път на юбиляря.
Разбира се, изключителните художествени резултати на Николай Гяуров
са плод на системно обучение и висока култура, на работоспособност и всеотдаденост на музикалното изкуство. Той използваше всеки свободен ден от
престоите си в София да репетира във вилата си в Бояна, да се подготвя за новите си сценични изяви, за предстоящите записи в най-реномираните музикални студиа. Постоянно бе на път за Чикаго, Лос Анджелис, Сан Франциско, Ню
Йорк, Буенос Айрес, Токио, за всяко голямо европейско музикално средище.
През 1984 г. на прочутия фестивал в Залцбург Херберт фон Караян беше
привлякъл Николай Гяуров, Гена Димитрова, Анна Томова-Синтова, Маргарита Лилова, хора на Софийската опера. Присъстваше и Мирела Френи, съпругата на Гяуров. Чудех се на издръжливостта на Николай. Бурни аплодисменти
придружаваха всяко негово изпълнение. Последен се оттегляше от залата, защото трябваше да дава автографи на безчет почитатели. От ранни зори подготвяше следващото си участие. А в малкото свободни часове бързаше да отиде на
риболов в някоя от буйните алпийски реки около града на Моцарт.
А как се възхищаваше от красотите на природата! След всяка уловена рибка или ловна слука се радваше, както се радваше при възторжени аплодисменти
на публиката.
Николай беше фен на футболния отбор „Милан”. При кратките си престои
в София посещаваше интересни мачове. Заедно със своята Мирела изразяваха
нескрито вълнение при успех на любимия отбор.
Пребивавахме често във Велинград, в милата му бащина къща. Неговите
съграждани го посрещаха с най-сърдечни чувства. Не криеха гордостта си, че е
техен земляк. Напомняха му за първите музикални изяви в ученическия оркестър и в програми на читалищната сцена. Той мечтаеше да организира музикален фестивал в родния си град. Пристъпихме към строителство на съвременен
културен дом, който за съжаление все още не е довършен.
Разказвал ми е свидни спомени от своето детство и младост. Като юноша
заедно със семейството си е интерниран в Търговищкия край, защото брат му
– ученикът от Пазарджишката гимназия, известният по-късно обществен деец
Костадин Гяуров, е бил родопски партизанин. От тези младежки години идва
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чистата приобщеност на Николай към левите идеи. С чувство на отговорност
постъпва във Военното училище в София. Подготвя се да измине целия път на
офицер от българската армия…
С усмивка разказваше, че избраният път е прекъснат, сам не знае за добро
или за зло, след фестивал на войнишката самодейност. Направили го солист
на хора на Военното училище. Изпълнил солова партия от „Мы за мир” на
Мурадели. След концерта началникът му го извикал и му казал, че акад. Петко
Стайнов желае да се срещне с него. Големият композитор и учен – незрящият
Петко Стайнов, бил категоричен: ще ходатайства да го освободят от военна
служба, за да учи музика. Гяуров започва да взема първи уроци при професора от Музикалната академия, авторитетния баритон с впечатляващи изяви в
страната и в чужбина Христо Бръмбаров. Именитият музикален педагог му
вдъхва увереност, предрича му голямо бъдеще. После постъпва в консерваторията в Ленинград. Поради доказано дарование е прехвърлен в Московската
консерватория, която носи името на гениалния Пьотър Илич Чайковски.
Николай Гяуров бе признателен на своите първи учители – българи и
руснаци. Спомняше си за тежките следвоенни години, когато са споделяли оскъдицата на съветските граждани, преживели войната. Шегуваше се, че хайверът – червен и черен, бил в изобилие и го консумирали без ограничение. Благодарение и на това имал сили да учи без спиране, да изпълнява най-трудни
партитури и арии. Първите му музикални изяви са на московска сцена. След
зашеметяващите успехи във Варшава и в Париж е поканен за участие в големи европейски оперни театри. Изучава италианското белканто и италианския
език. При това толкова прилежно и задълбочено, че и най-големите специалис
ти сочеха изпълненията му като образец на съчетание на красивото италианско
пеене с топлото славянско звучене. В тези първи години неоценима помощ му
оказва съпругата му Златина Мишакова, негов корепетитор, критик, педагог и
майка на двете му деца – бъдещия диригент Владимир Гяуров и завършилата
артистично майсторство в Италия Елена.
