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Мисли и АФОРИЗМИ

Нито една революция не може да бъде извършена от партия. Тя се
извършва само от народа.


Нека господстващите класи треперят пред комунистическата революция. В нея пролетариите няма какво да изгубят, освен своите окови.
А ще спечелят цял свят.


Комунистите могат да резюмират своята теория в един израз: премахване на частната собственост.


Няма нищо по-лесно от това да бъдеш идеалист за сметка на другите хора. На преситения му е лесно да се смее над материализма на гладните, които искат най-обикновен хляб вместо възвишени идеи.


Свободата се състои в това, да се превърне държавата от орган,
стоящ над обществото, в орган, подчинен изцяло на това общество…


Също както философията намира в пролетариата своята материална сила, така и пролетариатът намира във философията своето
духовно оръжие…


Цел, за която се изискват несправедливи средства, е несправедлива цел.


Съюзяването на работниците от всички страни в крайна сметка
ще изкорени всякакви войни.


Пролетарии от всички страни, съединявайте се!

Карл Маркс
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Диего Ривера
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Мексиканският художник монументалист Диего Ривера (1886–1957) е
роден в семейство на среднозаможни интелектуалци. Учи в Художествената
академия в Мексико сити, а през 1907 г. започва петнадесетгодишният му
период на странстване из Европа.
През 1922 г. по инициатива на Сикейрос и на Ривера в Мексико се създава
Синдикатът на революционните живописци, графици и технически работници, който поставя началото на Мексиканския ренесанс. Водещото място
в този сложен процес принадлежи на Диего Ривера.
Първият му стенопис „Създаването“ (1922) е в Мексиканския университет. Стенописът „Тук учат как да се експлоатира земята, а не човекът”
(1923–1927) в Селскостопанското училище в Чапинго е считан за един от
най-големите му шедьоври. В Чапинго Ривера създава голям живописен комплекс. Във фреските си в построения през ХVІ век дворец на кървавия завое
вател Кортес той противопоставя патриархалния свят на индианците
и „цивилизованата” сила на колонизаторите и изгражда образа на народа,
който отхвърля робството. Забележителни са и фреските му в Министерството на образованието, в Министерството на здравеопазването, в Националния дворец, в Университетското градче и т.н. Циклите са свързани с
една тема: историята на Мексико. Те нямат равни на себе си в световното
изкуство по широкия обхват на събитията, по своеобразната живописна
летопис, която дори в подробностите не отстъпва на писмен документ.
През 1929 г. по покана на Обществото на изобразителните изкуства
в Сан Франсиско Ривера твори три години в Сан Франциско, в Детройт
и в Ню Йорк. Един от най-известните му стенописи – 27-те фрески ,,Ин
дустрия
та на Детройт“, представя индустриалния живот в САЩ и
отразява горещите симпатии на художника към работническата класа
и вярата му, че научно-техническият прогрес ще подобри живота на
народа. Вече световноизвестен, Ривера получава поръчка от Рокфелер да
изпише Рокфелер център в Ню Йорк. Виждайки готовото произведение,
семейството на Рокфелер се възмущава от революционните социални
позиции на Ривера, който съпоставя противоборстващите си сили –
прогреса и реакцията, света на пролетариата и света на империалистите,
и заповядва на художника да премахне лика на Ленин от стената. Диего
отказва. Тогава стената с изображенията е съборена въпреки протестите
на автора, въпреки социалните вълнения, предизвикани от това решение.
Скандалът има международен отзвук.
Завърнал се в Мексико, Ривера създава в Института по изящни изкуства нова версия на „Човек на кръстопът“, този път наречена „Човек, командир на вселената“, където освен Ленин включва и портрет на Троцки. А с
парите, получени от Рокфелер, прави подарък на работниците в Ню Йорк – в
Работническата школа той рисува над 20 панела с обща тема борбата на
народите с поробителите. Сред изображенията има текстове – призиви за
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борба, за съпротива, думи на Маркс, на Линкълн. Разобличаването на агресията в годините, когато в Европа започва фашисткият погром, е мощна и
смела демонстрация на протест.
Диего Ривера е автор на повече от 300 монументални стенописа, посве
тени на мексиканския народ и на мексиканската история. Грандиозните
цикли са историко-философски алегорични обобщения, отличават се с майсторска композиция на изображението, с великолепно чувство към нюансите, с изумително богата палитра от цветове. Пропити са със социални
послания, актуални и днес.
Творчеството на Диего Ривера е неразривно свързано с неговата политическа и обществена дейност – бил е член на ЦК на Мексиканската комунистическа партия и председател на Обществото на мексиканско-съветската
дружба, удостоен е с Международната награда за мир. До края на живота си
е забележително верен на своите принципи, на комунистическите идеи и на
революционното работническо движение.
Влиянието на Диего Ривера се разпростира върху изкуството на цяла
Латинска Америка. Картините му са изложени в най-престижните световни музеи.
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Теория
Високата цена
на отказа от класова борба
Янис Варуфакис

П

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

олитическата среда в Англосферата е препълнена с
буржоазна ненавист.
В САЩ т.нар. либерален истаблишмънт е убеден,
че е бил ограбен от битката на „жалкото сборище”, използвано от хакерите на Путин, и от зловещите вътрешни разработки на Фейсбук.
мутената буржоазия
Във Великобритания въз
страда, че подкрепата за излизането от ЕС в полза на
безславната изолация остава неизменна, независимо че
процесът може да се опише само като хаотичен Брекзит.
Диапазонът на анализа на явлението е зашеметяващ.
Засилването на войнствения парохиализъм от
двете страни на Атлантика се изучава от всички гледни точки, които човек може да си представи: психоаналитическа, културна, антропологическа, естетична
и от гледна точка на политиката на идентичността.
Единственият ракурс, който остава в значителна степен неизследван, е този, който държи ключа към разбирането на случващото се: неспирната класова война,
избухнала срещу бедните от края на 1970-те години.
През 2016, годината на Брекзита и на Тръмп, два
факта, които както обикновено бяха игнорирани от
най-проницателните аналитици на елита, обясниха
ситуацията. Според данни от Федералния резерв, в
САЩ над половината от американските семейства нямат право да получават кредит, който би им позволил
да си купят дори най-евтиния автомобил на пазара –
„Nissan Versa” на цена 12 825 долара. В същото време
в Обединеното кралство над 40% от семействата разчитат само на кредит, за да се изхранят и да покрият
потребностите на семейството си.
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Теория
Уилям Окам, британски философ от ХІV век, има превъзходен постулат: когато се объркаме в обясненията, трябва да изберем това, което има по-малко вариан
ти и е най-просто сред всички останали възможности.
При цялата ловкост на аналитиците от елита на САЩ и Великобритания излиза, че те са пренебрегнали този постулат.
Не желаейки да признаят засилващата се класова война, те непрестанно прибягват до теорията на заговора за някакво си влияние на Русия.
Независимо че тези страхове са тясно свързани с войнстващия парохиализъм,
те имат слабо отношение към най-дълбоката причина – класовата война срещу бед
ните хора, за което свидетелстват данните за достъпността на автомобилите в САЩ
и за кредитната зависимост на голяма част от населението на Великобритания.
Някои относително богати избиратели от средната класа също подкрепяха
Тръмп и Брекзит.
Но голяма част от тази подкрепа бе основана на страха, предизвикан от това,
което те виждат – как хората от бедната класа са изпълнени с отчаяние и ненавист,
а перспективите за децата им са твърде мъгляви.
Преди 20 години същите либерални аналитици култивираха невъзможната
мечта глобализацията на финансиализирания капитализъм да донесе благоденствие на мнозинството.
Във времена, в които капиталът става все по-концентриран в глобален мащаб
и по-войнствен към тези, които са собственици на активи, те обявиха, че класовата
война е завършила.
По силата на нарастването на работническата класа по целия свят, дори когато
в Англосферата работните места и перспективите за заетост намаляваха, тези елити
се държаха така – все едно работническата класа е останала в миналото.
Финансовият крах през 2008 г. и последвалата Велика рецесия погребаха тази
мечта.
Независимо от това либералите игнорираха неоспоримия факт, че гигантските
загуби, понесени от квазикриминалния финансов сектор, са цинично прехвърлени
на гърба на работническата класа, което за елита нямаше никакво значение.
При цялата своя прогресистка самооценка елитът пренебрегна разширяващите се класови разслоения и ги замени с класовосляпата политика на идентичност,
което беше най-големият подарък за токсичния популизъм.
В Британия Лейбъристката партия беше твърде робски настроена, за да спомене за засилващата се класова война срещу мнозинството след 2008 г., което доведе до
появата на Партията на независимостта на Обединеното кралство с нейния Брекзит
парохиализъм.
Излиза, че приличното общество не обръща внимание на това, че вече по-лесно се влиза в Харвард или в Кеймбридж, ако си черен, отколкото ако си беден.
То съзнателно остави без внимание факта, че политиката на идентичността
може да бъде толкова спорна, колкото апартейда, ако ѝ позволим да влезе в качеството ѝ на лост за игнориране на класовия конфликт.
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Теория
Тръмп не изпитваше никакви угризения на съвестта, когато говореше за класата и независимо от това лицемерно прегръщаше тези, които са твърде бедни, за да
си купят автомобил, а да не говорим за изпращане на децата им в Харвард.
Брекзитьорите също прегръщаха „обикновения народ”. Така правеше Найджъл Фараж, който пиеше в пъбовете с „простите момчета”.
И когато големите групи работническа класа се обърнаха против любимите
синове и дъщери на истаблишмънта (Клинтънови, Бушовци и Камерънци), подкрепяйки войнствения парохиализъм, политическите наблюдатели осъдиха илюзиите
на „боклука на обществото” за капитализма.
Но не илюзията за капитализма доведе до недоволството, което подкрепи
Тръмп и Брекзит.
По-скоро това беше разочарованието от умерената политика, която засили
класовата война срещу мнозинството.
Както и следваше да се очаква, прегръдките на Тръмп и на брекзитьорите с
работническата класа, която винаги ги въоръжаваше с избирателна власт, рано или
късно насочиха властта срещу интересите на същата тази класа.
Така Тръмп използва подкрепата на работниците за въвеждането на скандалните данъчни реформи, чиято гола амбиция се състои в това да се помогне на
плутокрацията, докато в същото време милиони американци се сблъскват със съкращаването на медицинските услуги, а понеже дефицитът във федералния бюджет
продължава да се раздува, следват по-високи дългосрочни данъци.
По такъв начин правителството на британските тори, което отстояваше популистките цели на Брекзита, неотдавна обяви намаляване на социалните, образователните и данъчните преференции за бедните слоеве от населението с няколко
милиарда фунта. Тези съкращения съответстват на сумата, с която бяха понижени
корпоративният данък и данъкът наследство.
Днес истаблишмънтът, формиращ общественото мнение, който отхвърли значимостта на социалната класа, съдейства за политическа среда, в която класовата
политика никога не е била по-актуална, токсична и по-малко осъждана. Говорейки от името на управляващата класа, състояща се от финансови експерти, банкери,
корпоративни представители, собственици на СМИ и крупни отраслови функционери, истаблишмънтът действа сякаш точно с цел да предаде работническата класа
в мръсните ръце на популистите и с техните празни обещания да направят Америка
и Британия „отново велики”.
Единствената възможност да се цивилизова обществото и да се детоксикира
политиката е новото политическо движение, което по време на новия хуманизъм
ще укроти зловещата несправедливост, пораждаща класовата война.
Съдейки по неговото грубо отношение към сенатора от САЩ Бърни Сандърс
и към лейбъриста Джеръми Корбин, излиза, че либералният истаблишмънт се
страхува от подобно движение повече, отколкото от Тръмп и от Брекзит.

11

Теория
1917 година – век по-късно,
или защо трябва да ни интересува
руската революция
Марк Еделе

Н

Марк Еделе – професор по исто
рия в Университета в Мелбърн
(Австралия), специалист по исто
рия на сталинизма и на Втора
та световна война. Сред последни
те му книги са: „Soviet Veterans of the
Second World War: A Popular Move
ment in an Authoritarian Society,
1941–1991” (2008), „Stalinist Society:
1928–1953” (2011), „Stalin’s Defectors:
How Red Army Soldiers Became Hitler’s
Collaborators” (2017). Неговата кни
га „Червената империя: кратка ис
тория на Съветския съюз” ще изле
зе през 2018 година.
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а въпроса „Какво повече ви възхищава у Ленин?”
Катрин Меридейл, автор на книгата „Ленин във
влака” [1], отговаря така, както биха отговорили повечето историци: „Според мен у този човек няма нищо за
възхищение” [2]. Самият факт обаче, че този въпрос все
още се чува през 2017 г., свидетелства, че руската революция продължава да е източник на вдъхновение за някого. Както ще видим по-нататък, подобни интелектуални препратки към епохата на Студената война не са в
рамките единствено на лявото политическо пространство. Зад тях се крият по-универсални и едва ли не героични опити да се опрости едно невероятно сложно историческо платно.
Това, което по-късно беше наречено „руска революция”, не беше някакво моментно събитие. Това беше
цяла поредица от въстания, вътрешни и външни войни,
смесили се помежду си и свързани с Първата световна
война. Първо, преди сто години избухнаха Февруарската революция и Октомврийската революция. Мястото,
където те се разгърнаха, беше преди всичко градска
Русия и особено Петроград. Двете революции съчетаха в себе си коренни политически преобразувания със
социално обновление, придвижвани от все по-радикализиращата се работническа класа. Второ, узряха цял
букет селски революции, носещи се от един имперски
регион към друг. Трето, в целия този поток се вляха и
антивоенните бунтове. Накрая, четвърто, в покрайнините на империята започнаха антиимпериалистически
и национални революции, вдъхновени от неруски малцинства. Вълненията в имперската периферия се сляха
в единен процес, разпрострял се от 1916 г., когато въсбр. 3/4 – год. XXІ
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танието в Средна Азия отвори революционната страница в историята ѝ, до средата
на 1920-те години, когато „умиротворяването” на повечето национални региони,
влизащи по това време в състава на СССР, завърши. Тази съвкупност от събития
е трудно не само да се проследи в цялата ѝ пълнота, но и да се изложи в някакъв
що-годе последователен ред, свидетелство за което стана скорошната книга на Джонатан Смел „Руските” граждански войни 1916–1926 г.” – труд забележителен, но доста объркан [3].
Който и да говори и да си спомня за революцията, неизбежно ще се сблъсква
със ситуация на избор – и ще прави избор. Настоящото есе разглежда избора на
англоезичните историци, писатели и политици, спомнящи си или, напротив, опит
ващи се да забравят за революцията в годината на нейния стогодишен юбилей. Освен това в моя текст се дава отговор на въпроса защо тези отдавнашни събития
трябва да ни интересуват дори днес, цял век по-късно.

Революционните мечтания
Един от вариантите за отговор може да бъде вярата в „обещанието на 1917 година”. Революцията вървеше под червено знаме и героични символи, тя беше предвождана от крупни творчески фигури и съпровождана от вдъхновяващи мечти.
Подобна носталгия обаче се нуждае от вътрешно разграничение, което да отдели
самата революция от нейната тоталитарна издънка в лицето на сталинизма – ако,
разбира се, човек не принадлежи към измиращото племе на сталинистите. Упражнявайки се префинено в контрафактологична история, специалистите отдавна са
открили точките, след които всичко „тръгна не както трябва”. Впрочем тук са важни
не толкова методите, колкото самият факт, че дори след като споменатата разграничителна линия бъде прокарана, поразително голям брой днешни англоезични интелектуалци продължават да твърдят, че паметта за революцията провокира също
такова революционно мислене.
Ярък пример за подобен род аргументация дава Чайна Мевил, писател фантаст и социалистически активист, работещ и на историческото поле – той наскоро
издаде съвсем нелоша книга за Октомврийската революция [4]. В нея компетентно се обобщават англоезичната версия и социалистическата версия за събитията
от 1917 г., при което авторът провъзгласява: тази революция „може да бъде наша”.
Любител на сблъсъците между различни фракции и на политическите капани, Мевил явно е очарован от безкрайните революционни събрания и митинги, както и
от изработката на резолюции. Това донякъде старомодно и фокусиращо се върху
Петроград изложение на политическата история ще заинтересува всеки нов революционер. Октомврийската революция се изучава през подобна призма, за да се
избягнат „грешките и престъпленията ѝ” следващия път. А за тези читатели, които
все още не са готови за въстание, книгата ще бъде полезно ръководство за по-нататъшно изучаване на материала, изобилстващ с ярки левичарски нападки по адрес
на най-различни политически грешки, допуснати от предишните историци.
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Ако говорим за по-академичния сегмент на лявата мисъл, тук продължава да
се труди оксфордският професор Стивън Антъни Смит, истински ветеран в историографията на 1917 година. Неговата книга „Революционна Русия: империя в криза” [5] определено влиза в числото на най-добрите книги, предлагащи въведение в
проблематиката не само на революцията, но и на късния царизъм, Гражданската
война и НЕП-а. Дълбочината и детайлността на изследването, както и съдържащите се в него точни трактовки на описваните събития са в състояние напълно да смаят онези читатели, които тепърва пристъпват към изучаването на тази тема и слабо
се ориентират в нея.
По този отъпкан път за разглеждане на 1917 година отляво същият автор
продължи и в новото, публикувано през 2017 г., издание на книгата си „Руската
революция: съвсем кратко въведение”. В повествованието, което съвсем не е кратко,
а напротив – разширено и доработено, както и в първото издание не е включен
сталинизмът, а за финална точка на революцията е обявен НЕП‑ът [6]. В този период
болшевиките за известно време позволяват на „анархията на пазара” да внесе своя
принос в развитието на икономиката, въпреки че въпросът за съчетаването на
пазарното начало с доктриналните марксистки принципи си оставаше много сложен
за тях. Между другото Смит интерпретира Сталиновата „революция отгоре” през
1928–1932 г. като някакъв разрив: за автора първата петилетка, колективизацията
и разкулачването не са съставна част на революцията. Подобен подход видимо
контрастира с наложилия се днес сред англоезичните историци консенсус, който
в популярна форма беше представен от Шийла Фицпатрик в нейната влиятелна
книга „Руската революция”, публикувана за първи път през 1982 г., а през 2017 г.
претърпяла вече четвърто издание [7].
Смит признава, че Сталин е бил ленинец; че той стига върховете на властта
благодарение на антидемократичните структури, които Ленин е построил; че при
запазване на болшевишкото управление отказът от обещанията през 1920-те години е бил възможен във всеки момент. Обаче „всичко това въобще не означаваше,
че именно болшевишката идеология е обусловила жестокостта на разкулачването,
тоталното внедряване на планирането, терора и принудителния труд”. Най-общо
казано, сталинизмът се оказа сталинизъм единствено поради личността на Сталин.
Това, че самият Сталин е бил и болшевик, и ленинец, вече е вторично.
Стремейки се да нарисува балансиран образ на революцията, Смит подчертава значението на „освободителния импулс, присъщ на болшевизма”. Той е прав,
че популярността на болшевиките в края на 1917 г. до голяма степен се дължеше на
„обещанието да се сложи край на неравенството и експлоатацията”, да се „отхвърли войната като империалистическо дело”, както и на декларирания стремеж „да се
разруши бюрократичната държава и да се даде цялата власт в ръцете на местните
съвети”. Въпреки всичко това, накрая вместо обещаното се получи еднопартийна
диктатура под ръководството на вожд (Ленин), класов терор, експроприация и
гражданска война. Посочените от Смит „прогресивни цели” бяха присъщи не само
на болшевизма. За Ленин и неговите съратници обаче те бяха второстепенни лозун-
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ги, които в случай на тактическа необходимост можеха да изхвърлят на боклука.
Именно това в крайна сметка се случи и с антиколониализма, с правата на жените,
с новаторското правотворчество, със социалното осигуряване и образованието, с
новите подходи при градостроителството и архитектурата.
Болшевиките бяха партия на войниците на класовата война, а не предвестници
на социалдемокрацията. Въпреки че добре знае това, Смит продължава да твърди,
че революцията е открила „пътя на прогреса и това не трябва да се засенчва от мрачния опит на сталинизма и маоизма”. Изучаването на революцията от 1917 г. ни позволява да мечтаем за нейна алтернатива в днешно време, в което „всичко наоколо е
призвано да ни убеждава, че светът е добър такъв, какъвто е, а самата мисъл, че той
може да бъде преустроен по един по-справедлив и по-рационален начин, се смята
за почти неприлична.”