По-късно съвместните изяви на Николай с най-прочутото сопрано Мирела
Френи възпламеняват взаимна любов и от средата на 70-те години те заживяват
като съпрузи. Заедно имат триумфални изпълнения на най-прочутите сопранови
и басови партии. Мирела е скромна, сърдечна, с чувство за хумор. Любовта ги
озаряваше и вдъхновяваше за изключителни артистични успехи. Гениалният
маестро Херберт фон Караян е споделял с мен, че любовта между двамата
допринася за върховите им изяви на световната сцена.
Мирела се включваше заедно с Николай в нашите концерти по случай
1300‑годишнината на българската държава, на двадесет и третата Генерална
конференция на ЮНЕСКО в София, по други празнични поводи. Тя изпълни
превъзходно сопранови партии в постановки на Софийската опера. Николай
Гяуров и Мирела Френи са основатели и постоянни участници в Новогодишния музикален фестивал, който организирахме в Народния дворец на кул-

146

бр. 9/10 – год. XIX

Култура
турата. Под ръководството на талантливия диригент Емил Чакъров имаха
блестящо участие с фестивалния симфоничен оркестър по сцени в Европа и
в Америка. А записите им с оркестъра и с български хорове и днес се разпро
страняват по света.
Израз на признание за забележителния влог на Стелла номеро уно Мирела
Френи в световното музикално изкуство и за заслуги към българската култура
е високата държавна награда – орден „Кирил и Методий – първа степен”. На
9 октомври 1985 г. в Тържествената зала на Министерския съвет, в присъствието на видни представители на българската музика – проф. Асен Найденов,
проф. Димитър Тъпков, проф. Георги Робев, композитори, писатели и артисти
и естествено на съпруга ѝ Николай Гяуров, изразих към Мирела Френи нашата
благодарност. Между другото казах:
„Днес Вие, уважаема маестра Мирела Френи, получавате ордена, на който
блестят образите на Кирил и Методий – създателите на българската и славянската азбука, обявени за светци и покровители на Европа.
Добре известно е колко много говорят тези две имена на всяко българско
сърце. Тяхното дело е общочовешко, то ознаменува началото на нова световна
цивилизация. Бих желал само да добавя, че едно от първите признания за всесветското значение на делото на двамата славянски първоучители и европейски хуманисти е получено в Светия престол в Рим, във Вашата родина.
С чувство на радост и удовлетворение отбелязваме Вашите изключителни творчески успехи. От дебюта Ви в ролята на Микаела от операта
„Кармен” на Бизе върху подиума на „Театро комунале” в родната Модена до
Елизабет в „Дон Карлос” на Джузепе Верди, Маргарита в „Мефистофел”, Татяна в „Евгений Онегин” на Чайковски по най-авторитетните високи сцени
на планетата триумфира крилатата Ви дарба. Вашият глас – звучен и гъвкав, с рядка интонационна чистота, с топъл и вълнуващ тембър, Вашето
човешко и сценично очарование с право Ви нареждат сред най-популярните и
обичани артисти в света.”
Подчертах, че творческото ѝ съдружие в изкуството и в живота с гордостта на българската култура – народния артист Николай Гяуров, я свързва
и с нашата родина България. Благодарих, че откликва на всяка наша покана
да гостува на българска сцена.
Връзките на прочутата прима на световната опера с България не секнаха и
след кончината, която прекъсна уникалния творчески път на великия ѝ съпруг
Николай Гяуров. Тя бе удостоена с най-високото академично звание „Доктор
хонорис кауза” на Музикалната академия „Проф. Панчо Владигеров”. Благодарен съм ѝ, че използва всеки повод, за да даде израз на нашето взаимно уважение и трайно приятелство.
Николай Гяуров не е забравен. Той наистина продължава да е близо до
своите приятели, почитатели, сънародници. „Бас номер едно”, както бе наречен
приживе, ни възхищава със забележителния пример, с изключителното си
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творческо дело. Творческо дело, което неотлъчно е сродено с непреходните
ценности на българското и световното музикално изкуство. За мащабите на
художествените му превъплъщения свидетелстват изпълнените със завидно
майсторство роли на прочути сцени, великолепните му музикални записи със
светила на музиката. Не увяхва споменът за българския артист Николай Гяуров:
в Миланската „Ла Скала”, Виенската „Щатсопера”, Парижката „Гранд опера”,
Лондонската „Ковънт гардън”, Нюйоркската „Метрополитън”, Московския
„Болшой театър”, Буеносайреския „Колон” и на почти всички прочути сцени в
Италия, Испания, Германия, Япония, САЩ и къде ли не.