Поучителните истории
В сравнение с носталгията на левите другият съвременен способ за интерпретация на руската революция е доста по-разпространен – това е разказът предупреждение. Пример за такава стратегия е книгата на Виктор Себастиян за Ленин
като диктатор [8]. Ленин е безсрамен лъжец, когато лъжата му помага да върши
делото си; Ленин е подстрекател, демагогски обещаващ прости решения на сложни проблеми; Ленин е авторитарен вожд, ръководещ се от принципа „целта оправ
дава средствата”; Ленин е адвокат, презиращ върховенството на закона, считайки
го за глупава измислица на либералните слабаци; Ленин е егоцентричен маниак,
уеднаквяващ собствените си амбиции за власт с надеждите на цялото човечество;
ето такъв изглежда днес Ленин. Авторът го нарича „кръстник на... „политиката на
постистината”. И наистина Стивън Банън, съветник на президента Тръмп, нарече
себе си ленинец – странно, но напълно уместно присвояване на сакрална фигура от
пантеона на левите радикали от страна на ултрадесните.
Опитът да се придаде на 1917 година ново звучене чрез приподнасянето на
болшевизма като първо политическо движение, развиващо се във фарватера на
постистината, произхожда от дебатите по време на Студената война. Консерваторите традиционно възприемат революцията като своеобразно морално поучение:
ето какво става, ако се опитаме да променим света. Последна в поредицата подобни
интерпретации стана книгата на Шон МакМикин, последователно консервативна в своята тоналност [9]. Според него разбунтуваната и намираща се на прага на
война Русия, която е управлявана от некомпетентни реакционери, нежелаещи да
признаят необходимостта от политически промени (както се описва в повечето текстове), се преобразява в „икономическа сензация на своето време, в зараждащ се
колос”. Единствената вина на руския самодържец е, че „не му е стигнала смелост да
отстоява своите убеждения”. А най-голямата грешка на царя е, че е започнал да се
вслушва в либералите, които са виновни за всичко, което се случва после: отначало
те вкарват Русия във войната, после удрят монархията в гръб, а след това се оказват
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напълно некомпетентни в делата на държавното управление, покорно допускайки
болшевиките до властта.
Тръбейки на фанфарите, възбуждащи и най-твърдочелите консерватори, МакМикин предупреждава в своята книга, че болшевишката заплаха все още виси над
света: оказва се, че „старата мечта за социална революция” я лелеят в частност американският социалист Бърни Сандърс и френският икономист Тома Пикети [10].
С други думи, врагът както и преди ни заплашва отляво. „Неистовият социализъм
от марксистки вид отново набира скорост”, смята историкът. Погрешно приемайки
незначителните групи на радикалите от университетските кампуси за масово политическо движение, той плаши с тъмни сили, „мечтаещи за свят, където частната
собственост и неравенството ще бъдат поставени извън закона, а икономическото
развитие ще бъде предварително планирано от всезнаещи интелектуалци”. И така,
Ленин е жив, революцията продължава, треперете!
Но консерваторите не са сами в желанието си да чуят тази поучителна история. Доста близки трактовки до предлаганата от Себастиян изповядва и социалдемокрацията. Ето какво се случва, твърдят нейните привърженици, когато
на капитализма му се позволи да бъде хищнически: идват Ленин и болшевиките,
губи се всичко придобито и – много вероятно – животът приключва в сталинските затвори. Къде-къде по-добре е да се гласува за социалдемократите и заедно да строим държава на всеобщото благоденствие. Следователно интересът
към революцията може да се стимулира и от антиреволюционния реформизъм.
Именно на това обръща внимание историкът, посветил живота си на защитата
на болшевиките от обвиненията, че Октомврийската революция е била само пуч,
а не истинска революция. В своето интервю пред Шон Гилъри, публикувано в
сайта „Russia Blog Podcast” през май 2017 г., Александър Рабинович разсъждава за
своите изследователски мотиви: „Някои хора искат да извлекат от това [от революцията] уроци... тъй като в нея присъства много богат материал как се подготвят революционни речи. Но това е за революционерите и марксистите, а аз не се
числя към тях. ... За мен урокът е в следното: ако искаме да избегнем революцията, трябва да се заемем с решаването на фундаменталните политически, обществени и икономически проблеми, да се грижим за хората. Революциите с мащаба
на руската са крайно разрушителни. ... Но за да разберем това, трябва да уточним
какво е революция.” [11]

Патриотичният болшевизъм
Докато революционната носталгия, както и поучителните истории от
консервативен, либерален или социалдемократически вид продължават с определена периодичност да резонират в пространството на англоезичния свят,
третата причина, поради която хората обикновено се интересуват от руската
революция, отиде на втори план: революционната държава – СССР – прекрати
съществуването си. Тогава защо да се интересуваме от тази революция въобще?
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Този въпрос звучи особено остро в самата огромна страна, правоприемник
на СССР – в Руската федерация. Администрацията на Путин намира темата за революцията донякъде за неудобна; аз вече разказах за това в една от публикациите
си [12]. Властите в Кремъл се постараха да не вдигат излишен шум във връзка със
стогодишния юбилей, тъй като революцията е последното нещо, което те биха искали да обсъждат. Президентът на свой ред е огорчен от убийството на семейство
Романови и от изтреблението на свещенослужители. Той обвинява Ленин не само
за загубата на Русия в Първата световна война поради хаоса, на който болшевиките тогава подлагат фронта, но и за разпадането на СССР. Работата е в това, че
конституцията на новообразуваната държава като съюз на преди това независими републики, предвиждаща самопределение до степен на отделяне, е Лениновата
програма, която вождът прокарва, заобикаляйки Сталиновата програма. Тя залага
в основата на новата империя мина със забавено действие, която се взривява през
1991 г. Така Ленин се оказва виновник не само за военното поражение и за краха на
царизма, но и – наистина посмъртно – за разрушаването на СССР.
Но независимо от всички тези преживявания, руската власт не може да си позволи да игнорира напълно руската революция, тъй като тогава ще ѝ се наложи да
се отрече и от това, което породи самата нея – т.е. от СССР. А именно съветската
държава победи нацизма. Тази победа Путин, както и огромната част от населението, с готовност превъзнася като най-важния положителен елемент на националния
наратив [13]. Упражняващият се в историческата наука министър на културата на
Руската федерация Владимир Медински предприе опити да хвърли мост между тези
два полюса.
Според Медински революцията е чудовищна катастрофа за отечеството,
прекършване на имперския, моралния, политическия и икономическия порядък.
Последвалата Гражданска война той свежда единствено до противоборство между
белите и червените, при това и едните, и другите според него са били руски патриоти, мислещи само за благото на родната си страна. В крайна сметка болшевиките
повече преуспяват в държавното строителство и значи от тях са излезли по-качествени патриоти. Ето защо са победили. Белите, независимо от своя патриотизъм, са
загубили, но затова пък Русия е възкръснала като феникс от пепелта не на последно място и поради това, че Червената армия е успяла да върне по-голямата част от
земите, които по-рано са влизали в империята на Романови. Впрочем имперският
привкус на подобна историческа трактовка едва ли ще ѝ осигури популярност в
неруските държави, образували се върху отломките на СССР.
В същото време либералната опозиция намери самобитен способ, позволяващ
ѝ да използва паметта за руската революция за собствени цели. Михаил Зигар, някогашен главен редактор на независимия телевизионен канал „Дъжд” и автор на
доста язвителна книга за путинската система [14], създаде интерактивен интернет
сайт с името „1917. Свободна история” [15]. Както отбелязва канадският историк и
журналист Гуин Дайър, скритият смисъл на това начинание е, че Октомврийската
революция е била съвсем малковероятна, напълно непредвидена, едва ли не случай-
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но събитие. Зигар сякаш намеква, че политическите промени са възможни дори при
твърде репресивни режими [16].
Сдържайки с едната ръка либералите, стремящи се към открито бъдеще, с
другата ръка федералните власти се опитват да ограничат историческите описания,
излизащи от консервативните кръгове. В частност, руските националисти възкресиха антисемитския анахронизъм, изобразяващ революцията като резултат от еврейски заговор. Не е чудно, че Путин иска да проправи някакъв среден път, водещ
към „примирение”: революцията е твърде опасна тема, която заплашва да пробуди
съвсем неотдавна заспалите демони на миналото.

И защо всичко това трябва да ви вълнува?
Да предположим, че не сте млад, революционно настроен романтик, меч
таещ за победните дни, озарени от червеното знаме; не принадлежите към руските либерали или към руските националисти, опитващи се някак да приспособят
революцията за собствените си нужди; не сте и от тези, които бият камбаната и
назидателно предвещават руски революционен апокалипсис, укрепвайки по този
начин своята версия – на консерватизма, либерализма или социалдемокрацията.
Ако вие не сте нито това, нито другото, нито третото – струва ли си да се интересувате от революцията?
Според мене, струва си. Съществува много сериозна причина, която ни заставя
цял век по-късно да изучаваме 1917 година. Аз говоря за днешното политическо
състояние на Евразия. Световната война, Гражданската война, вплетени в революционния процес, оформиха ключовата фаза за създаването на СССР. Именно по
това време върху териториите, намирали се преди това под скиптъра на Романови,
започна да се оформя проектът на постимперския свят. Разработката на този наратив Ричард Пайпс започна още в средата на 1950-те години [17]. Сред книгите
от последно време, написани в това русло, можем да споменем книгата на Джошуа
Санборн [18], която се превърна в своеобразен манифест на тази теория, и капиталния труд на един от най-видните американски специалисти, изучаващи епохата
на 1917 година – Лора Енгълстейн [19], която неминуемо ще зададе стандартите за
изучаване на революционния период в англоезичната наука.
Забележимо изпреварвайки другите изследователи, Енгълстейн префокусира
повествованието си от Петроград върху цялата страна, разширявайки панорамата
и вписвайки 1917 година в по-широкия контекст на световната война и на имперския упадък. Нито Османската, нито Хабсбургската империя преживя Първата световна война; същата съдба застигна и империята на Романови. Върху развалините
на великите империи бушуваше нескончаемо насилие, за което в частност напомня
Робърт Хърварт в своята последна книга [20]. Но в Русия плодовете му се оказаха
по-други, отколкото в останалите разпаднали се империи. Както и в съседен Китай,
по-рано хлъзнал се в хаоса и с огромни усилия успял да изплува от него, Руската
империя можа да се възсъздаде под червено знаме.
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Към 1914 г. освен централна Русия владенията на Романови включваха и Далечния изток, Средна Азия, Закавказието, Полша, Прибалтика, Финландия, Белорусия и Украйна. Когато избухна Февруарската революция, Полша и части от Прибалтика и Белорусия бяха окупирани от немците. По цялата гранична територия,
населена от неруски народи и все още под руски контрол, се носеха искания за
по-голяма автономия, а понякога и за независимост. След Октомврийската революция нелепите дипломатически игри на болшевиките донесоха допълнителни загуби: немците окупираха Украйна, придвижиха се още по-навътре в Белорусия и заеха
цяла Прибалтика. През 1918 г. разпадът на империята продължи: във Финландия,
Полша, Прибалтика, Закавказието, както и в Украйна бяха създадени независими
държави. В редица региони се утвърдиха алтернативни сили в лицето на най-различни бели правителства.
Под властта на болшевиките се оказа територия, приблизително равна на Русия
от ХVІІ в. до началото на Петровата експанзия. Но през 1919–1921 г. Червената
армия успя да върне по-голямата част от загубеното. В Средна Азия процесът на
„умиротворяване” се проточи, продължавайки през 1920-те години и дори покъсно. Само Полша, балтийските републики и Финландия запазиха независимостта
си – поне до Втората световна война, когато „събирането” на бившите имперски
земи продължи. Този път в състава на СССР бяха включени източната част на
Полша, Естония, Латвия и Литва, а това, което остана от полската държава, беше
превърнато в сателит на СССР. Само Финландия успя да остане независима.
Според Енгълстейн значението на революцията е преди всичко в това, че тя
показа колко висока цена трябва да се плати за „провалената демокрация”. Заедно
с това вниманието на автора към имперския аспект на революционните процеси
може да бъде интерпретирано и по друг начин. Войната и революцията се превърнаха в събития, по време на които изпод руините на имперското здание незадълго се оформяше алтернативен политически ландшафт. Теоретически подобен поглед върху постсъветското пространство може да бъде възприет като своеобразна
„предистория” за днешното му положение, въпреки че в самата Русия такъв прочит
на революцията ще изисква прощаване с имперската носталгия. В днешния момент
много руснаци ще видят в подобни умопостроения антисъветизъм, а значи и скрита русофобия. Защото цялата тази история действително може да бъде поднесена
по такъв начин, че да изглежда, че свободолюбивите неруски народи отново са били
насилствено вкарани в обновения, вече болшевишки, „имперски затвор на народите”. Ако погледнем обаче проблема от друг ъгъл, победата на болшевиките може
да се опише като по-малкото от многото злини, свързани с погромите, етническите
прочиствания и всякакви други жестокости, извършвани от въоръжени националисти, местни феодали и просто бандити.
В края на краищата започналият през 1917 г. процес на оформяне на новите
нации по цялата територия на Евразия вървя далеч не безкръвно. В Романовата
империя етническото, религиозното, езиковото разнообразие се задълбочаваше от
растящо икономическо и социално неравенство. Само включващата, неетническа
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форма на граждански национализъм, изискваща лоялност към конкретна държава
и към въплъщаваните от нея ценности, позволяваше сложносъставните етнически
парчета „да се съшият” в единна нация. Национализъм от подобен род обаче изисква самоограничение от страна на елита, на който му се налага да се откаже от етноцентричната или расистката реторика.
Гражданският национализъм от именно този род изначално се прокарваше от
Съветите, макар и в най-самобитен вид. След въоръженото покоряване на неруските региони те предложиха на всеки, който беше съгласен със съветските порядки,
идеята за „дружба на народите”, основавайки – ако използваме терминологията на
изключителната книга на Тери Мартин – „империя на „позитивната дискриминация”. Това позволи да се успокоят етническите чувства и да се неутрализира националистическата заплаха [21]. Болшевиките напълно можеха да следват този курс,
тъй като идеологически те не бяха националисти въпреки изблиците на руски шовинизъм и етническите чистки по времето на Сталин. Националистите в периода
1916–1926 г. се стремяха към друга форма на държавно строителство: те бяха привлечени от държавните модели от изключващ тип, основани върху етническия фактор и постоянно заплашващи малцинствата с насилие или в най-добрия случай с
дискриминация.
Краен резултат от новото сглобяване на Романовите земи под защитата на
червеното знаме стана псевдофедералният Съюз на съветските социалистически
републики, който на книга даваше на своите съставни части правото на самоопределение до степен на отделяне. През 1991 г., за което днес Путин съжалява, буквата на конституцията беше взета насериозно от републиките. Тъй като териториалното „ядро” на СССР след победата във Втората световна война ставаше все
по-руско, а идеологическата преданост към социалистическия проект отслабваше,
Съюзът започна усилено да се пропуква именно по линиите на тези граници, които
до голяма степен бяха установени в хода на преформатирането на Романовата империя, предизвикано от световната война, революцията и гражданските вълнения.
По този начин днешното състояние на евразийското пространство в исторически
смисъл е дълбоко и неразривно свързано с революционния период. Тази история,
интерпретирана коректно и заедно с това критично, е способна да задвижи както
антиимпериализма, така и гражданската форма на национализма – което е залог за
мирното бъдеще на този неспокоен регион.
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Тема с продължение

Карл Маркс –
вчера, днес и утре
Нако Стефанов

Въведение

В

Нако Стефанов – професор, д-р
на философските науки, д-р по ис
тория, японист, изследовател на
страните от Източна, Южна и
Югоизточна Азия. Специализирал е
управление и икономика. Ръководи
тел е на катедра „Езици и култури
на Източна Азия“, СУ „Св. Кл. Охрид
ски“. Автор e на над 80 монографии,
учебници и книги: „Иновационно раз
витие на страните от Източна
Азия – Япония, Корея и Китай“
(2011), „Държавно-политическо ус
тройство на Япония“ (2014), Енци
клопедия „Нипоника" (2015), както
и в съавторство с Е. Кандиларов на
„Япония – икономика, технология,
иновация и управление“ (2012) и с А.
Колева на „Социално-икономическо
развитие на Китай – от древност
та до наши дни“ (2015) и други.

навечерието на 200-годишнината от рождението (5 май 1818 г.) на великия мислител – философ,
икономист, социолог, историк, политически теоретик и
велик революционер Карл Хайнрих Маркс, е нужно да
отбележим не само ролята му в обяснението на света. Не
гови са думите: „Философите само по различни начини
са обяснявали света, а задачата е той да бъде изменен.”1
От момента на формирането си до ден-днешен Марксо
вото учение действа като ключов идейно-философски
фактор за промяна на света и със сигурност ще бъде такъв и утре в усилията за хуманистичното преобразяване на човешкото общество на глобално равнище.
Важността на делото на Маркс е именно в революционния характер на неговата философия, на неговите
икономически и политически възгледи. Преди тридесетина години на фона на краха на социалистическите
общества в Източна Европа и на разпада на СССР се
бе утвърдило виждането за „края на историята”2. Сега,
когато капитализмът, в неговия неолиберален/неоконсервативен формат, изпадна в дълбока системна криза,
която носи в себе си зародиша на гигантска катастрофа
за човешката цивилизация, на просветените хора, независимо от техните идейни и политически възгледи, им
стана ясно, че е рано да се погребва учението на Карл
Маркс и дори, че днес неговият критичен и революционен дух е повече от необходим и актуален.
Целите на тази статия са да се очертаят ключовите параметри на делото на Маркс във времето „вчера”
и да се направи опит да се види светът днес и утре и да
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се разбере необходимостта от „смяна на системата” през призмата на съвременния
прочит на марксизма. До тези цели водят следните задачи, структурирани в основните раздели на статията:
1. Ключовите моменти в Марксовото учение – кратък преглед.
2. Теорията за принадената стойност като върхова точка в политико-икономическите възгледи на Маркс.
3. Марксовото учение и капитализмът през „краткия ХХ век” – 1917–1989 година.
4. Крахът на социалистическия проект в СССР и в страните от Източна Европа
и съдбата на марксизма.
5. Кризата на капитализма днес и социализмът на XXI век.
Използваните базови методологически подходи и платформи са:
•
Системният подход – системата на икономически, политически, културни и
прочее взаимодействия и взаимоотношения в обществото, се разглежда като
взаимносвързан комплекс, в който отделните компоненти се обуславят в сложна и нелинейна динамика.
•
Историческият подход – не бихме могли да разберем амалгамата на сложните
политически, социално-икономически и прочее взаимоотношения, ако не ги
видим в тяхната историческа динамика.
•
Социално-класовият подход – капиталистическата обществена система, независимо от формата на нейното функциониране, се разглежда като съставена
от големи групи от хора – класи, различаващи се по своето отношение към
средствата за производство и имащи различни интереси в рамките на общественото производство и на социалното развитие.
•
Геополитическият и геоикономическият подход – политическите и икономическите отношения се анализират според спецификата на географско-природната среда, която е платформа за структурирането на различни силови блокове, осъществяващи взаимодействията си в многообразни формати.
•
Цивилизационната платформа в няколко ракурса – първият е свързан с разбирането за цивилизацията като уникален социокултурен комплекс, съчетаващ
език, религия, история и цивилизационна култура в неповторимо единство,
което го отличава от други социокултурни комплекси. Вторият ракурс разглежда цивилизационната платформа, при която технико-технологическият
фактор играе ключова роля. Поради това може да се говори за различни епохи
в зависимост от развитието на този фактор – доаграрна, аграрна, индустриална и настъпващата днес постиндустриална епоха.
•
Формационният подход – въз основа на разбирането, че човешкото развитие
преминава през определени социално-икономически формации, т.е. системи
от взаимоотношения и взаимодействия, в които ключова роля играят отношенията на собственост – имат се предвид основните средства за възпроизводство на материалния живот на обществото. Средствата, както и типовете
собственост, се променят в различните формации.
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1. Ключовите моменти в Марксовото учение –
кратък преглед
Мечтата на човечеството за социално равенство, социална справедливост и
социална солидарност като израз на най-висша проява на социален хуманизъм възниква с появата на значими имуществени, съсловни и класови различия. Хилядолетия водачи и мислители, движения и организации полагат усилия за постигането на
тази мечта. Световните религии – будизъм, християнство и ислям, особено в етапите на първоначалното си зараждане и развитие, в една или друга степен са я изразявали, а първите християнски общини, както и някои от т.нар. християнски заповеди
са опит да я осъществят чрез средствата на своята епоха, характеризираща се като
правило с т.нар. човек религиозен. Те обаче обещават реализиране на човешката
мечта за справедливост не толкова в този, колкото в един друг, отвъден свят. Всички
тези въжделения се проявяват не само в мисли и учения, но и в конкретни действия
– бунтове, въстания и революции, с които е изпъстрена историята на човешкия род.
Носители на идеите на социалния хуманизъм са представители на всякакви
социални слоеве, съсловия и класи, но най-често – на най-онеправданите. В целия този идеен комплекс присъстват различни аспекти и тенденции, оказващи в
една или друга епоха или период различни по сила въздействия. Например една
нерядко срещана идея, съпътстваща мечтата за социално равенство и социална
справедливост, е за уравниловката в материален и в друг смисъл. Уравниловъчните
тенденции понякога приемат доста груби форми, които могат да доведат до крайно
негативни последствия.
Теоретичен връх в развитието на идейния комплекс на социалния хуманизъм става марксизмът. Разработеният от германските мислители Карл Маркс
(1818–1883) и Фридрих Енгелс (1820–1895) икономически и обществено-политически възглед за света, както и методът за обществено-икономическо изследване
се основават на:
•
Материалистическа интерпретация на историята, т.нар. исторически материализъм. Според него „Историята на всички досегашни общества е история на
класови борби. Свободен и роб, патриций и плебей, барон и крепостен селянин, цехов майст ор и калфа, накратко – потисник и потиснат, са стояли в
постоянна противоположност един спрямо друг, водили са непрекъсната ту
скрита, ту открита борба – борба, която всеки път е завършвала с революционно преустройство на цялото общество или с обща гибел на борещите се класи.”3
Според историческия материализъм съществуват различни обществено-икономически формации4. Те се определят както от равнището на социално-икономическо и технико-технологическо развитие, така и от господстващите форми на
собственост върху ключовите средства за материално и обществено възпроизводство и върху формираната на тази база система на трудови отношения. В исторически план според прогресисткия възглед на марксизма има няколко последователно сменящи се основни формации, както и преходни фази между тях. В най-общ
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план са посочени следните – първобитнообщинният, робовладелският, феодал
ният, капиталистическият строй и комунистическият строй5.
•
Диалектически възгледи за обществените промени, т.е. материалистическа диалектика. Основното в нея е разбирането на света като динамична
органична система. Това означава, че светът се състои от множество разнообразни, но необходимо взаимносвързани процеси. И най-важното е, че
причината за неговото развитие е сама по себе си, т.е. развитието на света
се осъществява чрез взаимодействията и взаимоотношенията между вът
решни противоречия. Така чрез материалистическата диалектика светът
се изучава като цялостна система, чийто основен закон е законът за противоречивата, необходима връзка между нейните елементи. Под „връзка”
в диалектиката се разбира такова взаимоотношение между феномени или
процеси, при което промяната в свойствата или състоянията в някои от тях
автоматично води до промяна в свойствата или състоянията в други. Понятието за развитие е от основно значение за диалектиката. Както вече се каза,
ключов момент в марксисткото разбиране за диалектиката е, че развитието се разглежда като саморазвитие. Процесът на развитие Маркс и Енгелс,
следвайки Хегел, разглеждат като действие на три закона:
* Закона за единство и борба на противоположностите
* Закона за прехода на количествените натрупвания в качествени изменения
* Закона за отрицание на отрицанието
•
Критичен анализ на развитието на капитализма на базата на марксистката
икономическа теория и марксистката социология, включващ и идеите за революционни промени в обществото, т.е. марксистката теория за социалната
революция. Съгласно нея трябва да се прави ясно разграничение между:
а) Политическите промени на правителствено равнище и на равнище политическа система, които могат да се осъществят в рамките на една и съща обществено-икономическа формация. Подобни политически промени, свързани
със смяна на надстройката6, следва да бъдат наричани политически преврати или
политически революции.
б) Радикалните промени в живота на обществото поради смяна на социал
но-икономическата му база7, изразена преди всичко в системата на собственост
на основните средства за материално възпроизводство. Именно чрез такава
смяна се решават противоречията между производствените отношения (отношенията, възникващи в процеса на възпроизводство) и производителните сили
(включващи работната сила и средствата за производство), които в своето развитие надхвърлят сковаващите тяхната прогресивна динамика производствени
отношения. Ако политическият преврат (политическата революция) води до такава радикална промяна на социално-икономическата база на обществото, тази
промяна следва да бъде наречена „социална революция”. Както подчертава по
този повод самият Маркс в „Към критиката на политическата икономия”: „На
известна степен от своето развитие материалните производителни сили на обще-
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ството влизат в противоречие със съществуващите производствени отношения,
или – което е само юридически израз на същото – с онези отношения на собственост, в границите на които те са се движили дотогава. От форми на развитие на
производителните сили тези отношения се превръщат в окови за същите. Тогава
настъпва епоха на социална революция.”8
Марксистката теория за социалната революция, приложена към капитализма,
посочва и носителя на революционните изменения – пролетариата, който, вземайки политическата власт, установява „диктатура на пролетариата”. Тоест власт, изразяваща коренните интереси на работническата класа. Важно място в марксистката
социология на революцията е идеята за „отмиране на държавата”, т.е. виждането, че
в крайна сметка „диктатурата на пролетариата” трябва да доведе до отмиране на антагонистичните класи. Оттук и „отмирането на държавата”, която като такава изразява интересите на класата, чиито представители са начело на държавната власт. В
този смисъл марксистката теория за социалистическата революция разглежда диктатурата на пролетариата като стъпало по пътя към бездържавно самоуправление.
Във връзка с това може да се спомене известното писмо на К. Маркс до Йосиф
Вайдемайер от 5 март 1852 г., в което се отбелязва: „Това, новото, което направих,
беше да докажа следното: 1) че съществуването на класи е свързано само с определени исторически фази на развитието на производството; 2) че класовата борба
непременно води до диктатура на пролетариата; 3) че самата диктатура представлява само преход към унищожаването на всички класи и към безкласово общество.”9
В същото време в никакъв случай не бива да се профанизират изказваните
в рамките на марксизма възгледи за държавата и да се свеждат само до тезиса за
нейното отмиране в перспектива. Неведнъж в рамките на марксисткото учение
се е подчертавало, че държавната власт има сложна и двойна природа: тя не е
само инструмент, с който взелата политическата власт класа налага своите интереси. Тя е и механизъм за изпълнение на задачите за общо управление на социалните, икономическите, културните и прочее процеси, произтичащи от природата
на всяко общество.

2. Теорията за принадената стойност като върхова точка
в политико-икономическите възгледи на Маркс
Създаденото от Карл Маркс учение значително се различава от дотогавашните традиционни доктрини, концепции и идейни системи. Ключово различие
на марксизма е най-тясното съдържателно единство на философските му идеи с
политическите, социалните и най-вече с икономическите му аспекти. При това
висшата цел на марксистките възгледи, каквото и да говорят тяхните идейни
и прочее противници, клеветници и фалшификатори, е научно-теоретичното
обосноваване на освобождението на човечеството от идеологически, политически, икономически и социални окови и постигането на действен социален хуманизъм. Той се разбира като единство на социална справедливост, равенство, сво-
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бода10 и солидарност, въплътени в идеята за комунизма. Комунизмът е виждан
като „асоциация, в която свободното развитие на всеки индивид е условието за
свободното развитие на всички”11.
Важна кулминационна точка на пресичане на това единство на философски,
политически, социални и други аспекти на марксисткото учение е теорията за
принадената стойност, която може да квалифицираме като върхов момент в политико-икономическите възгледи на Маркс. Тук ще споменем, че политикономията
води своето начало от класици като Адам Смит, Дейвид Рикардо и други, но именно
Маркс я превръща в цялостна наука с единен системен подход. Ядрото на тази наука
е теорията за принадената стойност.
Известно е, че трудовата теория за стойността, или трудовата теория за ценността (англ. ез. „labor theory of value” (LTV), нем. ез. „Arbeitswert theorie”, рус. ез. „трудовая теория стоимости”), е разработвана от основателите на класическата политическа икономия – Уилям Пети, Адам Смит, Дейвид Рикардо. Според нея стоките се
обменят помежду си в такива количества, че да се гарантира равнопоставеността
на социално необходимото трудово участие. То се разбира като време, необходимо
за производството на стоките в дадени социално-икономически условия. Тези пропорции на обмен формират стойността на стоките, която се проявява в цената чрез
сравнение с равностойна стока. Логично следствие от трудовата теория за стойността е признаването на труда като единствен източник на богатство.
Карл Маркс развива трудовата теория за стойността до ключовото разбиране, което разгадава същността на капиталистическия начин на възпроизводство –
теорията за принадената стойност (англ. ез. „Surplus value theory”, нем. ез. „Mehrwert
theorie”, рус. ез. „теория прибавочной стоимости”). Според Маркс стоката притежава следните ключови характеристики:
1. Тя е в състояние да задоволи нуждите на хората, т.е. има „потребителна стойност”.
2. Тъй като стоката е предназначена за обмен, тя е в състояние да се обменя за
други стоки, т.е. тя притежава „разменна стойност”, или просто „стойност”.
3. В сърцевината на тази „двуединна стойност” е виждането за двойствения характер на труда. В условията на стоковото производство трудът на производителите
включва:
а) конкретен труд, създаващ потребителната стойност;
б) абстрактен труд, създаващ разменната стойност, или просто стойност.
Трудът, формиращ разменната стойност, не е труд за себе си, а за обмен, за продажба на пазара.
4. В ядрото на разменната стойност на стоките е един основен източник – наемният труд, т.е. работникът. Всички продукти са резултат на човешкия труд. Из
мерител на разменната стойност на стоките е работното време. Но не конкретното
работно време, т.е. разходите за работно време при прякото им производство. Става
дума за разходите за работно време за възпроизводство на подобни стоки при дадени господстващи условия.
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5. Работникът получава за своята работа трудово възнаграждение. То покрива
разходите, необходими за поддържането и възстановяването на физическите и
моралните сили, за нормалното функциониране и живот на работника и неговите
близки.
6. Трудовото възнаграждение е заплащане не за труд, а за работната сила като
специфична стока. Ключова особеност на работната сила е, че тя има способността
да създава продукт, стойността на който е над стойността на самата работна сила.
7. Наемайки работник, капиталистът плаща за способността му да работи, но
придобива и правото да го накара да работи над времето, което му е необходимо,
за да си осигури определен минимум жизнени средства. Създава се разлика между
стойността на произведената от работника стока и стойността на работната сила,
т.е. трудовото възнаграждение, платено от капиталиста като цена на стоката работна сила. Тази разлика е принадената стойност – част от въплътения в стоката труд,
безвъзмездно присвоен от капиталиста, т.е. от собственика на средствата за производство.
8. „Тайната” на капиталистическата експлоатация според Маркс се крие във
факта, че работната сила, както и всяка друга стока, има две свойства: стойност и
потребителна стойност. Принадената стойност не е „приспадане от труда на работника” (както смята Рикардо), а резултат от това, че работната сила се продава и купува на стойност, т.е. цена, която е по-ниска от цената на създадения от нея продукт.
9. Теорията за принадената стойност е логическо следствие от вижданията за
двете свойства на стоката – потребителна стойност и стойност (разменна стойност),
и двойствения характер на труда, включващ „конкретен труд”, т.е. създаващ потребителната стойност, и „абстрактен труд”, създаващ разменната стойност, или просто стойност.
10. Принадената стойност е значима част от дохода на собствениците на капитал (разбиран като стойност, която при експлоатация на наемен труд носи принадена стойност) – тук става дума не само за предприемаческата печалба, а и за търговската печалба, както и за печалбата от лихви. При двете последни принадената
стойност се пренася от формираната в процеса на производство.
Тук ще спомена критиците на Маркс, които коментират неговата теория за
принадената стойност като вид теоретична конструкция, а именно:
(1) Теорията за принадената стойност се основава на трудовата теория за стойността, която ограничава източника на стойност само до труда на работника. Поради това те наричат трудовата теория за стойността еднофакторна теория. Тя, както
отбелязват критиците, не взема под внимание, че предприемаческата дейност, управлението на дейността и организацията също са източник на стойност на стоките и
също създават доход. На тази база те отхвърлят теорията за принадената стойност
или най-малкото я ограничават, понеже съществуват и други фактори като източник на стойност.
(2) Трудовата (еднофакторната) теория за стойността, която е в основата на
теорията за принадената стойност, не взема предвид, че трудът е хетерогенен и се
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различава не само във времето, но и в резултатите. Подобна ситуация също ограничава теорията за принадената стойност, тъй като нейният източник не е с постоянен
и цялостен характер.
(3) Атакувани са и други моменти, свързани с теорията за принадената стойност, като в частност се отправя и т.нар. филологическа критика. Аргументите са,
че преводът на немската дума „Wert” като „стойност” „филологически е неправилен и философски неграмотен и се основава на погрешно разбиране на духа на езика”, защото терминът „стойност” на немски език всъщност съответства на думата
„Kostenpreis”. Посочва се, че „стойността” изразява нещо, което политическата икономия и Маркс наричат „цена”, а това се противопоставя на „ценност”, т.е. на „Wert”.
Това важно противопоставяне се унищожава с използването на термина „стойност”,
защото стойността е цената. Но абсурдността на превода достига своята крайност,
когато стане дума за потребителна стойност: фактът е, че голямата потребителна
ценност може да няма никаква стойност. Въздухът и водата имат огромна стойност,
но нищо не струват12.
(4) Има и много други критики, включително с лична насоченост, като изразената от един от бащите на „икономикса” – формираната на Запад дисциплина, имаща за цел да „противостои на „политикономията”. Става дума за Пол Самюелсън,
лауреат на Нобелова награда по икономика. Той „хапе” Маркс със забележката, че
„от гледна точка на приноса в чисто икономическата теоретична наука Карл Маркс
може да се разглежда като дребен икономист от пост-рикардианската школа”13.
В този анализ няма да се занимавам подробно с тези критики, но ще коментирам накратко някои от тях. Нека да приемем, че, например, критиките (1) и (2) са
уместни. Т.е. че съществува повече от един източник на приход, а не само трудът
на работника. Но това премахва ли откритието на Маркс, показващо същността на
капиталистическия начин на възпроизводство – експлоатацията на наемния труд,
изразена в присвояването на принадената стойност от страна на капиталиста? В
крайна сметка спорът може да бъде само за размера на присвояването и за дела му в
общата сума на дохода. Но това не премахва самия факт на присвояване.
По същия начин следва да се коментира и критика (3), която въобще избягва
съдържателната страна на въпроса – независимо как ще преведем един или друг
термин. Това не означава, че самото явление – присвояване на чужд труд – не съществува. Във връзка с критика (4) – критиката на П. Самюелсън, ще замълчим, тъй
като няма нужда от коментар на заядливо мнение.
Навярно безчетните отрицания, критики, клевети и ревизии, засягащи такъв
крайъгълен камък на марксизма като теорията за принадената стойност, ще продължават и в бъдеще. Но както практиката досега показва, никой не е успял да отхвърли по убедителен начин великото теоретично откритие на Маркс – механизмът
на капиталистическата печалба. А „тайната” на капиталистическата експлоатация
се потвърждава постоянно от самия процес на капиталистическо възпроизводство
във всички етапи и фази на развитие на тази формация. Това е вярно особено днес,
когато социалното неравенство и дълбоката обществена несправедливост на днеш-
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ния глобален, неолиберален/неоконсервативен капитализъм достигат невиждани
размери в цялата история на човечеството.