Оценка за неговия принос в световната култура са и най-високите награди,
които получи в Италия, Франция, Австрия и други страни. В една от влаковите
композиции под Ламанш през цялото време се слуша музика в изпълнение на
Мирела Френи и Николай Гяуров. Изреждането на ролите, които той пресътвори
с изключително майсторство, би отнело десетки страници: Филип Втори в „Дон
Карлос” на Верди, Борис Годунов, Пимен и княз Ховански от „Борис Годунов” на
Мусоргски, Мефистофел във „Фауст” на Гуно, Дон Кихот от едноименната опера
на Масне, Дон Жуан на Моцарт, Фиеско в „Симоне Боканегра” на Верди, Мойсей в
едноименната опера на Росини и т.н., и т.н. Той пресъздаде с голям успех ролята на
Банко в „Лейди Макбет” на Верди, княз Гремин в „Евгений Онегин” от Чайковски
и други – доказателство, че за големите артисти няма малки и големи роли.
В началото на 60-те години участва в постановки на Миланската скала:
„Борис Годунов” с Борис Христов, „Медея” с Мария Калас. Има десетки съвместни върхови оперни реализации с Лучано Павароти, Пласидо Доминго,
Хосе Карерас, Пиетро Капучили, Елена Образцова, Катя Ричарели… Ненадминатият маестро Херберт Фон Караян го нарича „Най-великия Филип II”. Присъствал съм на негово участие в празнични представления във Виена, Милано,
Париж, Москва… Тръпки на радостни чувства ме обземаха, когато наблюдавах
огромните опашки от почитатели, които го чакаха за автограф. През 1986 г. в
Миланската скала бе поставена гениалната опера на П. И. Чайковски „Евгений
Онегин” изцяло на руски език. Николай и Мирела трябваше да направят десетки поклони пред възторжената публика номер едно в света.
Николай Гяуров бе „пеещият велик актьор” – така го наричаха заради неотра
зимото му сценично излъчване. За почти 50 години той изпя блестящо над 50 басови
партии – в опери, оратории, реквиеми, кантатно-ораториални пиеси, звукови и
визуални записи, филми. Винаги верен на италианския, руския, френския, немския,
английския стил на композиторите Верди, Пучини, Росини, Моцарт, Белини, Масне,
Вагнер, Гуно, Бойто, Мусоргски, Чайковски, Бородин, Хренников…
Неговият глас – мощен и красив многопластов, звучен тембър – еднакво
завладяващ и при фортисимо, и пианисимо, бе озарен с ясна дикция и отлично певческо дихание. Сложна мимика, прекрасно сценично излъчване.
Споменът за Николай Гяуров продължава да ни изпълва с чувства на почит и възхита. Защото „Човек се възхищава от онова, което му е близко” (Виктор
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Юго). А маестро Николай Гяуров ни е особено близък и скъп, тъй като описа
световна музикална орбита чрез орбитата на своята единствена родина. Той се
гордееше, че е българин, и облиташе световните простори с червения паспорт
на български гражданин. Показателни са дарителските му прояви в полза на
Софийската опера, на културни институции, на Държавно-обществения дарителски фонд „13 века България”.
Обитаваше световния музикален връх, а бе естествен, отзивчив, човечен!
Земните радости, както и земните несгоди, са част от живота и на бележити
личности. И той е бил огорчаван, неразбиран, клеветен. И него са го обливали
с вълни на завист, интриги, неблагодарност. Отличиха го с високото звание почетен гражданин на Австрия и камерзингер на Виенската „Щатсопера”. Такава
награда се дава на чужди артисти за изключителни културни резултати. Със
същата чест са удостоени Димитър Узунов и Анна Томова-Синтова. Ала маломерни чиновници от Министерството на външните работи „информираха”
дори Тодор Живков, че Николай Гяуров престава да бъде български гражданин. Добре стана, че сплетнята не стигна до прочутия артист…
Николай Гяуров имаше щастливата въз
можност да участва в оперни
постановки и звукозаписи под диригентството на велики имена в музиката
от миналия век – Херберт фон Караян, Клаудио Абадо, Рикардо Мути, Зубин
Мета, Джон Причард, Генадий Рождественски, Асен Найденов, Константин
Илиев, Добрин Петков, Емил Чакъров… Преживя вълнението в постановки и
концерти, дирижирани от неговия син Владимир Гяуров в България, Европа,
Япония. Най-големите оперни режисьори Франко Дзефирели, Алексей Любимов,
Лукино Висконти, Маргарета Валмонт, Покровски, Драган Кърджиев, Петър
Щърбанов, Пламен Карталов и други постоянно привличаха за изпълнител
прочутия бас. Гяуров бе сред българските артисти при провеждане на дните
на българската култура в други страни. Няма да забравя как в Болшой театър
го посрещаха като най-ярка звезда в музиката.