3. Марксовото учение и капитализмът
през „краткия ХХ век” – 1917–1991 година
Защо говорим за „кратък ХХ век” и защо го затваряме между 1917 и 1991 г.?
Известно е разбирането на британския историк марксист Ерик Хобсбом (Eric John
Ernest Hobsbawm) (9.VІ.1917 – 1.Х.2012 г.) за т.нар. дълъг XIX век, продължил от
1789 г. – Великата френска революция, до 1914 г. – началото на Първата световна
война. В този смисъл началото на тази война е и краят не само на „дългия XIX век”,
но и на Новото време. От друга страна, може да кажем, че началото на съвременността е една качествена промяна, в която Марксовото учение има пряко участие
– Великата октомврийска социалистическа революция. Но ХХ век, започнал с надеждата, свързана с Октомври 1917 г., на практика завърши в 1991 г., когато СССР се
отказа от Червения проект. С този акт на тогавашната властваща върхушка в страната, въпреки волята на съветските хора, изразена на проведения известно време
преди това референдум, бе обезсмислено съществуването на Съветския съюз като
братска и равноправна общност на евразийските народи и той се разпадна.
Още преди този „кратък век” в Марксовото учение като научносистемен поглед върху света и като революционен подход за неговата хуманистична транс
формация започват промени по различни въпроси. Някои от тях вземат формата
на ревизии. Т.е. тръгва се по пътя на такива изменения, които в крайна сметка в тео
ретичен план водят до ревизионистични концепции, изтръгващи революционния
дух на марксизма, а в областта на практическите действия – до т.нар. реформизъм.
Казано по друг начин – до слугуване на интересите на капитала и на капиталистите.
Тук няма да се занимаваме с различните ревизионизми – бернщайнианство,
кауцкианство и други. Ще действаме точно в обратната посока. Ще се опитаме да направим кратък преглед на положителните приноси в марксизма. И несъмнено трябва да започнем с най-значителния принос – ленинизма. Ленинизмът като мисъл и
практика, който, ръководейки се от революционния дух на Марксовото учение,
осъществи Великата октомврийска социалистическа революция – и по този начин
превърна Червения марксистки проект в Глобален проект.
Ленинизмът следва да се разглежда като философско, политическо и социално-икономическо учение, създадено от В. И. Улянов (Ленин) като по-нататъшно
развитие на марксизма. Още през 1924 г. в труда си „Ленин. Изследователски очерк
за взаимовръзката на неговите идеи” унгарският марксист философ Дьорд Лукач
въвежда термина „ленинизъм”. Но навлизането на този термин в най-широка употреба, включително чрез наименованието „марксизъм-ленинизъм”, става чрез дефиницията, дадена от Й. В. Сталин през 1926 г. в „Основи на ленинизма”, където
ленинизмът се определя като „марксизъм в епохата на империализма и пролетарската революция”14. Необходимо е да се каже какво е новото и различното, което
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ленинизмът внася като теория и практика в марксизма – както като теоретична система, така и като организирано движение. Трябва да се отбележат като най-основни
следните ключови моменти:
•
Лениновият анализ на капитализма и дадената от него оценка, че от края на
XIX век капитализмът е навлязъл в нова историческа фаза, за която се използва наименованието „империализъм”. В своята работа „Империализмът
като висш стадий на капитализма”, написана през 1916 г., Ленин характеризира капитализма в икономически план като монополистически капитализъм,
а също и като паразитен или загниващ капитализъм. В Предисловието към
френското и немското издание на този свой труд, написано през 1920 г., В. И.
Ленин подчертава, че „Империализмът е в навечерието на пролетарската социална революция. Това се потвърди през 1917 г. в световен мащаб”15.
•
Важен момент в Лениновия принос към марксизма е, че в условията на
империализма пролетарските революции най-вероятно ще се осъществят в
„слабите звена” на капитализма (относително неразвитите в социално-икономически план страни), каквото е Руската империя. Този възглед на Ленин, потвърден от Великата октомврийска социалистическа революция, значително
се отличава от Марксовото виждане, че пролетарската революция ще протече
в най-развитите капиталистически общества.
•
Другата Ленинова концепция е за важния за успеха на революцията съюз на
работническата класа със селячеството при ръководещата роля на работническата класа, свързана с възгледа за слабото звено на капитализма.
•
Ключов аспект в ленинизма е разработката за ролята на авангардната организация – революционната партия. Успехът на революционния процес и на
диктатурата на пролетариата е възможен само при наличието на партия – революционен авангард.
•
Друга значима идея, дадена от В. И. Ленин, а по-нататък основно разработена от Й. В. Сталин, е за възможността – поради неравномерното развитие
на капитализма – пролетарската революция да се осъществи в една страна.
Това определя перспективата за строителство на социализма в една страна,
ако тя е достатъчно голяма. Такава страна ще може да влияе върху света не с
„износ на революция”, а преди всичко със своя пример на социалистическо
строителство.
Когато се говори за развитие на марксизма през ХХ век, в никакъв случай не
бива да се забравя за важната концепция, която доминира в развитието на марксиз
ма десетилетия наред. Става дума за огласената от VII конгрес на Коминтерна през
1935 г. – във връзка с борбата срещу фашизма16 и войната – постановка за Единния
антифашистки фронт. За нейното създаване огромна роля играе българският комунист, героят от Лайпцигския процес Георги Димитров, който бива избран на този
конгрес за генерален секретар на Коминтерна.
В периода след Втората световна война, когато в страните от Източна Европа
течеше процесът на революционно преобразуване, важно развитие претърпя идея-
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та за диктатурата на пролетариата във формата на народна демокрация. По своята
класова същност народната демокрация представлява революционно-демократическа диктатура на пролетариата и селячеството, за която пише още В. И. Ленин в
„Две тактики на социалдемокрацията в демократическата революция”, макар тази
диктатура да се проявява в нова форма, отразила особеностите на времето и обстановката.
Разглеждайки развитието на Марксовите идеи, не може да отминем появата на т.нар. западен марксизъм и тясно преплетения с него неомарксизъм. Той се
характеризира с разнообразие от течения, концепции, идеи, които в много отношения се различават от теоретичните положения на класическия марксизъм. Като
съвкупност от марксистки и промарксистки идеи и тенденции, неомарксизмът има
критично отношение не само към капитализма, но и към значителна част от практиката на СССР, на социалистическите страни от Източна Европа и от Азия, т.е. на
обществата на т.нар. реален социализъм, както и към формираната в тези общества
система на марксистко-ленинска идеология.
Неомарксизмът се развива на основата на две направления: диалектическо-хуманистично и сциентистко. Основателите на първото направление са ключови мислители като Дьорд Лукач (1885–1971) и Антонио Грамши (1891–1937). Неомарксистите от това направление и техните последователи смятат, че класическият
марксизъм не е достатъчно ориентиран към индивида. Те се опитват да поставят в
центъра на марксистката философия не само класата, а и човека като предмет на историческо действие. Неомарксизмът често използва идеите на немарксистката философия, като създава в диалектическо-хуманистична посока спектър от различни
течения.
Основните течения са:
а) Франкфуртската школа, която включва Маркузе (1898–1979), Адорно
(1903–1969), Юрген Хабермас (1929). Използвайки определени положения на
марксизма, за да критикуват съвременното високоразвито капиталистическо общество, те едновременно излизат с „ляворадикални” критики към „реалния социализъм”. Популярността на Франкфуртската школа особено нараства на Запад сред
интелигенцията с развитието на „новото ляво” движение през 60‑те и 70-те години
на ХХ век, което е известно с критиката си към западната култура.
б) Фройдомарксизмът също придобива популярност през 60-те–70-те години на ХХ век със знакови фигури като Вилхелм Райх (1879–1957), Ерих Фром
(1900–1980) и други. Те се опитват да съчетаят проблематиката на дълбинната
психология, в основата на която е фройдизмът, със социалните проблеми в техния марксистки прочит. Изследват деформациите на умствената структура на
личността и търсят начини да ги преодолеят.
в) Атеистическият екзистенциализъм/екзистенциалисткият марксизъм, който
възниква във Франция през 50-те–60-те години под влияние на творбите на ЖанПол Сартър (1905–1980) и Морис Мерло-Понти (1908–1961). Основната проблематика на това направление е реабилитацията на хуманистичната концепция на
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младия Маркс с помощта на екзистенциално разбиране на човешката природа, съчетано с нехегелианска диалектика и елементи на феноменологията и „философията на живота”.
Например едно от основните понятия за цялата философия на Сартър е кон
цепцията за свободата. Сартър вижда свободата като нещо абсолютно, дадено веднъж завинаги, т.е. „Човекът е осъден да бъде свободен”. Сартър разбира свободата
не като свобода на духа, която води до бездействие, а като свободен избор, който
никой не може да отнеме на човека. Даже затворникът е свободен да вземе решение
– да приеме или да се бори за освобождението си. Но какво ще се случи по-нататък
– това зависи от обстоятелства, които са извън компетентността на философа.
Друго ключово понятие в обсега на вниманието на Сартър е „отчуждението”,
което той свърза с понятието за свобода. Сартър разбира съвременния индивид
като отчуждено създание: стандартизирана е личността му, тя е предмет на различни социални институции, които „стоят” над човека и не произхождат от него, каквато е например държавата. Тя е отчуждила индивида от участие в управлението.
Следователно го е лишила от най-важното – от възможността да твори собствената
си история.
г) Феноменологичният марксизъм възниква в Италия и в Съединените щати
(Енцо Пачи, П. Пиконе). Негов основател е Алфред Шюц (1899–1959), чиито идеи
стават отправна точка за различни концепции в рамките на тази школа. За повечето варианти на феноменологичния марксизъм е характерно: отричане на обективното съществуване на социалните структури; идентифициране на структурите на
взаимодействие с представите на индивидите, взаимодействащи си с тях; отказ от
обективно изследване на социалните феномени предвид тяхното „разбиране”, „употреба” и „съчувствено описание”.
Основен проблем за човешкото битие според феноменологичния марксизъм
е обективизацията, или отчуждението. То може да бъде преодоляно чрез създаване
на „интерсоциализъм”. Под това понятие се разбира човешко общество, построено
върху взаимоотношенията на хората като субекти, т.е. като свободни индивиди,
връзката между които не е обусловена от външни детерминанти.
Представители на второто направление в неомарксизма – сциентисткото
направление, се придържат към позицията, че марксисткото учение за обществото е недостатъчно научно. Те се позовават преди всичко на икономическите произведения на зрелия Маркс, на материалистическата гносеология и на класовия
анализ. Като ключови негови представители следва да се споменат Луи Алтюсер
(1918–1990), донякъде Жак Дерида и други.
Във връзка с марксистката социология на революцията особен интерес буди
учението на Грамши за хегемонията, което въвежда много нови моменти не само
във връзка с идеите на Маркс, но и с идеите на Ленин.
Според Грамши силата на управляващата класа се основава не само на насилието, а и на съгласието. Механизмът на властта не е само принуда, а и убеждение.
Държавата, независимо от господстващата класа, стои на два кита – сила и съгла-
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сие. Ситуацията, при която се постига достатъчно ниво на съгласие, Грамши нарича хегемония. Хегемонията не е фиксирано, веднъж постигнато състояние, а фин
и динамичен, непрекъснат процес. Хегемонията предполага не просто съгласие, а
благожелателно (активно) съгласие – гражданите да желаят това, което е нужно на
господстващата класа.
Антонио Грамши анализира проблема за хегемонията – как се управлява подвижното равновесие на временни блокове, съставени от различни доминиращи
социални групи. Основното, което той отбелязва, е, че се използва „ненасилствено
принуждение”, включително чрез интегриране на т.нар. масова или народна култура. Това става по такъв начин, че да се манипулират подчинените групи против тяхната воля, но с тяхно съгласие, в интерес на малка част от обществото.
Ако основната сила в държавата и във властта на господстващата класа е скрита в хегемонията, въпросът за стабилността на политическия ред, както и за условията за неговото събаряне (революция) може да бъде съсредоточен върху това как се
постига или подкопава хегемонията. Според Грамши установяването и подкопаването на хегемонията е „молекулярен” процес. Този процес по дълбокото разбиране
на Грамши не се извършва като сблъсък на класови сили.
В случая Грамши отрича механичните аналогии, характерни за някои вулгаризирани форми на историческия материализъм. Молекулярният процес се осъществява невидимо, на малки порции, като се променят мнения и нагласи в съзнанието
на всеки човек. Хегемонията се основава на „културното ядро” на обществото и
включва набор от идеи за света и за човека, за доброто и злото, красивото и грозното, много символи и образи, традиции и предразсъдъци, знания и опит от много
векове. Когато това ядро е стабилно, в обществото има „стабилна колективна воля”,
насочена към запазване на съществуващия ред. Подкопаването на това „културно
ядро” и унищожаването на тази колективна воля е условие за осъществяване на революцията.
Създаването на това условие е „молекулярната” агресия в културното ядро.
Това не е някаква истина, която би направила революция в съзнанието, някакво
прозрение. Това е огромен брой книги, брошури, списания, вестници и статии, разговори и спорове, в които безкрайно се повтаря, многократно се комбинират устойчиви усилия. В резултат на тях се ражда колективната воля с определена степен на
еднородност. Степен, която е необходима за създаването на действие, координирано и едновременно във времето и пространството на понякога разнородни по своите класови характеристики сили. Казано с други думи – Грамши предлага действия
не за подриване на базата, каквато е дотогава основната теза на марксистката социо
логия на революцията, а действия за подкопаване на надстройката.
Когато се говори за развитието в духа на марксистките идеи на Запад, макар
и в някакъв нов прочит на някои от тях, не може да не се споменат такива ключови фигури като американския социолог Имануел Морис Уолърcтейн (Immanuel
Maurice Wallerstein). Той създава общ подход в социологията, който довежда до разработката на т.нар. World-System Theory – Теория за световната система. Той е автор
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на множество научни трудове, от които най-значимият е 4-томното изследване The
Modern World-System (1974–2011). В частност той точно показва ключовия източник
за развитието на капитализма от самото начало на неговото възникване до днес,
като подчертава: „Капитализмът е възможен само като наддържавна система, в която съществува едно по-плътно „ядро” и въртящи се около него периферия и полупериферия.”17 Тази негова мисъл се подкрепя от такъв мастит историк като фран
цузина Фернан Бродел (1902–1985), който с точни данни показва, че капитализмът
не може да съществува без помощта на услужливия труд на другите.
Друг един знаменит изследовател, социалният антрополог Клод Леви-Строс,
ясно заявява, че „Западът се е създал от материала на колониите”. От това следва,
че бившите колонии и не само те, а и страните, които не са били метрополии,
никога не могат да повторят „цивилизационния път” на Запада при своята модернизация по пътя на индустриализма и по-нататък. Това е така, тъй като те не
могат да имат тази ресурсна база, която има Западът чрез ресурсното ограбване
на периферията и полупериферията. Може да се направи заключение, че фигури
като И. Уолърcтейн и Ф. Бродел осъществяват важна интеграция на Марксовия
социално-класов и формационен подход с цивилизационната платформа в нейния социокултурен ракурс.

4. Крахът на социалистическия проект в СССР
и в страните от Източна Европа и съдбата на марксизма
В края на ХХ век силен удар върху влиянието и въздействието на марксизма по
целия свят оказва крахът на Червения проект в бившия Съветски съюз и в страните
от Източна Европа. Както често се случва в историята, успехът има много бащи, но
провалът е сираче, от което нерядко се отказва и собствената му майка. Но нека да
помислим логически коя е „майката” на провала на социализма в бившия СССР и в
страните от Източна Европа? Не е ли марксизмът?
Тук, разочаровайки противниците на Марксовото учение, ще попитаме: нима
Червеният проект претърпя крах, защото си бе поставил за цел проповядвания от
марксизма действен социален хуманизъм – социално равенство, справедливост и
солидарност? Следва да признаем, че понякога общественото съзнание и социалната динамика демонстрират учудваща ирационалност. От гледна точка на обществения прогрес всяка контрареволюция, без да отричаме, че тя има някакъв свой вътрешен рационализъм, демонстрира отвратителен ирационализъм в контекста на
цялостното обществено развитие. Контрареволюциите в бившия Съветски съюз и
в страните от Източна Европа, довели до разпада на „социалистическата общност”
и на СССР, не са изключение от това правило.
Но трябва да посочим и онова, което създаде „рационализма” на контрареволюционния преврат в „социалистическата общност”, начело на която бе Съветският
съюз. Като предпоставки за контрареволюционния процес могат да бъдат посочени
нерешени проблеми в рамките на тази общност, например:
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•

Усъвършенстването на моделите на социално-икономическа динамика в условията, когато се изисква преход от екстензивен към интензивен тип развитие,
ускорено развитие на научно-техническия прогрес, стимулиране на върхови
постижения както на равнище редови труженик, така и на равнище отделна
стопанска единица.
•
Реформирането на политическата система, нейната постепенна децентрализация и развитието на социалистическата демокрация с цел разширяване на
участието на трудещите се във вземането на политически решения както на
централно, така и на местно равнище, създаването и внедряването на модели
за трудово самоуправление.
•
Разработката на нови, нетривиални начини и форми на взаимоотношения и
взаимодействия между различните социалистически страни за разширяване
на възможностите за проява на творчество при усъвършенстване на пътищата, методите и формите на социалистическа интеграция.
•
Подготовката на нов формат на взаимодействия със световния империализъм,
който, убедил се, че пряката военна атака в условия на ядрен паритет е невъз
можна, тръгна да търси нови платформи за борба със социализма като т.нар.
организационно-психологически войни18.
Никоя от тези задачи не бе решена в необходимия обхват и качество, така че да
гарантира устойчивост на системата, както в предходния период са решавани редица други, по-сериозни предизвикателства. Например между ключови страни, поели
по социалистически път на развитие, се стигна до сериозни конфликти и враждебност. До края на своето съществуване СССР и страните на социализма от Източна Европа, въпреки положените усилия, не успяха да решат успешно прехода от
екстензивен към интензивен модел на социално-икономическо възпроизводство.
Ранните социалистически общества, създадени в СССР и в страните от Източна Европа, за които днес често се използва терминът „държавен социализъм”, се формираха на специфичен етап от своята социално-икономическа и политическа динамика. Това бе етап, който изисква значителна концентрация на фактори и ресурси
в един център, за да може да се осъществи процес на успешна индустриализация.
А както е в случая със СССР – и на мобилизация на всички сили за отблъскване на
открита външна агресия. Тези общества обективно израснаха като централизирана система, изявила своите превъзходни качества в периоди на изключителни, екстремални условия. Държавата стана основен икономически и политически субект.
Чрез йерархическите структури на централизираните държавни механизми се осъществяваше предприемаческа дейност и се реализираха разпределителните процеси, осигуряващи балансирано социално развитие. За доиндустриалните общества,
каквито бяха мнозинството от страните на бившия „държавен социализъм”, когато
започна социалистическото строителство, индустриализацията от централизиран
тип бе единствено възможната успешна и социално приемлива алтернатива. Да не
говорим, че – както е в случая със Съветския съюз, възникнал и развивал се в условията на потискащо империалистическо обкръжение – централизираният поли-
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тико-икономически модел дълго време, поне до създаването на съветското ядрено
оръжие, бе също така единствената жизнена алтернатива.
Несъмнено този модел на социална динамика имаше и негативи. Акцентирането върху „действието отгоре” в определена степен лишаваше масите от въз
можност за инициативност. Не бива да се забравя и другият момент, че във всяка
йерархична структура е заложена тенденция към бюрократизация. Изграждането
на значителен бюрократичен апарат създава предпоставки, при липса на достатъчен контрол, този апарат да се развива по собствени закономерности и да започне
да търси свои цели. А те постепенно да започнат да се различават от целите на обществото като цяло.
От съществено значение за формирането на условията за поражението на
СССР и на източноевропейския социализъм в Студената война стана преструктури
рането на ядрото на капитализма и формирането на т.нар. неоконсервативни-нео
либерални модели на функциониране. В рамките на неолибералния модел рязко са
снижени данъците на имуществените слоеве, на богатите, на капиталистите. Това доведе до увеличаване на нормата на капиталовото натрупване. Свободните капитали
се насочиха към новите сектори на икономиката – информационните технологии,
и това стана фактор за качествен скок на американската и на западната икономика
въобще през 80-те години на ХХ век. Въпреки че реалната заплата на американците
спадаше, доходите на американските домакинства растяха поради мощното развитие на потребителското кредитиране. Така се създаде вълна на свръхпотребление,
която от своя страна стимулираше развитието на новите технологии.
Макар развитието на потребителското кредитиране да водеше САЩ и Запада като цяло към натрупване на гигантски дългове, станали една от причините за
днешната системна криза, през 80-те години това играе специфична роля в отношенията със социалистическия свят. Потребителският бум за две трети от западното общество предизвика в страните на социализма, особено в Източна Европа
и в СССР, заблуждението, че именно капитализмът създава масово материално
благополучие. Формираха се неизживени и до днес илюзии, че социализмът е стагниращо общество, което не може да осигури подобни потребителски стандарти и
технологическо развитие.
Но несъмнено ключовата причина за победата на контрареволюцията е в това,
че вместо да се тръгне към реално обновяване и преодоляване на неминуемите недостатъци на ранното социалистическо общество, каквото бе то в СССР и в Източна Европа, част от най-висшата партийно-държавна номенклатурна върхушка, водена от егоистични интереси, наложи друг път – на социално-класово, национално
и цивилизационно предателство.
На практика реставрацията на капитализма е инициирана от Горбачовата
„перестройка”. По своята същност тя стана процес на отказ на споменатата по-горе част от най-висшата партийно-държавна номенклатура в СССР от Червения, от
марксисткия проект. Подобна ситуация не може да не нанесе дълбоки поражения
на общественото съзнание.
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В крайна сметка крахът на СССР и на източноевропейския социализъм
доведе до:
•
Геополитическо и цивилизационно превъзходство на Запада, имащо като резултат създаването на еднополюсен свят и осъществяването на обективния
процес на глобализация, т.е. социокултурна, стопанска и т.н. интеграция на
света във формата на американски глобализъм.
•
Утвърждаване на неолибералния/неоконсервативния модел в страните от
Запада, съответно износ на производство в страни от Азия и в други държави с ниска цена на работната ръка и с благоприятен климат. По този начин се дава началото на т.нар. Азиатски цикъл на капиталово натрупване.
Той във времето започва да измества Американския цикъл на капиталово
натрупване. Така стартира деиндустриализацията в страните от ядрото на
глобалния капитализъм, която до голяма степен се дължи на износа на капитал, търсещ максимизация на печалбата, както и на установяването на
модел на такова възпроизводство, че вместо стоки започнаха да се „произвеждат пари”.
•
Дълбока криза на марксизма като идеология и на комунистическото движение като организирана сила, основаваща се на тази идеология, загуба на привлекателност на социалистическите и комунистическите идеи, превръщане на
бившите републики на СССР и страните от Източна Европа в периферия и
полупериферия на капитализма, социодемографска катастрофа в значителна
част от пространството на бившия реален социализъм.
От този анализ може да се разбере дълбокият ирационализъм, заложен в схемата „смяна на системата”, т.е. в отказа от Червения проект, в основата на който е
Марксовото учение. Жертва на тази схема са обществата в бившия СССР и в страните от Източна Европа.

5. Кризата на капитализма днес и социализмът на XXI век
Отстъплението на социализма в СССР и в страните от Източна Европа създаде условия обективният процес на глобализация – все по-тясната интеграция на
човечеството, да се осъществява във формата на американски глобализъм, т.е. на
опит за създаване на моноформатен, монополизиран свят в ключови измерения на
международното развитие:
•
В геополитически план: еднополярен свят, ръководен от единствената останала след разпада на СССР свръхсила САЩ, при което само тя има правото
и „задължението” да използва военна сила, както и други форми на натиск и
намеса – дипломатически, информационни и т.н. Безспорно САЩ се опират
и на определени многонационални механизми – като блока НАТО в зоната на
Атлантическия океан или Договора за сигурност с Япония в зоната на Тихия
океан, чрез които диверсифицират тежестта на носените финансови, човешки
и прочее разходи за поддръжката на еднополярния свят.
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•

В геоикономически план: специфична структура, на върха на която са глобалните финансови институции, най-вече със северноамерикански, но отчасти и
със западноевропейски, и с японски произход, доминиращи над производствените мощности, разположени по целия свят, а и в страни с благоприятен климат
и ниска цена на работната ръка, каквито са страните от Източна и Югоизточна
Азия. Ключов оператор на финансови потоци са глобалистичните структури
като МВФ и Световната банка, контролирани от САЩ, по-точно от глобализирания американски финансов капитал, а основна световна резервна валута
– доларът на САЩ. Значим елемент в геоикономически план е създаването на
Европейския съюз (ЕС) като съюзна и доминирана от САЩ структура, която
обаче в никакъв случай не бива да се допуска да заеме позицията на самостоятелен фактор. Същият този ЕС има важната задача да „овладее” и да подчини бив
шите социалистически страни от Източна Европа на глобализирания капитал.
•
В общополитически план: тенденция към „размиване на националната държава” и създаване на глобална система на т.нар. демокрация без граници, при
която всяка страна в света, дръзнала по един или друг начин да се противопостави на САЩ, може да бъде обвинена в нарушаване на „демокрацията” и на
„човешките права” и да бъде наказана за това.
•
В икономически план: въздействие върху страните в света за формиране на
т.нар. неолиберални модели на стопанска динамика.Тези модели се опират на
„три слона” – пълна или почти пълна приватизация на цялото стопанско пространство и даже на социалната сфера, квазипазарна конкуренция (тъй като е
трудно да се говори за честна пазарна игра в условията на свръхмонополизираното световно стопанство, като се изключат ниските му етажи) и чужди инвестиции като базов източник на развитие.
•
В социокултурен план: отказ както от традиционните ценности – вяра и семейство, така и от „модерните” – нация-държава, патриотизъм. Преход към
„постмодерните” ценности – мултикултурализъм, джендърна теория и други.
•
Тържествуващ от „победата” си над Червения проект в Източна Европа и в
бившия Съветски съюз, опияняващ се от своето всемогъщество, воден от своя
стремеж за максимизация на печалбата19, глобалният капитал тръгна към екстремни нива на освобождаване от промишлено производство в развития свят
на капитализма, особено в неговата цитадела – САЩ, изключвайки, разбира
се, военното производство. Но обществото не може да остане бездейно и на
мястото на работническата класа в тези страни идват учените, което е нещо чудесно. Появяват се също така много банкери, застрахователни агенти, брокери,
т.е. хора, които работят основно във финансовия сектор. И в САЩ започнаха
парични игри.
Например преди форматирането на икономиката на Щатите в рамките на нео
либералния модел работи формулата „пари – стока – пари-прим”. Капиталистът, за
да получи по-голяма печалба, трябва да произвежда повече стоки. Но в епохата на
неолиберализма/неоконсерватизма влиза в действие друга формула – „пари – цен-
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ни книжа – пари-прим”. САЩ спират да произвеждат продукти и преминават към
„производството на пари”. Ако след Втората световна война САЩ работят за укреп
ване на доверието в долара като най-сигурна валута в света, след премахването на
златния стандарт през 1971 г., но особено от 90-те години насам, те решават, че е въз
можно да съществуват дълго и успешно, купувайки чрез долара продукти в световен мащаб. Така се стига лесно до загуба на чувството за баланс, в резултат на което
2008 г. е само началото.
Така или иначе, ако в предишните десетилетия цикличният процес се „заглажда” от държавното регулиране, в края на ХХ и началото на ХХI век неолибералните политики на дерегулацията водят до влошаване на цикличното подновяване на основния капитал във връзка с вълните на технологичното развитие.
От друга страна, капиталът се откъсва от своята материална база, която се превръща във виртуална. Тази трансформация е наречена от редица западни изследователи „financialization”, т.е. финансиализация. Вследствие на виртуалността на
финансовия капитал на него му стават присъщи постоянната промяна на субекта
на собствеността и замъгляването на правата на собственост.
Той започва да губи свои характерни особености като управляемост, планомерност на процеса на вътрешния си живот. Управлението на фирмата при виртуалния
капитал се заменя с игра на борсите, които не са доминирани от собствениците на
акции, а от борсовите брокери. Налице е относително изключване на този капитал
от пазарното саморегулиране на процеса на производство. Неговата ефективност
не зависи вече от качеството и цената на продукцията, а от случайни фактори, т.е. от
постоянно променящата се ситуация на пазара на фиктивни ценни книжа. Този капитал вече не е локализиран в пространството и времето. Той се „детериториязира”,
т.е. няма страна, с която да е свързан. Той лесно избягва всякаква регулация – държавна или международна. И в същото време се оказва, че е виртуален по два начина
– от една страна, технологически той живее в компютърните мрежи, а, от друга, по
отношение на вероятността. Виртуалният финансов капитал може да е пари, а може
да бъде и „фикция” – чиста измислица. Паричните агрегати, особено на равнище
М3, се превръщат в производно на виртуалния финансов капитал, престават да бъдат всеобщ еквивалент и стават специален „рисков капитал”.
Виртуалният финансов капитал, достигайки невероятни мащаби преди двадесет години, се превърна в един вид „черна кутия”, съществуваща относително независимо от системата за социално възпроизводство. Промените в структурата и раз
мера ѝ се движат толкова бързо, че опознаването на нейната вътрешна структура,
система за взаимодействие и т.н. е фундаментално невъзможна задача. Като „черна
кутия” той е в състояние да продължи да функционира относително стабилно, но
може да създаде и финансова криза. Системата е непознаваема и нерегулируема и в
този смисъл става несъвместима с развитието на човечеството. С други думи, това
се нарича „системна криза”20.
В крайна сметка неолибералният модел като система на дебалансиран,
свръхразходен тип функциониране стана източник на т.нар. Глобална криза, об-
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хванала света през 2008 г. Комплексът от причини и условия, довели до Глобалната криза, се формира във вид на схема, имаща йерархично мрежов характер, което означава, че част от причините са в йерархични взаимодействия помежду си,
докато друга част от тях са в хоризонтална взаимозависимост. Може например
да бъде посочена следната верига от преки причини, намиращи се в йерархична
зависимост:
•
Ипотечна криза, която е резултат от прегряване на кредитния пазар. Казано по
друг начин, непосредственият предшественик на общата финансова и банкова
криза, която дава началото на Глобалната криза, е кризата на високорисковите
ипотечни кредити в САЩ през 2007 г. Това означава ипотечно кредитиране на
хора с ниски доходи и с лоша кредитна история. В резултат на 20% спад в цените на имотите американските собственици на жилища обедняват с почти 5
трилиона щатски долара. Американският финансов спекулант Джордж Сорос
определя ролята на „ипотечния балон” като „пусков механизъм, който задейства спукването на още по-голям балон”21.
•
Самата криза на високорисковите ипотечни кредити е следствие от широкото
използване от началото на 90-те години на ХХ век на финансови инструменти
като т.нар. деривати (от английски език – derivatives) и съответно от желанието
да се увеличи печалбата чрез увеличаване на риска.
•
В крайна сметка първичното звено от тази йерархична причинна верига е провалът на действащите механизми за регулация на банковите и финансовите
операции, които трябва да осигуряват защита от извънредните рискове и от
появата на финансови балони. В този план може да бъде посочен също такъв
важен фактор като злоупотребата с монополното положение на парични единици, най-вече на щатския долар, играещ ролята на световна резервна валута.
Тъй като е емитиран в размери далеч надхвърлящи активите, които го покриват. Това съдейства за нарастване на диспропорциите и въздейства деструктивно върху глобалната финансова система.
Ще припомним още веднъж, че производството в рамките на системата на разделение на труда, станала източник на Глобалната криза, се прехвърля в страните
извън кръга на т.нар. златен милиард, а най-вече там, където има благоприятни условия: определено равнище на образованието, благоприятен климат и ниска цена
на работната ръка. Китай и редица други страни от Югоизточна и Южна Азия определено отговарят най-много на тези изисквания.
Постепенно значителна част от производствените мощности е прехвърлена
именно в Китай, в Индия и в други страни от региона на Източна и Югоизточна
Азия, така че той се превърна в „световната работилница”. На практика Западът –
САЩ, значителна част от Западна Европа и даже Япония, се деиндустриализират. И
след като максимизацията на печалбите започва да се търси не чрез производителна
дейност, а най-вече чрез спекулации на фондовите пазари, това поражда социално-икономическо функциониране от свръхразходен тип, при което дълговата маса
расте в ускорено темпо и в прогресивни пропорции. В резултат тя започва значи-
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телно да надвишава приходната част. Така се изпада в дългова криза и даже още
по-точно – в дългов колапс, т.е. в невъзможност в някаква перспектива проблемът с
кризата да бъде решен по позитивен начин.
Трябва да кажем, че Глобалната криза има и друг изключително важен параметър. Става дума за прекратяване на възможностите за растеж на доминиращата
индустриална технологическа парадигма. Едновременно с това все още не са създадени условия за формирането ѝ, като една от причините е недостигът на инвестиции за широко внедряване на нейните базисни технологии. Фактически тази криза
отразява и промени от фундаментален характер, които се обуславят от назрялата
необходимост от смяна на техника и технология, породена от научно-техническото
развитие, особено в случаите, когато то придобива такова ускорение, че се определя
като научно-техническа революция.
Междувременно Глобалната криза слага окончателен край на явлението „Кимерика”, т.е. относително безконфликтната симбиоза между САЩ и КНР, при която
всеки преследва свои цели, но в определен период целите им са съвместими. Стартира процесът на увеличаване на зоните на сблъсък, за което безспорно допринася
тенденцията към смяна на силовите полюси в сферата на икономиката и към превръщане на Китай в най-голямата промишлена държава с перспектива да стане в
обозримо бъдеще най-голямата световна икономика.
В рамките на Глобалната криза се запазват основни характеристики на китайския модел на „пазарен социализъм”, така както започва да се формира от края
на 70-те години на ХХ век, т.е. от началото на т.нар. реформи, а именно пазарно-планов синтез и многообразие на формите на собственост. Несъмнено самият модел
търпи развитие, той постоянно се променя през 80-те и 90-те години на ХХ век, през
първото десетилетие на ХХI век и особено през второто му десетилетие.
На фона на решаването на проблемите, породени от кризата на Запад, чрез
т.нар. неолиберална политика на „austerity”, т.е. съкращаване на социални разходи,
и „quantitative easing”(QE) – „количествено смекчаване”22, т.е. банално печатане на
парични единици, КНР демонстрира значително по-висока степен на устойчивост,
основана не на съкращаване на разходи, а на разширяване на перспективата.
Непосредствена перспектива пред социалистически Китай става нелекото
преобразуване на технологическата платформа на развитие – създаването на платформа, която се опира на нови технологии, иновации, чиста енергия, силна финансова инфраструктура и перспективен тип урбанизация.
Междувременно тенденцията към относително отслабване на цитаделата на
съвременния капитализъм – САЩ, във втората половина на ХХI век се определя
не само от геоикономическия скок, осъществен от КНР чрез модела на пазарния
социализъм, но и от връщането на Руската федерация като геополитическа сила
на базата на увеличената военностратегическа мощ на руските въоръжени сили.
В крайна сметка подобни трансформации в геополитически план, въпреки факта,
че РФ като остатък от СССР бе трансформирана в олигархично-капиталистическа
страна, засилват системната криза на съвременния капитализъм.
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Днес в преддверието на третото десетилетие на ХХІ век светът се характеризира с нарастване на неравновесния тип социално, икономическо, политическо и
технологическо движение, т.е. със задълбочаване на нелинейната, турбулентната
динамика. На този фон бъдещето в средно- и особено в дългосрочна перспектива се
очаква да е непредвидимо и непрогнозируемо в глобален, регионален, национален и
даже в локален мащаб. Настъпва епоха на „сингулярност”, т.е. формират се условия,
в които досегашните модели и представи не могат да бъдат използвани, и се започва
нещо принципно ново.
Една ключова причина за това е кризата на индустриалния технологически начин на производство, т.е. на индустриализма, и на индустриалната цивилизация.
Всичко това означава, че се сблъскваме с края на възможностите за екстензивно
развитие поради екологичните ограничения, налагани от необходимостта от балансиране на параметрите на човешкото производство и потребление с ограничеността на редица невъзобновяеми ресурси.
Създадената дотук технологическа база и формираният на тази основа енергиен потенциал на човечеството по безалтернативен начин слагат край на досегашните пътища на растеж от т.нар. екстензивен тип. От друга страна обаче,
достигнатият досега технокомплекс формира условия за изграждане на нови технологически платформи, значително по-приемливи от социална и екологическа
гледна точка. Казано по друг начин, създадени са техно-технологически условия
човечеството постепенно да навлезе в нова производствено-технологическа и социално-икономическа парадигма. Тази парадигма често е наричана „постиндустриално” или „информационно общество”. В последно време конкретизацията ѝ
получи наименованието „общество и икономика на знанието”, „иновационен тип
развитие” и други.
Такава обстановка формира множество непредвидими до ден-днешен заплахи
и предизвикателства. Пред човечеството стои задачата за създаване на нов тип социално-икономически модел на взаимодействия.
Именно затова проблемът, свързан с трудовия човек, човека на труда, който
е в центъра на възпроизводствената система, е изключително важен и актуален.
Днес в условията на наслагването на кризата на индустриализма, от една страна, със
системно-структурната криза на неолибералния модел на капитализма, от друга,
наблюдаваме как се променят досегашните форми на труд, а трудовите хора съответно все повече и повече се различават от класическите, определяни с понятието
„работническа класа”.
Това в никакъв случай не премахва, нещо повече – даже задълбочава
антагонизмите на класовото общество – капитализма. Но ключовите антагонизми
на съвременния капитализъм придобиват нови измерения, коренно изменящи съществувалите довчера начини на взаимодействия и взаимоотношения, разбирани в
най-широк конкретен, но и в абстрактен смисъл.
В ядрото на глобалния капитализъм, но и в неговата полупериферия и периферия се осъществява вътрешна поляризация на социалната и трудовата общ-
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ност, т.е. на съвременната работническа класа и на обществото като цяло, на няколко полюса:
•
На единия полюс е т.нар. когнитариат с високопрофесионална квалификация,
чийто труд е със значителен творчески компонент. Но той е обладан от тревога и даже от депресивен синдром поради социалната несигурност, предизвиквана от вътрешногруповата конкуренция, инициирана от капитала. Във
връзка с когнитариата създателят на термина – италианецът Франко „Бифо”
Берарди, споделя: „Цифровите технологии обаче откриха един изцяло нов
възглед за труда. На първо място те модифицираха взаимоотношенията между концепция и изпълнение. Тенденцията е физическият труд да се осъществява от автоматично контролирани машини, докато иновативната дейност,
която създава по-голямата част от стойността, се изпълнява от „работниците
на знанието”... Самото понятие за производителност става неточно: връзката между времето и размера на произведената стойност става трудно да се
установи, тъй като не цялото работно време на работника на знанието е равносилно по отношение на производителността. Марксисткото разбиране за
абстрактен труд трябва да се предефинира... За да се разбере смисълът на понятията „когнитивен труд” и „когнитариат”, е необходимо да се анализират не
само промените, които са настъпили в процеса на работа, но и това, което се
случва в психическите измерения и в измеренията на желанията в постиндустриалното общество.”23
•
На другия полюс е прекариатът – депрофесионализираща се общност, която
се характеризира с неустойчивост на заетостта, с честа смяна на извършваната
дейност, на организацията и работното място, поради това с размита социална
самоидентификация. В един станал вече класически труд24 британският икономист Гай Стендинг твърди, че прекариатът е даже една нова социална класа.
•
Разширява се и се задълбочава и третият полюс – на лумпенпролетариата, чието съществуване като социална тенденция играе разрушителна роля за обществото, особено на фона на феномена „лумпенсоциализъм”, т.е. паразитен
тип съществуване. Днес обаче в някои страни, които наричаме „развити”, се
предлага, а вече някъде се и въвежда, т.нар. безусловен базов доход (ББД). Т.е.
независимо дали работиш, или не работиш, дали искаш да работиш, или не искаш, и съответно общественополезният труд за тебе е нещо отвратително, ти
ще получаваш доход, позволяващ да живееш нормално. Казано по друг начин,
съвременният неолиберален капитализъм започва да прилича на Рим от епохата на империята, ръководен от правилото, изказано от поета Ювенал: „хляб
и зрелища” (лат. ез. „panem et circenses”).
Едновременно с това следва да се отбележи, че предстоят, при това в недалечно бъдеще, още по-мащабни промени. Осъществява се преход към т.нар. пост
индустриална парадигма, т.е. към това, което днес в Европа най-често се нарича
„Industrie 4.0”, или „Четвърта индустриална революция”. Появила се относително самопроизволно, тази революция започва да придобива все по-системен и планоме-
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рен характер. Във връзка с това едно „архиважно измерение” на новия изграждащ
се технологичен начин на възпроизводство, ако се запази днешната социално-икономическа парадигма, е, че в условията на характеризиращия се с висока степен на
автоматизация и роботизация т.нар. постиндустриален цикъл на технологическо
възпроизводство се очаква в близките 5 до 10 години т.нар. сини якички да изчезнат
до 60–70%, а при белите якички тази загуба да достигне 45–50% от съществуващите
днес работни места. Това изправя съвременното човечество пред дилема:
•
Да позволи на малцина в името на свръхпечалбите им да се справят с „излишните хора” чрез войни, болести, бедност или по някакъв друг, иновативен път.
•
В името на хуманизма да осъществи радикална трансформация в посока на
нова системна парадигма – социализъм на XXI век.
Тези обстоятелства отправят значителни предизвикателства пред марксизма
като идейно учение, търсещо не просто смяна на системата, а предлагащо най-хуманен отговор на днешния паразитен и паразитиращ капитализъм. Като съхраняват революционния дух на учението, днешните марксисти следва да намерят онези
теоретични формули, но и практически решения, които дават възможност на човечеството по най-безболезнен начин да изпрати капитализма в музея на историята.
Като застане начело на идейния дискурс на тази смяна, както и като поведе един
нов тип организирано движение, новото издание на Червения проект ще успее да
се превърне отново в революционен авангард, от който днес така много се нуждае
човечеството.
В този смисъл два века след своето рождение Маркс остава все така актуален,
както и преди сто и повече години.
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Капитализмът между КАРЛ МАРКС
И МАРТИН ХАЙДЕГЕР
Николай Велев

Възможността за сравнение на Маркс
и Хайдегер

Николай Велев – доктор по фи
лософия, хоноруван преподава
тел в СУ „Св. Климент Охридски“.
Дисертационният му труд е на
тема „Лукач и Хегел. Отчуждение
и социална онтология“. Научни
те му интереси са в областта на
немската класическа философия,
историята на марксистката фи
лософия, социалната онтология,
диалектическата логика и есте
тиката. Има публикации по про
блеми на сравнителния анализ
между класически тези на Маркс и
съвременната философия.

Очертаването на отношението философия – свят
при Маркс и при Хайдегер от самото си начало се изправя пред най-съществената трудност, която идва от
възможността да се разкрие общ хоризонт при двамата
автори, даващ основание за провеждане на адекватен
сравнителен анализ. Разглеждането на отношението
философия – свят в едно сравнение в случая не може
да се извърши доста директно, като в немалка степен
е уместен въпросът дали изобщо има достатъчно добра основа, на която Маркс и Хайдегер могат да бъдат
сравнявани, ако се изключат някои късни текстове на
Хайдегер, занимаващи се с проблема за технизацията
и навлизането на метафизиката в света, както и известен теоретически интерес към Маркс, който Хайдегер
демонстрира в твърдението си в „Писмо за хуманиз
ма”, че през неговите възгледи може да се води плодотворен диалог с марксизма.
Задачата, която настоящият анализ си поставя, е
очертаването на края на философията, разглеждането на отношението между науката и философията в
постигането на разбиране за света и разглеждането на
перспективата, откриваща се пред човека да разполага
с философията в отношението си към света. Като се
тръгне от въпроса за метафизиката, следва да се разработи проблемът за това как метафизиката се отнася
към света в една ситуация, често мислена в контекста
на възгледите на двамата автори като край на философията.
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Светът и нищо друго
На базата на основния въпрос що е метафизика Хайдегер въвежда проблема
за нищото, който разглежда като чисто метафизически, и развива схващането си
за трансценденцията. Науките не се интересуват от нищото, те се занимават само
с биващото и отхвърлят нищото като онова, което го няма1. В срещата с нищото и настъпващата от това скука светът се разкрива като „съществуващ в цялост,
иначе скрита в абсолютната му другост, а именно самото нищо”2. От своя страна
изначалната откритост на нищото според Хайдегер дава възможност на човешката
екзистенция да се изяви в своята свобода и в своето лично битие. Светът е вместен
в нищото. С това на пръв поглед изглежда, че при Хайдегер е снето отвъдното и
битието се поставя в неговата откритост и независимост от всякакви отвъдсветови
определения, които безусловно да се налагат и да властват над света, подчинявайки
човека. Но това, както следва да се изясни, е едно чисто концептуално освобождаване, което собствено ще породи големи затруднения на Хайдегер в амбицията му да
посочи път към същинско преодоляване на метафизиката.
В „Битие и нищо” Сартър прави разграничение между диалектическата и феноменологическата концепция за нищото, като съпоставя възгледите на Хегел и
Хайдегер, според които битие и нищо съответно се взаимосъдържат или взаимоотблъскват. Като водещ момент в критиката му срещу Хайдегер е това, че макар и да
твърди, че нищото е основа на всяко отрицание, той го откъсва от всяко конкретно
отрицание3. Цялостната концепция на Хайдегер за нищото изглежда е само едно
формално и неефективно, но настоятелно отказване от отвъдното. Затова няма
нищо учудващо в прословутия израз от посмъртно публикуваното, но дадено десет години преди смъртта му, интервю за списание „Spiegel”: „само един Бог може
да ни спаси”4, в контекста на проявените през различни етапи от творчеството му
атеистични нагласи. В този смисъл, ако се опитаме да видим едно базисно различие
в отношението философия – свят при Маркс и при Хайдегер, трябва да го изведем
от това най-съществено различие в разбирането на нищото като хоризонт за транс
цендиране на Dasein, в който то изпитва своята крайност и стоейки пред бездната,
битийства автентично и като овъзможностяващ хоризонт за откриването на битие
за човека в отношението му към света, и то в светлината на унищожаването на отвъдсветовите абстракции при Маркс, което обаче ще значи, че при Маркс имаме
съвсем конкретно отрицание в съвсем конкретна светова ситуация, нещо, от което
Хайдегер се въздържа. Такова поставяне има основание в разглеждането на съдбата
на европейската философия като метафизика и в реализирането на метафизиката в
края на философията, които Хайдегер определя като „триумфът на управляемото
изграждане на един научно-технически свят и съответния на този свят обществен
ред”5. Скъсването с абсолютната идея, легитимираща субстанциализирането на някаква надсветовост вътре в света, във възгледите на Маркс и на Хайдегер се случва
съответно в разбиранията им за парите (das Geld) и теоретичната конструкция на
човека, по която светът се устройва и която Хайдегер нарича „Gestell”. Но при все
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това в поставянето на хоризонта на нищото и в отношението на индивида в срещата
му с него или с нищетата. В „Що е метафизика” Хайдегер настоява, че светът е вместен в нищото, а в „Икономическо-философски ръкописи от 1844 година” Маркс
казва, че „абсолютната идея сама по себе си е нищо, че само природата е нещо”6.
Въпреки че поставянето на такъв проблем е в светлината на едно сравнение
на понятия, чието етимологическо сходство съществува само в българския им превод, но не и в оригиналната им форма на немски, и въпреки пораждащото се оттук
предчувствие, че това е едно вменяване на чужда на Маркс проблематика само и
само да се създаде изкуствен хоризонт за сравнителен анализ, подобен опит все пак
може да напуска сферата на аналогията и си поставя като цел не смесването на нямащи нищо общо понятия, ами посочването на основанието, било то и на тяхната
несъизмеримост, като основа за сравнение на отношението философия – свят. Затова претенцията тук е не да се доказва, че нищетата (das Elend) има някаква дълбока връзка с нищото (Nichts) при Хайдегер, а чрез проследяването и показването
на такова отношение да се види самото отношение философия – свят, доколкото и
нищетата на Маркс, и нищото на Хайдегер имат специфично място в осмислянето
на отношението човек – свят чрез философията. И доколкото и двамата автори по
един или друг начин отхвърлят разбирането за съществуване на отвъдсветови сили,
които ръководят света. И все пак споменатата критика на Сартър относно това, че
Хайдегер, макар и да твърди, че нищото е в основата на отрицанието, не стига до
конкретно отрицание, открива достатъчно добра възможност да се разгледа проблемът доколко Хайдегер успява да преодолее метафизиката и какво става със света
в течение на все по-ясно осъзнаваната от редица големи философи заплаха за него,
идваща от нахлуването на метафизиката като външна за света и човека необходимост, която ги подчинява.
Затова в изясняването на основанието за подобна база за сравнение при двамата автори ще бъде необходимо да се тръгне именно от момента на отрицанието,
при което Маркс вижда препращане към възможността за откриването на свят чрез
прякото действие на нищожния човек, а Хайдегер – откриването на едно мислене за
света. Човекът е ограничено временно същество, но и светът, в който живее, си има
специфична ограниченост. Въпросът е къде човекът вижда своята ограниченост,
така че да се доближи до автентично съществуване, без да се задават рецептурни
предписания какво е автентично съществуване и как се постига. Дали в нищото
като хоризонт на екзистенцията му, който трябва да бъде открит, да остава неопределим и да връща човека към битието или в нищетата като конкретна проява на
небитието, която съдържа в себе си и друга овъзможностяваща човешкия живот и
свят страна.