Знае се, че изпълнителското изкуство е неблагодарно. Много върхови постижения на театрални, оперни и концертни сцени постепенно изтляват заедно със спомена за участниците. Но благодарение на съвременните технически
средства поколенията имат възможност постоянно да съпреживяват прекрасни изяви на първенци на световната музика, сред които достойно място заема
и Николай Гяуров.
Разбира се, обаятелният артист Николай Гяуров не бива да бъде противо
поставян на други големи певци. Как да не се вълнуваме, щом като в съзвездие
то на световната опера светят имената и на българските певци Борис Христов,
Гена Димитрова, Анна Томова-Синтова, Райна Кабаиванска, Никола Гюзелев,
Елена Николай, Люба Велич, Христина Морфова, Петър Райчев, Димитър
Узунов, Тодор Мазаров, Никола Николов, Юлия Винер, Александрина Милчева,
Веселина Кацарова, Стоян Попов… Те прославиха Отечеството ни. А съна
родниците оцениха по достойнство техния творчески подвиг: проведената от

149

Култура
Националната телевизия анкета определи като най-голям международен успех
през ХХ век постиженията на българските оперни певци.
Големи международни импресарски къщи и ръководители на водещи
оперни театри търсеха нашето съдействие, за да включат Николай Гяуров и
други знатни български творци в своите програми. На 1 февруари 1988 г. получих поредното писмо от ръководителя на голямата импресарска компания
„Колумбия артист” в САЩ Ж. Ф. Мастрояни.
„Драги г-н Йорданов,
Исках да Ви пиша отново, за да изразя моята голяма признателност и
благодарност за записите на „Атила”, които Вие така любезно направихте
и ми изпратихте. Аз смятам, че видеозаписът на „Аида”, който препратих с
пристигането му, е чудесен документ за нашите любими приятели Мирела и
Николай.
Представленията на операта „Метрополитен” в Ню Йорк и от последно време доказаха богатството на певци на България. Гена Димитрова бе в
забележителна форма по време на дебюта си като Турандот. След това беше
Анна Томова-Синтова като Виолета в „Травиата”. Сега Николай в „Макбет” е
в забележителна форма.
Аз съм толкова щастлив да науча за серията от опери, които България
прави, и за филма с Емил Чакъров, Мишел Глоц и Пиер Луиджи Пици. Прекрасно е,
че Николай участва и в двата проекта. А той е господстващият Борис в света.
–––––
Искрено ваш
Ж. Ф. Мастрояни
Изпращам копие на ръка по Николай Гяуров.”
Позволявам си да приключа спомена за големия артист с думи, които изрекох при награждаването му с орден „13 века България”. Това стана на 13 септември 1989 г. – 60 години от мига, в който планината на Орфей е чула неговия глас.
„Драги Николай, скъпи приятелю,
От все сърце и душа те поздравявам с твоята щастлива шестдесетгодишнина и отличаването ти с най-високия държавен орден „13 века България”.
Приятно ми е отново да изтъкна: твоята жизнена и творческа равносметка е
щедра и богата, звънка и забележителна. Ти покори най-високите оперни сцени
на света. Впечатли публиката с красотата и силата на гласа си. Огря сцените
и твоите почитатели с яркото си дарование, с артистичния си чар, с красотата на човешкото си обаяние.
––––
Отрадно е, че властелинът на голямата музика българинът Николай
Гяуров въздигна певческото изкуство до нови висоти. Родината се гордее с теб
и вярвам, че и ти черпиш от нейния вечен огън топлина и вдъхновение. Възрастта не е порок. Тя е мъдрост и умение, подстъп към нови висини. Ето защо
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всеки юбилей не е друго освен извор на нови стремления и надежди. А за теб е
много, много рано да живееш със спомени, колкото и славни да са те. Ти целият си движение, очакване. Ти самият си неуморимият пътник към все нови и
нови простори и светове на голямото изкуство. Какво мога да ти пожелая от
цялото си сърце и душа, освен да останеш такъв и през идните десетилетия!
Нека все така да триумфира името ти в съзвездието на великите майстори!”
На 2 юни 2004 г. в Модена, Италия, приключи необикновеният жизнен път
на Николай Гяуров. Той бе на музикалния връх не година-две, не десетилетие, а
половин век. Колцина творци имат подобна щастлива участ? Ето защо Николай
Гяуров е съвременник на бъдещето.
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