Интерпретацията на света
В едно от есетата си върху Хайдегер Лео Щраус пише, че началото на екзистен
циалистката философия е в отказването от абсолютна истина и в разбирането за

51

200 години от рождението на карл маркс
безкрайния брой от възможности за отговаряне на фундаменталните въпроси, в
това „да се намери основата на вариращите фундаментални възгледи в човешката
душа или по-основно в човешкото настроение”7. Хайдегер вижда завършека на метафизиката именно в нейното нахлуване в света и в поставянето на света в подчинение на строго определен ред. Технизацията предполага една конструкция на човека,
по която се устройва светът, каквото приблизително щрихирано е и значението на
това, което Хайдегер нарича „Gestell”. Но как философията се отнася чрез науката
към света при Маркс и адекватно ли е схващането за наличието на фундаментален
възглед в някаква предвождаща отпреди зададена рационална цел? Това не е просто питане има ли априори зададена цел в историята, а има ли право узнаването на
някаква цел, определеното разбиране за света да ръководи неговото разрушаване и
преустройване и как се очертава мястото на философията в такова отношение. Какво е станало с новоевропейската наука, която тръгва с твърдението на Фр. Бейкън
в „Нов органон”, че човекът чрез знание може да побеждава природата, модифицирайки я подчинявайки ѝ се?8 Тук се отваря една възможност, която самият Хайдегер
допуска в прочутото си „Писмо за хуманизма” – за осъществяване на диалог между
него и Маркс.
Позицията на Хайдегер в такъв диалог може да се види като едно полемизиращо допитване, което остава отворено с цялата неопределеност, която предполага.
Нещо повече, запитването, доколкото полемизира, се извършва с някакво предубеждение и оспорването на положения от марксизма от страна на Хайдегер не избягва това и дори не се и старае. Това отвежда мисленето към задочния „диалог”
– непризнаване на един пределно банален, но сериозен проблем за рецепцията и
тенденциозното интерпретиране на Маркс и настоятелно оспорване на марксиз
ма чрез подминаването на положения, подробно разработени от Маркс и Енгелс
именно под формата, за която се застъпва самият Хайдегер – плодотворен диалог.
Подобна тенденция Хайдегер проявява в едно свое телевизионно интервю от 1969 г.,
в което се допитва до Маркс, служейки си демонстративно с том, съдържащ „Тезиси
на Фойербах”. След като цитира дословно 11-ия тезис, той прави следните критически бележки:
Изглежда, че промяна на света предполага промяна в концепцията за свят.
Концепция за света може да бъде получена само от адекватно интерпретиране на
света.
Това означава: Марксовото изискване за „промяна” е основано на много определено интерпретиране на света и заради това то не е основателно. Това създава привидността, че Маркс говори решително против философията, а всъщност
втората част на твърдението в Единадесетия тезис неизказано предполага защита на философията.9
Какво ще рече, че Маркс имал твърде определена интерпретация на света,
при това неоснователна, и че само привидно излизал от философията? В подхода
на Маркс към разкриването на капиталистическите обществени и производствени
отношения няма нищо ненаучно и това е твърде далеч от всякакво съмнение. До-
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колкото Хайдегер се изказва критично за Маркс, той го прави против поставянето
на определено, фиксирано разбиране за свят, от каквото Маркс се ръководел, за да
бъде светът променен. Тук се намесва и отказът на Хайдегер от науката, която за
него е овладяване, но не и бъдене – със света във вместеността на едно задържане
в нищото, каквото той предлага10. Защото цялата новоевропейска наука тръгва с
претенцията да побеждава, да властва над природата, модифицирайки я и подчинявайки човека, както се вижда още от думите на Бейкън. Метафизическият стремеж
по овладяването, волеенето по воля и власт надхвърлят природата и се налагат над
всичко съществуващо.
С това се достига до следния основен проблем, който ще очертае главните подходи в преосмислянето на философията в отношението между човека и света. Проблемът е как човекът и светът са овладени чрез едно отпадане или отчуждаване на
властовите функции на волята – проблемът за метафизиката или за вездесъщността
на das Man, като предзадаващ света. Хайдегер го поставя още в „Битие и време”, като
стига до една очевидна близост до това, което парите изпълняват в овладяването
на света и на човека във възгледите на Маркс. Или една безлична диктатура на das
Man11. Особеното в развитието на този възглед е, че Хайдегер изглежда се отказва от
него в постановката от „Битие и време” поради липса на едно провеждано разкриване чрез науката, изследващо същността и световите му функции, което би поставило самото него (das Man) в ситуацията на овладяване. Трябва да се отбележи, че
Маркс завършва изследователското си творчество с мащабни научни изследвания, а
Хайдегер се отказва от всякаква научност и се отдава на работата си върху поезията
и езика. И то защото разглежда науката като овладяващо познание, като познание,
което се отнася властно към света, което го модифицира и подчинява в определен
ред, a този процес завършва в технизацията. Хайдегер обаче подценява точно овладяващата сила на науката. Технизацията или индустриализацията, дори и да са плод
на овладяващото отношение към света, водят света до критично положение. Науката вече няма да има нужда да критикува, тя ще може обективно да отразява критичността. Така и технизацията ще бъде овладяна, а колкото повече човек се осъзнава
като творец на историята, толкова повече ще намира възможност за откриване на
хоризонти за творчество в света. Оставайки обаче в тъмния хоризонт на отвъдното,
ще остава и с недоразвитата си сетивност към света, сляпо подчинен на всичко, което самият той е направил, изпуснал от овладяност и оставил то да го владее.
В „Битие и време” Хайдегер пише следното: „Когато Бъденето-ето-на (нарочно
– б.пр.) открива света и се приближава, когато то разкрива на самото себе си
истинското си битие, то тогава това откриване на „свят” и разкриване на Бъденетоето-на винаги се осъществява като отстраняване на потулванията и затъмненията,
като разбиране на преиначаванията, с които Бъденето-ето-на се отгражда от самото
себе си”12. В това твърдение отлично прозира едно дълбоко разбиране за ролята на
познанието в преодоляване на отчуждението, което за времето си, колкото и да е
актуално, не е нещо ново и представлява едно ценно наследство, вероятно тласкащо
Хайдегер към интенцията за някаква диалогичност с Маркс, но която не издържа
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докрай. И то защото Хайдегер изпада в един банален капан в отношението си към
нищото, оставя го на една част от хората, а на другата връща Бог. Това се е случвало
достатъчно дълго във философията. Едно спонтанно и искрено признание прави
Декарт, когато се опитва да докаже, че дължи всеки миг на своето съществуване
на Бог: „...съвсем сигурно е, че би било много по-трудно аз – т.е. нещо или субстан
ция, която мисли – да съм произлязъл от нищото...”13. На философията винаги ѝ е
било много по-лесно да си решава проблемите, обръщайки се към Бог. И на Хайдегер
му е било много по-лесно да се занимава с поезия и да чака второ пришествие,
отколкото с „отстраняване на потулванията и затъмненията като разбиране на
преиначаванията, с които Бъденето-ето-на се отгражда от самото себе си” по научен
път. Това да снеме мистицизма, в който са потънали хората и техните отношения,
и да разкрие пред човека възможност да твори свободно собствената си история,
което представлява голямото дело на Карл Маркс.
Става излишно да включваме Маркс в надпреварата – кой ще е първият философ, който ще излезе от философията, както постъпва Хайдегер. Това е една суетна претенция, каквато е трудно да си представим, че Маркс изобщо би имал. Дори
напротив, Маркс не само че не излиза от философията, не само че не се опитва да
създава такива привидности – той я привлича, за да разкрие обективно критичното положение на света и да отвори възможност за критика извън науката. И то не
от неуважение към субектността, а от непризнаване на постановката, според която индивидуалното съзнание е просто едно отчуждение на абсолютния дух, но и
отлично разбирайки, че това положение има завършена практическа реализация в
света на капитализма. Маркс поставя материалистическия възглед, че това, което
ни се налага като абсолютна идея, е произведено от нас, а не ние от него14. Но и се е
реализирало по такъв начин в света, че е оставило прекалено малко място за човека.

Промяната на света
Един кратък поглед върху това как Маркс познава света и човека научно и философски в такава ситуация ни насочва към следните моменти. В последната глава
от „Икономическо-философски ръкописи от 1844 година” се казва, че само природата е нещо, а абсолютният дух – нищо. В „Нищета на философията” той разглежда отчуждаването на човека от труда му в рамките на капиталистическите производствени отношения, като стига до директното заключение, че в тези отношения
„времето е всичко, човекът – нищо”15. Освен това Маркс разкрива в първа глава
от „Капиталът” втората природа на стоките – цената. Следва да се направи опит за
разглеждане на промяната на света като Veränderung, в смисъл на премахване на отчуждението, елиминиране на унищожителното вторично оприродяване през една
поставяна другост на всяко съществуващо, която ограбва същността му и завлича
към себе си целия свят с оглед на сляпото ѝ саморазвитие – парите. Парите са това
абстрактно нещо, което като човешки продукт не само е навлязло и овладяло света,
но е станало част от природата на всичко съществуващо и е превърнало самия чо-
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век в продукт на тази мистична излязла от овладяност сила. Първо човек обработва
и властва над природата. После обработва и властва над човека. И човекът е човек,
доколкото е производствена сила. Като такава, той е стока, като стока, той е времето,
за което работи, той е пари и капитал, а като човек, той е станал нищо. Задачата на
философията е да бъде радикална – да достигне човека като човек.
Схемата, в която Хайдегер вкарва марксизма – за определената интерпретация, откъм която се променя светът е неприложима, ако искаме да водим справедлив диалог с марксизма, а не само да се допитваме до изречения от трудовете
на Маркс и Енгелс. Промяната (Veränderung) на света е отстраняване на отчуждаващата, унищожителната и извращаваща „втора природа” на всяко нещо, поставено в рамките на капиталистическите отношения. Задачата е да се познае
обективно същността на тази нова „втора природа” и това да се яви като първа
стъпка към нейното унищожаване. В „Немска идеология” Маркс пише по този повод: „Комунизмът за нас не е състояние, което трябва да съществува, не е идеал, с
който трябва да се съобразява действителността”16. Опитът да се определи в рамките на критиката отношението философия – свят при Маркс като отношение на
субект – обектна определеност, в която модерният свръхсубект в лицето на една
класа се налага над света, ръководейки се от определено разбиране, принизява мисленето върху марксизма до традиционното, банално вулгаризиране, като просто
една доктринерска утопия, обречена, на която ѝ се налага да се удържа с насилие,
доколкото светът трябва непрестанно да се нагажда към нея. Защото при Маркс
става въпрос за еманципация от всякакви метафизични набези на битието, които
прокарват унищожението на света и човека, като лансират една празна абстракция
като част от неговата същност, а тази абстракция, която е нищо, поставя в крайна
сметка самия човек като нищо. Светът не трябва да се съобразява с определено
разбиране за това какъв трябва да е, но доколкото светът на технизацията или на
капитализма е и за двамата автори един подложен на извращение свят, е променим. Маркс научно познава причината за неговото извращаване: от религиозния
произход на култа към парите до пълното разкриване на битието на капитала. В
този смисъл стремежът на новоевропейската наука да побеждава природата, модифицирайки я и подчинявайки я на човека, се е изменил радикално, стигайки дотам,
че в овладяването чрез подчинение създава нова природа, чрез която властва над
човека – стойността, той позволява именно тази втора природа да бъде позната и
победена. Науката престава да служи на овладяването на света откъм нещо, което
не е човешко. С това се открива революционната страна на науката, която престава
да подчинява и започва да открива и освобождава. Философията преминава във
възглед в науките и в отношението на нищожния човек към света. Хайдегер много
добре разбира това, дори го казва съвсем ясно в интервюто си за списание „Spiegel”:
„Философията се разтваря в отделните науки...”17. Той обаче не вижда или не признава революционната страна на науката, а очаква философията да се замести от
„другото мислене”18. Защото поставя предпоставката, че философията е обречена
да бъде метафизика.
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Хайдегер говори за Verwindung (събуждане от, преодоляване на) метафизиката. В „Писмо за хуманизма”, където той заявява убеждението си, че е възможен
диалог между неговите възгледи и марксизма, има едно конкретно изказване, чиято
насоченост е достатъчно очевидна. Хайдегер пише, че преодоляването на метафизиката не е „изкачване и снемане, а е слизане, води в нищетата на екзистенцията на
homo humanus”19. Това изказване ни интересува повече с въпроса дали все пак за
него има движение или действие в преодоляването на метафизиката и със съдържащия се самоочевиден отговор. Но това е движението на човека в цялата философия,
за която Маркс казва, че само е обяснявала света. И то пак подчинявайки човека.
Това движение при Хайдегер е много присъщо на новоевропейската наука, която
той критикува – подчинение на някакво разбиране, като разбирането е подменено
с „осмисляне”, „ослушване” и най-вече с очакването, че „вече само един Бог може да
ни спаси”. Кои „нас” обаче? Главният и най-съществен ефект си остава непокътнат
– нищета на екзистенцията, така или иначе това е подчинение, потискане на човека чрез разбирането за нищожност, която Хайдегер обаче се отказва да определи
достатъчно конкретно, а с това и да снеме нейната вездесъщност. В случая това е
и без съществено значение за каква конкретна крайност ще става въпрос – дали
времето, нищото или каквото и да било. Хайдегер говори за възстановяване от метафизиката, доколкото това е въпрос на мислене, което я е преодоляло. Истината, на
която Хайдегер изглежда не отделя достатъчно сериозно внимание, е, че едно „оставяне-на-нещо-да-си-бъде”20 в света на капитализма, през очакването на едно ново
мислене, което няма да бъде рационално, не е решение и че това „оставяне” самò по
себе си с нищо няма да измени неговата „сложеност – извърнатост” (ако боравим
с предлòжения на български превод на Хайдегеровия израз от „Битие и време”)21
или неговата извратеност (ако боравим с Марксовия израз от „Икономическо-философски ръкописи от 1844 година”) към конституираната през парите стойност.
Затова Хайдегер ще говори за препращания към „изричност на света” през нарушени подръчности, за лениви срещи с нищото, които будят страх и скука и ни връщат
към битието, а Маркс – за специфичен вид обособяване на вещна зависимост в обществените отношения, препращаща към нищета и необходимост от промяна. Тази
обособеност има своята устойчивост единствено в сляпата склонност на човека да я
понася и в мистицизма, който я е обгърнал заради липсата на ясно понятие за това
какво са парите и как те властват над човека.
Маркс обаче дава много ясно понятие за това. Преодоляване на метафизиката
може да има единствено ако нищетата, унищожителното вторично оприродяване
на света и на човека като остойностяване се постави като граница към нещо друго,
ако срещата с нищетата не предполага оставане, завръщане в нея, в констатираното
от Хайдегер чувство „някак си е страшно”22, а виждане на нейното друго, но чрез
предварителното узнаване на нейната същност – отчуждения от човека труд, поставил човека-стока като нищо, а времето, за което работи, като всичко, заел мястото на трансцендентното като онтологическа връзка на обществените отношения,
забулен от отказа да се познае обективно и от последвалата от това мистификация,
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поставила парите като някаква мистична трансцендентна същност, лишаваща всяко нещо в нашия свят от самостоятелна същност. Но самò по себе си това узнаване е
само момент и няма характера на знанието, утопически предвождащо нагаждането
на света към една система. Ето какво казва Маркс по този въпрос в „Нищета на
философията”:
Докато те търсят науката и измислят системи, докато са в началото на
борбата, те виждат в нищетата само нищета, докато не забелязват нейната
разрушителна революционна страна, която ще събори старото общество. Но веднъж забелязана тази страна, науката става съзнателен продукт за историческото движение, тя престава да бъде доктринерна, тя става революционна23.
Склонността да се вижда в нищетата само нищета, да не се пристъпва към
практика е критикувана от Маркс. Радикалното поставяне на отношението фи
лософия – свят предполага възможността философията да стане духовно оръжие
на пролетариата – именно възгледът, а не доктрината, чрез която унищоженият
човек трябва да може да се възроди и еманципира. Моментът, който следва да из
тъкнем, оставайки в рамките на опита да се провежда сравнителен анализ на Маркс
и Хайдегер, и да се върнем към един поставен по-горе въпрос, е, че за разлика от
Маркс, който говори за човека, станал нищо и срещащ се с нищетата, Хайдегер го
вори за изтънчения и чувствителен философ, който се среща с нищото и се ослуш
ва, и за вулгарния масов човек, който живее само пред очевидности. От една страна,
връщането към битието след срещата с нищото, за което Хайдегер пише в „Що е ме
тафизика?”, поставя мислителя в привилегирована по странен начин позиция. Какво
връщане към битието е това? Маркс много добре познава този момент в абстрактната
философия и дори момента за скуката. Той пише в „Икономическо-философски
ръкописи от 1844 година”24 следното: „Мистичното чувство, което тласка философа
от абстрактното мислене към съзерцанието, е скуката, копнежът по съдържание.”
Напуска ли Хайдегер най-баналните прояви на философията, когато в същото време
критикува Маркс и претендира, че е постигнал „новото мислене”? Напротив, Хайдегер
просто достига едно също така стандартно схематизиране на хората в рамките на две
основни групи, които трябва да се доочертаят тук. Това води до още един въпрос:
каква е съдбата на човека, който има битието на das Man, и излишен ли е той?

Човекът и философията
Един по-онагледяващ пример за това какво значение имат щрихираните от
Хайдегер видове хора и какво е мястото на езика и мистиката сред тях, ще се отнесе към разглеждането на разделянето на просветени в езика и das Man-овци в
по-късни текстове на Хайдегер и в частност – в лекцията му „Езикът”. В нея се осъществява среща между едни и други. Имаме такива, „които са избродили тъмните
пътища в сумрака” и идват до „дом и трапеза”. Имаме и други, които „си мислят, че
понеже, като са си наредили къщите и са насядали около масата, вече са обслужени
от вещите и имат уют в живота си”25. Едните и другите представят два различаващи
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се начина на мислене, два типа хора, едните от които ще бъдат спасени. Едните бродят из сумрака на смъртта и стигат до дом през едно просветляване в този сумрак.
Другите стоят пред една вещна самоочевидна подреденост и си мислят, че имат уют,
но това от само себе си ги полага в хоризонта на нищото и ги прави битие-отнесено-към-смъртта, без самото то да знае и да се пита за това. Защото нищото си нищува, а вторите си мислят, че вече са обслужени от вещите, безвъпросно, без никакви
питания и не се отнасят към смъртта така, че да просветлят нейния сумрак. Тези два
модуса на съществуване може би очертават разликата между едно битие, питащо за
смисъла и das Man, който се очертава като битие-отнесено-към-смъртта най-малкото безвъпросно. Може и да се търси нещо сходно с Маркс: нищожният човек трябва
да види в нищетата нейната разрушителна революционна мощ или ако не я види,
да остане нищожен. Но разликата с Хайдегер е огромна. Най-големият проблем, на
който се натъкваме при Хайдегер тук е, че питането е откъм запитващото. Когато
питаме, ние сме вече при запитваното. А „езикът говори като звън на тишината”26.
„Езикът трае като събитуващата разлъка между свят и неща. Звънът на тишината не
е нещо човешко”27. Това ще рече, че тези, които ще се спасяват, са вече при това, което ще ги спасява, трябва да слязат в нищетата, но си живеят без проблем в света или
по-точно се завръщат към него. Това, което ще ги спасява обаче, не е нито нищото,
нито нищетата, която съдържа ново битие. То изобщо не е нещо човешко. Другите
са в нищетата, като битие-отнесено-към-смъртта. За Хайдегер изглежда хората са
изначално разделени и предопределени или най-малкото им се поставя условието
да бъдат примирени, за да се спасят. Хората не стават съзнателни творци на историята, те слизат в нищетата, чакат Бог или слизат в нищетата и се оказват просто едни
посредствени същества, които Бог няма да спасява. Това е едно елитарно смирение,
което не може да се практикува в каква да е нищета, а само в тихата изтънчена нищета на философската скука.
В нищетата, която капиталистическият свят обаче поставя пред нищожния
човек, нещата стоят по твърде различен начин, но Хайдегер не стига дотам да формулира определни разбирания, защото няма да е първият философ, излязъл от
философията. Сакрализираната история ще спаси едни и ще унищожи други. С
това, че за das Man остава да бъде битие-към-смъртта, в интерпретацията става все
по-видимо, че има основание да мислим смъртта в един хайдегеровски смисъл не
непременно като тази, която ще настъпи когато остареем и телата ни се изтощят, а
смъртта като онтологическо излишество на едни в противовес на особената просветеност на други, наслаждаващи се на своята просветеност и непринадлежност към
das Man. Важно е да се подчертае казаното от Хайдегер, че те просветляват сумрака
на смъртта не откъм нещо човешко.
Маркс разбира унищожаването на човека в безличната диктатура на парите по-добре от всекиго. Но той, за разлика от Хайдегер, не приема ръководенето
от нещо, което не е човешко. Самата нищета е човешко дело и е определена: има
определен произход и носи ново битие. Тя би застанала и стои като очевидност
пред профанизирания човек до момента, в който философията престава да бъде
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доктринерна, престава да бъде измисляща се и налагаща се система, а човекът не
осъзнае, че историята не е някаква всемирна сакрална сила, сама отреждаща привилегии за едни и нищета за други, на която е обречен да се подчинява. А негово
собствено творение, лишаващо го от собственото му творчество поради това, че
човекът все още не е съзнателен неин творец. По-горе беше цитирана критиката
на Хайдегер за прекалено определената интерпретация на света, от която Маркс
се е ръководел. Тук вече стана ясно, че можем да обвиним Хайдегер в разбиране
за напълно предопределеното място на хората и да попитаме на какво основание.
Основанието на автентичното съществуване на Dasein е неговата непринадлежност
към das Man, съзнанието за неговото превъзходство, битийстването пред откритата бездна на нищото, в която все пак се намери място за Бог, към когото да се
обърнем и още повече да привилегироваме позицията си спрямо другите. Хайдегер не се и отклонява от философията, срещу която се опитва да застане, предлагайки „новото мислене”. Маркс не се отказва от философията и твърдението на
Хайдегер, че Маркс само привидно излизал от нея, всъщност се дължи на едно
привиждане на Хайдегер, че Маркс изобщо има такава амбиция. Маркс се отказва от високомерната позиция на философията като нещо, от което някои хора се
ръководят в претенциознaтa си просветеност откъм нещо, което не било човешко. Хайдегер, който се отказва от философията, сграбчва поезията, „мисленето”,
„ослушването” и ги поставя на нейно място, като език, като говорене откъм нещо,
което не е човешко. Което от своя страна значи, че не прави нещо кой знае колко
различно от направеното от философстването като изтънчено елитарно и най-вече
лесно занятие.
Маркс казва в „Немска идеология”, че за да достигне до корена, човек трябва
да е радикален, a да бъде радикален, означава да достигне до самия човек. В същото
прочуто интервю, което Хайдегер настоява да бъде публикувано едва след смъртта
му, имаме една тема, чието място се очертава тук все по-ясно: „изкореняването на
човека от земята”. Подобен израз от страна на едно лице, което никога не се е извинило за членуването си в NSDAP, вероятно може да мине през различни интерпретации. Но ако допуснем неприятното положение в светлината на едно контекстуал
но мислене на Хайдегер, каквото допускане е въпрос на най-елементарна съвест
към историята, веднага се натъкваме на един радикализъм, но не и на радикално
достигане на човека в подчертано хуманистичния смисъл, в който го мисли Маркс
– не премахването на метафизическото отчуждаване и унищожаване в поставянето
на втора природа през парите. В контекстуалното виждане на Хайдегер може лесно
да се види радикалното поставяне на човека в неговата предпоставена, вродена и
предопределена чистота.
Изобщо цялостната нагласа на Хайдегер за поставянето на края на философия
та като роден край, като дом, за вкореняването през поетическия език (а защо не и
през „частен нацизъм”) представлява само частичен опит за спасяване на човека
от технизацията чрез ирационалното мислене. И то на отделни просветени, и то в
една ограничена между тях интерсубективност, и то при условието, че има das Man,
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който да е фон, на който автентичността на битието на просветените да изпъква.
Един от многото големи проблеми, които капиталистическият свят постави дори
и пред такъв подход, е, че той тръгна от и се наложи чрез ирационалното мислене,
адаптира това мислене и го направи едно от мощните си оръжия. Достатъчно е да си
спомним как се преживява абсурдът при Камю и как малко по-късно се разглежда
от Бодрияр. Показателен е и бунтът на сюрреалистите през фройдизма, които се
стремят към постигане на интерсубективност, през една откритост на поетическия
език и отказ от рационално мислене, ако в тяхната дейност бихме видели своеобразна практическа реализация на положения от Хайдегеровия възглед за езика, макар
и да са открити марксисти. Но ирационалното през фройдизма и Едуард Бернайс,
достигна и до рекламната индустрия, която умело поддържа фетишисткото съзнание чрез мистични внушения и пази капиталистическото производство от кризи на
свръхпроизводството.
Капиталистическият свят има капацитета да адаптира и подчини всяка форма на мислене. В този смисъл повече от ясно е, че промяна на света трудно може
да настъпи само чрез едно ново мислене, като се клатушкаме между претенциите
си за рационалност и ирационалност. Изглежда, че заставайки пред нищетата след
разкриването на много от тайните на капиталистическия свят, остава само място за
действие.
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нес в мизерия живеят над 60% от българите. Тежи
им оскотяващата бедност, всеобщата несправедливост, безхаберието на управниците, чувството за
изоставеност и безперспективност, отвратени са от
престъпността и корупцията. В България няма по-голям дефицит от дефицита на справедливост! Това подкопава дълбоко националното самочувствие.
Всеки познавач на икономиката знае, че решението на днешните ни тежки социално-икономически проблеми е в ускорения икономически растеж
от 8 до 10% в продължение на 10–15 и повече години.
Това обаче изисква огромни многомилиардни инвестиции, структурна и технологична модернизация на
икономиката, квалификация и преквалификация на
3–4 милиона души, рязко подобрение в работата на
институциите, форсирано развитие и модернизация
на здравеопазването, образованието, науката и иновациите, съвременна инфраструктура, ограничаване на
престъпността и корупцията и много години.
А милионите бедстващи българи, лъгани вече
28 години, че България ще се превърне в балканска
Швейцария, не могат да чакат още 10–15 или повече
години, докато икономиката живне. Те искат макар
и скромно подобрение, но още днес. Това означава
– още през тази и следващите 2–3 години. Чудеса в
икономиката обаче няма!
Главна краткосрочна цел на икономическата политика на всяко българско правителство трябва да бъде
скромното подобрение в живота на хората, което да се
почувства към края на 2018 и през 2019 година. Макар
и все още слабо, то трябва да става все по-осезателно
през следващите години. Това може да подейства успокояващо върху напрегнатото и тревожно обществено
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съзнание. Такова скромно, но спешно подобрение може да се постигне само чрез
съществена промяна в политиката по доходите и в данъчната политика.
Друг изход обаче няма. През последните 28 години е натрупана огромна несправедливост в обществения организъм и се налага бърза хирургическа намеса.
Без такава намеса може да се стигне до социална експлозия. Защото у нас се наслагват две социални злини: България е едновременно и най-бедната, и с най-голямо
доходно неравенство в ЕС. Това поражда социална мизерия.
Целият свят е изправен пред гигантски промени поради растящото неравенство между бедни и богати. Числата са шокиращи, на това обърна внимание
и генералният директор на МВФ г-жа Кристин Лагард. Те присъстват напоследък
постоянно и в дневния ред на Световния икономически форум в Давос. Неравенство, което може да предизвика невиждани по мащаби глобални социални експлозии, ако не се вземат спешни и радикални мерки за неговото туширане. Защото
търпението на унизените няма да е безкрайно!
Препоръчаното от мен преразпределение на доходи не е драматично, но все
пак е едно начало. Дори за предлаганата тук скромна промяна е лесно да се говори,
но ще е трудно да се направи. Защото тя засяга конфликтни интереси и ще е болезнена за богатите. Независимо от това повече не може да се търпи! Трябва незабавно да се действа! Политиците ще допуснат фатална грешка, ако продължават да си
затварят очите пред жестоките реалности на днешна България. Ръководството на
БСП трябва да държи сметка за това, за да докаже, че тя е наистина лява партия.
България е най-бедната страна в ЕС. Доходите ни са два пъти по-ниски от това,
което трябва да са при нашата производителност. Производителността на труда у
нас е 48% от тази в ЕС, а средните ни доходи са 22–24% от техните. Малко по-различна, но сходна е картината по брутна добавена стойност на заето лице. По законите
на икономиката производителността и доходите трябва да се движат рамо до рамо.
Нарушението на това изискване е икономически погрешно и социално несправедливо. С натрупването на по-голямо напрежение то става и опасно. Не е възможен
социален мир, ако това несъответствие е трайно и голямо! А то е такова вече 28 години. Българското правителство трябва да провежда политика на постепенно сближаване със средните доходи в ЕС, в съответствие с нашата производителност. Делът
ни по доходи спрямо ЕС трябва да се приближава до този по производителност.
Това изисква алтернативна политика по разпределение на новата стойност
между печалба на работодателите и заплата на наемния труд с цел – повишаване
дела на заплатите. През следващите десетина години трябва да се преодолее натрупаното от години силно изоставане на заплатите от производителността на труда.
Това може да се постигне само чрез ускорено изпреварващо нарастване на заплатите пред производителността. То обаче няма да е благодеяние за трудовите хора,
„щедър” подарък на богатите за бедните, а връщане на несправедливо отнетото
от тях или даване на недаденото им. Това означава възстановяване на поруганата
справедливост. Същото важи и за пенсиите.
Бизнесът постъпваше непочтено, меко казано, спрямо наемния труд 27–28 години, като потискаше прираста на заплатите далеч зад прираста на БВП. Той се опит
ва да го прави и сега, като възразява срещу съществуването на минимална заплата
и още повече срещу нейното повишаване, настоява за отпадане на възнагражде-
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нието за прослужени години и т.н. Както казах, недаденото трябва да се даде, макар
и със закъснение, чрез форсирано повишение на заплатите над производителност
та през следващите 10–15 години. Друг начин няма. Бизнесът досега си затваряше
очите за връзката между производителност и доходи и налагаше продължително
изоставане на растежа на заплатите след растежа на производителността. След като
прецени, под обществен натиск, че този произвол не може да продължава безкрайно, бизнесът започна да напомня за връзката между тях и да настоява заплатите да
не нарастват по-бързо от производителността. Това е начин да се предотврати ускореното изпреварващо повишение на реалната заплата Таблица 1. Средни заплати
с 12–13% ежегодно и да се ограничи до 2–3–4%, колко- в някои страни от ЕС (в евро)
то е нормалното трайно нарастване на производителСтрани Бруто Нето
ността на труда в страни като нашата. То би означавало Европейски
– 1508
удължаване до безкрайност на периода за сближаване съюз
на доходите и производителността с тези в ЕС. Това е България
519 406
неприемливо и не трябва да се допуска!
Румъния
724 524
Трайното потискане на доходите създава социална Литва
793 618
несправедливост, а тя поражда социално напрежение и Латвия
836 615
конфликти. То е нежелателно за обществото като цяло и Словакия
901 692
за наемния труд, но вреди и на самия бизнес. По-добре
Унгария
922 613
е различията в интересите да се разрешават на масата
Полша
944 670
за преговори, а не на улицата! Това е азбучна истина. С
Чехия
1008
750
този анализ аз не култивирам враждебност срещу биз1022 750
неса, а му подсказвам нещо, което е в негов интерес, но Хърватия
1119 902
той като че ли не го разбира. И с това вреди и на себе си. Естония
1127 947
Бизнесът също се нуждае от социална стабилност и от Гърция
спокойствие в обществото. В стратегически план, стро- Португалия 1187 984
го погледнато, той се нуждае и от социална справедли- Словения
1687 1087
вост. Защото не е възможна спокойна и ефективна сто- Испания
2143 1718
панска дейност в обстановка на социално изнудване,
Източник: Евростат
конфликти и улични вълнения. Жалко, че сегашният
министър на финансите ни каза наскоро, че „социална- Таблица 2. Средна месечна
та справедливост е класово понятие”. А преди това ни заплата в България (в лева)
изуми с изказването си, че „не дава пари за акъл”.
Години Средна заплата
България е страната с най-ниска средна месечна
2016
960
заплата в ЕС. Това личи от таблица 1.
2017
1050
Както посочих, средната заплата у нас по пари2018
1180
тетни стандарти сега е два пъти по-ниска, отколкото
2019
1310
би трябвало да е при настоящото съотношение меж2020
1440
ду производителността на труда у нас и в ЕС. През
2021
1570
следващите десетина години нашите реални заплати
2022
1700
трябва да растат ежегодно с 10–12%, за да се компен2023
1830
сира изоставането. При 960 лв. брутна месечна за2024
1960
плата в 2016 г. тя следва да нараства със 120–130 лв.
всяка следваща година и да достигне около 2100 лв. в
2025
2100
2025 г. (виж таблица 2).
Източник: Собствени оценки
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Като гледат таблицата, някои хора може да си помислят, че подобно повишение на заплатите ще срине конкурентоспособността на нашата икономика. За
същата опасност ни предупреждават често от МВФ и от Световната банка. Това
обаче не е вярно! Компенсацията на наетите у нас е около 40% от БВП по елементи
на доходите при 47,4% средно в ЕС и достига 52,9% в развитите европейски страни като Дания. Това е резултат и от дългогодишното потискане на доходите. У нас
те никога не са били ограничители на конкурентоспособността и няма да бъдат в
обозримото бъдеще.
Действителните ограничители на конкурентоспособността у нас са високата
енергоемкост и материалоемкост, ниското технологично равнище, нерационалните производствени структури, примитивната продуктова структура на износа, загърбването на науката и иновациите, ниското качество, ниската квалификация на
персонала, масовото напускане на страната от високо- и средноквалифициран персонал поради трайното потискане на заплатите у нас, лошата трудова дисциплина,
лошото управление на макро- и микроравнище, лошата договорна дисциплина,
неефикасната съдебна система, престъпността и корупцията. По тези причини сме
последни по конкурентоспособност в ЕС.
България е страната и с най-ниски пенсии в ЕС – около два пъти по-ниски от
това, на което следва да са при нашето равнище на развитие, и многократно по-нис
ки в номинално изражение от развитите западноевропейски страни. За преодоляване на това изоставане трябва да се поддържа ускорено нарастване на пенсиите.
То трябва да започне още от втората половина на 2018 г. – с повишение на средната
реална месечна пенсия от 1 юли с 50 лв. Повишението на месечната пенсия през
2018–2025 г. следва да бъде с 50–60 лв. всяка година, а не с 4–5 лева, или с 3,8%, както правителството предвижда от 1 юли 2018 г. Средната пенсия за трудов стаж от
330 лв. в 2016 г. следва да достигне около 850 лева към 2025 г. (виж таблица 3).
Общото стопанско оживление ще активизира проТаблица 3.
изводството,
износа и заетостта в цялата икономика, ще
Средна месечна пенсия
увеличи
доходите
на физическите лица и печалбите на
в България (в лева)
компаниите.
Това
пък
ще увеличи както постъпленияГодини
Средна
та
в
бюджета
от
преки
и косвени данъци, така и потен
пенсия
на
държавата
да
разширява финансирането на
циала
2016
330
важни
обществени
програми.
При тази икономически
360
2017
освежена обстановка е възможно, дори желателно, през
420
2018
следващите години да навлезем в режим на здравослов480
2019
на инфлация до 2,0–2,5%, каквато се толерира и от Евро540
2020
пейската централна банка.
Както вече отбелязах в началото, в България няма
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2021
по-голям
дефицит от дефицита на справедливост! По660
2022
литиката
на
доходите у нас е несправедлива. За нейния
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характер може да се съди по разпределението на нова780
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та стойност между труда и капитала (между заплати и
850
2025
печалби) и по равнището на данъчното облагане (това,
Източник: което държавата мобилизира с данъци, и това, което
Собствени оценки оставя на работодателите). Те намират обобщен израз в
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дела на държавните приходи и разходи в консолидирания бюджет. Този дял у нас е около
35–36%, а ако се вземат само данъчните приходи – под 30%, при 48,5% средно в ЕС. В някои
европейски страни е още по-висок: Словения
– 59,7%, Финландия – 57,8%, Франция – 57,1%,
Дания – 56,7%, Белгия – 54,4%, Швеция – 53,3%,
Австрия – 50,9% и така нататък.
Зад ниските проценти в България се крие
траен стремеж на властите да оставят преобладаващата част от новосъздадената стойност
на предприемачите и да ощетяват работещите,
интелигенцията, младите хора, дребния бизнес,
пенсионерите. Това изостря доходното неравенство в продължение на много години. То е
възможно поради пословичната търпеливост,
граничеща с робска покорност, на българите и
липсата на активни синдикати и неподкупни
политически партии, които да ги поведат в защита на фундаменталните им интереси.
Освен по средната заплата (таблица 1), за
бедността в една страна може да се съди и по
минималната заплата. По данни на Евростат
България е с най-ниската минимална месечна
заплата в ЕС (виж таблица 4).
България е единствената страна в ЕС с минимална заплата под 300 евро. А българският
бизнес възразява дори и срещу тази заплата, понеже била „много висока”.
България се нуждае от нова политика на
разпределението и преразпределението. Освен
че трябва да се повишават доходите, финансовото бреме трябва да се премества постепенно от изнемогващите бедни и средни слоеве,
както е сега, към заможните и богатите. Това е
и справедливо, защото е балансиран подход в
отношението към труда и капитала, към който
подход всяко българско правителство трябва
да се придържа през следващите години и десетилетия.
Крещяща е потребността от ограничаване на голямото доходно неравенство. Както е
известно, то се измерва с коефициента Джини.
Колкото по-висок е той, толкова по-голямо е неравенството (виж таблица 5).

Таблица 4. Минимални заплати
в някои страни от ЕС (в евро)

Страни
България
Румъния
Латвия
Литва
Чехия
Унгария
Хърватия
Словакия
Полша
Естония
Португалия
Гърция
Словения
Испания
Франция
Германия

Минимална
заплата
235
320
380
380
407
412
433
435
453
470
650
684
805
826
1480
1498

Източник: Евростат
Таблица 5. Доходно неравенство
в някои европейски страни
(коефициент Джини)

Страни
Коефициенти
Европейски съюз
31,0
България
37,0
Румъния
37,4
Литва
37,9
Словакия
23,7
Норвегия
23,9
Словения
24,5
Чехия
25,0
Швеция
25,2
Финландия
25,2
Холандия
26,7
Австрия
27,2
Унгария
28,2
Франция
29,2
Германия
30,1
Хърватия
30,6
Полша
30,6
Източник: Евростат
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Пояснение. Прави впечатление, че България, Румъния и Литва са шампио
ни по доходно неравенство между източноевропейските страни.
При съпоставянето на различни страни по средно равнище на доходите и по
вътрешно доходно неравенство се установява коя е страната, осигурила най-висока мизерия на своите граждани. Българските правителства са шампиони и по
този важен критерий за социално-икономическа мизерия и за престъпна безотговорност пред своя народ. Ние имаме най-ниско средно равнище на доходите
и най-ниска минимална заплата, припокриващи се с най-високодоходно неравенство. Защото едно е да си беден в Норвегия, Швеция или Швейцария, друго
е да си беден в България или Литва. Това умножава нашата социална мизерия.
Допустимо ли е да търпим повече това положение? Отговорът и тук е очевиден!
Справедливото заплащане е и важен фактор за задържане на специалистите
и квалифицираните работници у нас. Сега има голям отлив на средно- и висококвалифицирани специалисти поради силното подценяване на труда им у нас в
продължение на много години. Медиците са един от многото примери. Високо- и
средноквалифицираният технически персонал също. Отливът на квалифицирана работна сила и искането да се привличат нискоквалифицирани работници от
трети страни (Украйна, Молдова, Грузия и други) е прекият деструктивен резултат от потискането на доходите. Още по-тревожен е косвеният резултат. Родителите, принудени да отидат на гурбет, оставят тук децата си на бабите и дядовците, които не могат да ги заместят пълноценно.
Публикувани напоследък резултати от изследвания на живота на тези деца
показват, че те се учат по-лошо от другите, биват прибирани много по-често в
детските възпитателни стаи поради кражби и други нарушения, а когато пораснат, много по-често са осъждани за извършени престъпления. Броят на тези деца
расте. Разрушават се все повече човешки съдби. Българският бизнес явно не се
интересува от всичко това, но българските политици и те ли са слепци? БСП
трябва да бие тревожно камбаната за тази опасност.
С предлаганите от мен промени ще спадне делът на печалбата (и на нормата
на експлоатация) и ще нарасне делът на труда (заплатите) в разпределението на
новосъздадената стойност.
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ЧЕРНО МОРЕ –
ИЗТОЧНИК НА ВЪОРЪЖЕНИ КОНФЛИКТИ
ИЛИ ИЗВОР НА СИНЕРГИЯ
В ЗОРАТА НА ТРЕТОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ
Илия Пеев

Необходим черноморски пролог

Н

Илия Пеев – капитан I ранг, о.р.,
проф., д-р на пс. н., инженер. Препо
давал е психология във ВВМУ “Н. Й.
Вапцаров” – Варна, и в други воен
ни училища. Завършил е специа
лизиран курс по Позитивна психо
терапия в МАППТП – Висбаден,
Германия (WAPP), където е избран
за доцент. Изследванията му са в
областта на военната психоло
гия и педагогика, морската психо
логия, психотерапията, глобализ
ма, политологията и т.н. Автор
е на повече от 300 научни труда,
от които 20 монографии, студии и
учебници. Член е на Съюза на учени
те в България, на Българско сдруже
ние по авиационна, морска и косми
ческа медицина и на Дружество на
психолозите в България. Носител
е на наградата „Варна” за наука и
висше образование – 2008 година.

яколко обстоятелства свидетелстват за нарастващата значимост и актуалност на темата за Черно море в нейните исторически, геополитически, военни, икономически, енергийни, културологични, научни,
правни и народопсихологически аспекти.
– Статията „Черно море като източник на въоръ
жени конфликти или извор на синергия в зората на третото хилядолетие” беше представена за пръв път през
2002 г. пред научния форум „VII Понтийски четения” и
публикувана в сборника с трудове на конференцията
„Черно море между Изтока и Запада”, издание на ВСУ
„Черноризец Храбър”, 2003 година.
– Във второто десетилетие на XXI век интересът
към черноморската тематика вече расте, поради което
същата статия1 бе публикувана в списание „Българска
наука” през септември 2017 година, брой 101, издавано от сдружение „Форум Наука”, което поддържа уеб
портала „Българска наука“ и предлага поле за изява на
най-голямата и динамична научна общност в българското интернет пространство.
– Вниманието на световната общественост все
повече ще се привлича и от състоялия се на 6 юли
2017 г. във Варшава Форум за трите морета – Балтийско,
Черно и Адриатическо. Изказването на командващия
Сухопътните войски на САЩ в Европа генерал Бен
Ходжис „Черно море е „границата между НАТО и Русия”
предизвика неотслабващо напрежение, поддържано
от стремежа на НАТО да има повече бойни кораби в
Черно море.
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– Пред науката има предизвикателство. То е още по-голямо пред държавниците и политиците от България и Румъния, защото през 2018 г. домакин на форума за
трите морета ще бъде Румъния.
– Четиридесетият президент на САЩ (1981–1989) Роналд Рейгън издигна
идеята „Всичко от Шчечин на Балтийско море до Варна на Черно море трябва да се
вдигне срещу Русия” и през целия си живот се стремеше да я реализира.
– От Шчечин на Балтийско море до Триест на Адриатическо море през Европейския континент имаше Желязна завеса. С новия американски форум „Трите
морета” се цели да бъде реализирано онова, което Рейгън не успя напълно да стори.
Не са малко българските държавници и политици, които усърдно ще работят в
това направление. От трибуната на форума ясно беше заявена българската подкрепа за развитието на региона на трите морета: „Разгръщането на американски
части в България и съвместните тренировки на въоръжените сили на двете страни
допринасят за повишаването на бойните способности на Българската армия“, каза
президентът.
– Форумът за трите морета – Балтийско, Черно и Адриатическо, напълно хармонира с популярната доктрина „Триморие” – идея на САЩ, която цели да пресече
руските енергийни потоци към Западна Европа. Известна е мисълта на Джордж
Фридман: „Който остане извън „Триморието”, ще агонизира!” Априори Русия е
определена за противник на доктрината „Триморие“, за източник на регионална не
стабилност в Балтийско, Черно и Средиземно море.
– На 18 януари 2018 г. британският вицеадмирал Клайв Джонстън, командващ
ВМС на НАТО, изрази пред Атлантическия съвет безпокойството си от ситуацията в Балтийско и Черно море. Той потвърди, че за последните 18 месеца НАТО е повишила военните си възможности в Черно море и е увеличила своето присъствие
три пъти. Това се вижда не само от военните кораби, но и от полетите на бойната
авиация на САЩ и НАТО над Черно море в близост до руските граници.
– Светът се движи не само от военно надмощие и противопоставяне, но и от
национални и международни правови норми, затова не бива да се забравят споразуменията от Монтрьо. Според Конвенцията Монтрьо2 „военни кораби, които не
принадлежат на държави с излаз на Черно море, не трябва да остават в акваторията
повече от 21 дни”. Това напълно хармонира с черноморската формула на руския дипломат граф Николай Павлович Игнатиев: Излизането от вътрешното море, каквото представлява за нас Черно море, не може да бъде приравнено към правото на
влизане в него на съдове от некрайбрежни държави.
– Във Варна през 2019 г. ще се проведе конгрес на Международната морска асоциация на Средиземноморието (IMAM) 2019, което поставя пред нашата държава
нови отговорности.
Всичко това не само свидетелства за нарастващата значимост и актуалност на
темата за Черно море, но и поставя пред българските политици и всички държавни
институции задачата да работят за защита на нашите национални интереси в Черно море. Това изисква от нас, независимо от членството ни в НАТО и в Европей-
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ския съюз, да не се противопоставяме на нито една черноморска държава и да не
се поддаваме на изкушението да участваме в демонизирането на Русия и в санкции
срещу нея, защото това е в разрез с нашата история, традиции и днешни реалности
и най-вече с нашите стратегически интереси.
По традиция през февруари 2018 г. в Република България ще се проведат
годишните конференции на началника на отбраната и командирите на видовете
въоръжени сили, на които като правило се водят съдържателни дискусии по актуални проблеми на националната сигурност. Добре би било на тези конференции да
се обсъди и темата „Черно море – източник на въоръжени конфликти или извор на
синергия в зората на третото хилядолетие”.
Изразявам своето убеждение и увереност, че в хода на дискусиите Българската армия, Военноморските сили, държавните институции и бизнесът могат да
намерят своето място в решаването на тази сложна дилема в интерес на националната морска идея и националната сигурност на Република България.
Темата за Черно море разкрива прекрасна възможност и реални практически
условия пред всички морски институции в България, включително и пред частния
морски бизнес и частните морски компании, да активират своята дейност за реализиране на идеите за национална морска доктрина и за национална морска идея
– една дълго лелеяна мечта на българската морска общност.

Въведение
Черно море е важна зона на икономическата дейност на крайбрежните държави и пресечна точка на оживени транспортни потоци в Евразия, поради което то
представлява интерес не само за граничещите с него страни. В миналото към Черно море е посягала не една империя – римска, византийска, турска, руска, германска. Тук са се разразявали икономически и военни конфликти, водени са битки за
морско господство, кръстосвали са се древни пътища и култури, което постепенно
е сътворило цялото богатство и многообразие на черноморските народи.
Към края на ХХ век и началото на ХХІ век подчертан интерес към Черно море
и черноморските държави проявяват САЩ и НАТО. С утвърждаването на еднополюсния модел на света западната страна на Черно море предстои да стане новата
граница на Европа, което еднозначно и недвусмислено декларира през месец април
2002 г. американският президент Джордж Буш, развивайки идеята НАТО да се разшири от Балтийско море (древното Варяжко море) до Черно море. Тази позиция
е логично продължение на външнополитическата стратегия на САЩ, разработена
от екипа на Роналд Рейгън. Едновременно с това протичат процеси на сближаване
на позициите на Русия, САЩ и НАТО, а това оказва благотворно влияние и върху
държавите от Черноморския регион, заемащ възлово място в новите геостратегически реалности в началото на третото хилядолетие.

69

Икономика
І. За символиката в имената на Черно море
В древността се е смятало, че Черно море е полузатворено, свързано със
Средиземно море. От времето на древногръцкия поет Омир (VІІІ в. пр.н.е.) е
останала карта, на която Земята е изобразена като диск, обкръжен от голямата
река – Океания3. Интересът към Черно море датира от дълбока древност. То е
служило като оживен морски път, добре известен на финикийците и на гърците.
За произхода на неговото име няма единно мнение.
За първите изследователи и за гръцките мореплаватели до VІІ в. пр.н.е. Черно
море е изглеждало бурно, студено, враждебно, откъдето е получило първоначалното си име Понтос Аксейнос (гр. Pontos Axeinos – Негостоприемно море).
По-късно, когато гръцките мореплаватели създават колониите по черномор
ското крайбрежие, хората стават по-свързани и по-зависими един от друг. Те за
почват да си сътрудничат, развиват се търговията и риболовът. Тогава се появява
новото име – Понтос Еуксейнос, впоследствие Понтос Евксинос4 (гр. Pontos Euxeinos
– Гостоприемно море). Древните мореплаватели са вярвали, че така ще умилостивят
суровото море. Това название се среща у античните автори Ксенофонт, Херодот,
Тукидит и други.
Под влияние на различни икономически и социално-психически причини,
започвайки от VІІ–VІ век пр.н.е., гърците активно заселват крайбрежието на Понтос Евксинос – Гостоприемното море. Гръцките полиси (градове държави) са се появили на териториите на днешните Украйна, Русия, България, Грузия.
Черно море има и други имена: арабите са го наричали Руско море; турците са
му дали името Karadeniz, което означава Черно, лошо море; персийците са го наричали Ахшаена – Тъмно море, сурово море; славяните са влагали в наименованието
му смисъл на щормово, сурово море и други5.
В сборника „Черно море” се изказва следното предположение: „Опознаването
на Понта от представителите на античната наука се прекъсва с падането на Римската империя и настъпването на Средновековието, при което наименованието Понтос Евксинос постепенно изчезва и на негово място се появява названието Черно
море (има основание да се предполага, че то е дадено в по-старо време от персите).”6 Когато гръцките колонии влизат в състава на Римската империя, набезите
на различни племена водят до западането и разрушаването на градовете държави.
Подробното научно изследване и практическото усвояване на Черно море
става в началото на ХІХ век, което се свързва със съставянето на лоция, карта и
атлас на Черно море.
Има дълбока символика в различните имена, които хората от древността са
давали на Черно море. Когато е било непознато, то е изглеждало като Понтос Аксейнос (Негостоприемно море). Когато обаче изследователите му го опознават и по
черноморското крайбрежие новите заселници внасят културно разнообразие, то
става Понтос Еуксейнос (Евксинос), т.е. Гостоприемно море. С основание Херодот
го описва като най-забележителното от всички морета. В психологически план
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черноморската история потвърждава изконни човешки истини: когато хората са
непознати, те изпитват страх и недоверие един към друг, но когато се опознаят и
намерят своите общи интереси, те се сближават, сътрудничат си и си взаимодействат. Историята на черноморските народи показва недвусмислено, че който идва в
Черно море с открито сърце и мирен флаг, за него то е винаги гостоприемно. За
това свидетелства цялата черноморска култура, включително народното творчество, легендите, митовете, сказанията, преданията.

ІІ. Черно море като източник на синергия
в зората на третото хилядолетие
В миналото Черно море е било арена на много битки, противопоставяне и
разединение. В съвременния свят Черно море става символ на сътрудничество и
връзка между народите на Изтока и Запада. Сегашните геополитически предизвикателства отново поставят на дневен ред въпроса – негостоприемно или гостоприемно море? Отново черноморските народи се страхуват от разделение на региона
поради изграждането на нови военни бази на НАТО и прокарването на разделителни линии. Това са основателни тревоги и държавниците са длъжни да отчитат преживяванията на хората от Черноморския регион и да се съобразяват с тях,
както е в страните от Европейския съюз. В цивилизования свят преди вземане на
важни решения държавниците правят референдуми за допитване до обществото
– Дания, Швеция, Холандия, Норвегия, Исландия, Франция и други. Това е така, защото се помни, че гражданите на тези държави са делегирали за определен мандат
управленски функции на своите избраници във висшите етажи на властта, но не
са ги упълномощили да решават вместо тях и без тях, а още по-малко – против тях.
Наред с тези основателни страхове в зората на третото хилядолетие се проявява една качествена разлика в сравнение с ХХ век, останал в човешката история
като най-жестокия век, века на двете световни войни. В началото на ХХІ век, при
новото геополитическо разпределение на света, започва да се налага една нова категория в живота на човешката цивилизация – синергия (гр. syn – със, заедно; ergon
– работа, дейност; лат. synergia – дружно действие на два или повече органа). Идеите
за синергизма между хората се разкриха през ХХ век от много учени, сред които
Рут Фултън Бенедикт (1887–1948), Ейбръхъм Харолд Маслоу (1908–1970) и други.
Рут Бенедикт7, професор по антропология в Колумбийския университет, изследва проблемите на взаимоотношенията между личността и социалните институции, в резултат на което въвежда в научната лексика понятието „синергизъм”
и подробно развива концепцията за синергетичното общество. Според нея висок
синергизъм притежават само онези общества и социални институти, които са
така организирани, че са способни да преодоляват полярността между егоизма и
алтруизма, между личния интерес и безкористието. Обществото, в което се възнаграждават доброто и добродетелта, е общество с висока синергия. Обществата, в
които не се открива агресивност, притежават по-добър социален ред и индивидът с
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едни и същи действия в едно и също време постига изгода и за себе си, и за групата.
В тези общества агресивността отсъства не защото хората са безкористни и поставят социалния дълг по-високо от личните желания, а защото социалните нагласи
осигуряват тъждественост на едното и другото8.
Обратно – в общества с ниска степен на синергия социалните структури пораждат действия, които противопоставят хората един на друг, настройват ги един
срещу друг. В тези общества и институти се формират противоположни групи,
които водят постоянни битки помежду си. В тях изгодата на индивида се постига
чрез победата на един индивид над другите, а не чрез сътрудничество и взаимопомощ, които са непознати или са рядкост. В тях доминират страхът, подозрението,
мнителността, недоверието, преследването, фрустрацията и в края на краищата
има ниски лични и социални резултати.
Самият Ейбръхъм Маслоу определя основния си подход9 към човешката психика в широката рамка на хуманистичната психология, която характеризира като
„трета сила” в американската психология – другите две сили са бихевиоризмът и
психоанализата. Маслоу откри, че психологията прекалено много се занимава с човешките слабости и не отделя достатъчно внимание на позитивното у човека, на
неговите силни страни. Според Маслоу хората в същността си не са деструктивни
или агресивни, но стават такива, когато вътрешната им природа е разклатена или
фрустрирана. Оттук Ейбръхъм Маслоу прави важния извод, че човешката природа
е добра и ако хората са нещастни или невротични, такива ги е направила средата,
следователно тя трябва да се промени. В резултат на променената среда ще се променят и хората. По проблемите на синергизма днес се организират международни
научни форуми.
Големите научни открития често се реализират след смъртта на своите автори.
Така и откритието на синергизма намери благоприятна почва за практическо развитие в обществото половин век след смъртта на Рут Бенедикт и повече от четвърт
век след смъртта на Ейбръхъм Маслоу. Едва в края на ХХ и началото на ХХІ век се
създадоха необходимите предпоставки за синергия между хората, която ускорява
създаването на една нова среда за хармонично развитие на човека.
В зората на третото хилядолетие за условията на Черноморския регион синергията се изрази в раждането на едно ново и непознато досега в региона военно
морско сътрудничество между шест държави: България, Грузия, Румъния, Русия,
Турция, Украйна. Дори професионалистите моряци изпитват затруднения при
възприемане на новите реалности – корабни екипажи, които преди десетина години са се преследвали като врагове, днес си сътрудничат и не само участват заедно в
различни учения, а планират съвместни действия в Черно море. Началото на ХХІ
век беше ознаменувано със съвършено ново явление в историята на черноморските народи – създаде се Военноморската групировка за оперативно сътрудничество
в Черно море (БЛЕКСИФОР). Тя не възникна на празно място, защото бе предшествана от проявлението на синергията в редица други области, сред които ще
подчертаем следните:
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1. Синергия в областта на търговското корабоплаване, благодарение на която
съществува партньорство между всички черноморски държави. Известно е, че в
цял свят моряците са пратеници на дружбата и сътрудничеството между народите,
а често се явяват и като първи посланици на държавите и трасират пътя на добросъседството и мира.
2. Синергия в областта на икономиката, която намери израз в създаването на
зоната за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС).
3. Синергия в областта на образованието и науката, намерила израз в плодотворното сътрудничество на черноморските университети. В тази област напредъкът е най-осезаем и академичната черноморска общност дава на своите общества и държавници пример за взаимоотношения в новото хилядолетие, лишени
от противопоставяне, изпълнени с добронамереност и градивна енергия. Значим
е приносът за тези фундаментални социални промени на варненската академична
общност. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, Икономическият университет, Медицинският
университет, Техническият университет и ВСУ „Черноризец Храбър” създадоха
професионални контакти с аналогични университети сред черноморските държави, а ВСУ „Черноризец Храбър” стана домакин на първата по рода си среща у нас
на черноморските университети, включително и на срещата на техните ректори с
президента на Република България. Научната конференция по проблемите на глобализацията, която се организира от ВСУ „Черноризец Храбър” в началото на юли
2002 г., е още едно доказателство за синергията в науката и образованието в Черноморския регион.
Мрежата на университетите на черноморските страни (Black Sea Universities
Network – BSUN) е създадена на асоциативни принципи през 1996 г. по идея на
румънския учен д-р Мирче Малица. Тя обединява 80 университета от 11 страни на
Черноморския басейн: Азербайджан, Албания, Армения, България, Грузия, Гърция,
Молдова, Румъния, Русия, Турция, Украйна. Нейни членове се явяват още редица
университети от европейските страни, а също от Канада и от САЩ. Основната ѝ
задача е развитието на образователната дейност. Това включва съгласуване на
учебните планове, обмен на студенти и преподаватели, провеждане на съвместна
научноизследователска дейност един за друг или за други заинтересувани страни.
Университетите от Мрежата работят по програма за дистан
ционно обучение
LODES.
Трябва да добавим, че освен изброените черноморски организации съществуват и други: Асоциация за черноморско икономическо сътрудничество;
Парламентарна асамблея на черноморските държави, Международен клуб на
черноморските градове, Международна организация по обслужване и туризъм,
Международен център за черноморски изследвания, Черноморска мрежа на
неправителствените организации (Black Sea NGO Network). Към тях трябва да
добавим и традиционните конференции по морска индустрия MARIND, които
също се организират от варненската академична общност под ръководството на
проф. Петър Богданов, BLACK SEA и много други научни форуми.
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Естествено беше икономиката, образованието и науката да дадат тласък на черноморското сътрудничество в останалите области, включително и във военната сфера. Глобализацията поставя нови проблеми пред науката и пред академичния свят.
Ясна позиция в тази сфера изрази Джефри Сакс: „Нововъведенията в индустрията са
главно продукт на съществуващата наука вътре в страната и приложното ѝ поле. Успешните иновации изискват академичната общност, правителството и индустриалният капитал да са в общ впряг. Интернет е указание за това.” Варненската академична
общност дава такъв пример с правителството и индустриалния капитал!
Черноморската военноморска група за оперативно взаимодействие е нова
стъпка в международното сътрудничество на военните флоти. Дори беглият поглед
върху картата на Черно море е напълно достатъчен, за да се оцени по достойнство
неговият изключително обособен в географски и в политически план характер.
Черноморският регион се характеризира с пресичането на оживени транспортни
потоци и се явява важна зона на икономическа дейност на крайбрежните държави.
На границата между двете хилядолетия Черноморският регион придоби още
едно важно качество: нарасна ролята му във връзка с разработването на каспийския
нефт и транспортирането му за Европа и за САЩ. От 1995 г. Черно море и Каспийско море са зона на жизнени стратегически интереси за САЩ. На 2 април 2001 г.
в Истанбул беше подписано Споразумение за създаване на Черноморска военноморска група за оперативно взаимодействие. То беше подписано от 6 черноморски
държави: България, Грузия, Русия, Румъния, Турция, Украйна. BLACKSEAFOR е
название на новата организация. На основата на Решение № 557 от 09.07.2001 г. на
Министерския съвет на Република България Народното събрание прие Закон за
ратифициране на Споразумението за създаване на Blackseafor10.
Със създаването на BLACKSEAFOR се открива нова страница в съвместното
осигуряване на безопасността на море. Споразумението BLACKSEAFOR е подписано за срок от 10 години с по-нататъшна пролонгация (лат. prolongatio – продължение на срока на действие на договор). Силите на BLACKSEAFOR могат да действат
под егидата на ООН, в техния състав ще се въведат и средства на морската авиация.
Ето някои конкретни съображения, благодарение на които се ускори създа
ването на новото военно формирование:
1. Дейността на море е свързана с много опасности и изисква колективни усилия за противодействие на факторите на риска: природни, техногенни фактори,
породени от самия човек, и не на последно място психологически фактори в корабоплаването. Международната морска организация на ООН в Лондон (ИМО) прие
през 1995 г. кардинални промени в Конвенцията за подготовка и освидетелстване
на морските лица (STCW’ 78/95), свързани с издигане ролята на човешкия фактор
за осигуряване безопасността на корабоплаването. Тези нови изисквания засягат
плаването както на търговските кораби, така и на военните кораби.
2. През април 1998 г. Турция излезе с инициатива за създаване на многонационално военноморско формирование на 6 държави: България, Грузия, Русия,
Румъния, Турция, Украйна. Задачите на новото формирование са свързани с осъ-
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ществяване на съвместни учения по търсене и спасяване, на противоминни и хуманитарни операции, на операции по защита на околната среда, с провеждане на
визити на добра воля.
За реализирането на тези актуални задачи бяха проведени поредица от интензивни срещи на командващите на военните флоти на черноморските държави.
Военните ведомства и външните министерства на шестте черноморски държави
организираха съответните дейности. Съглашението засяга на пръв поглед военноморската сфера, но е подписано от министрите на външните работи на черноморските държави.
Страните участнички, независимо от обединяващия ги регион, имат различни гледни точки към протичащите в икономическата и във военно-политическата
сфера процеси и по въпросите на безопасността в най-широк смисъл. Кое е обединяващото? Свързващото звено е точно определено от командващия Черноморския
флот на Руската федерация адмирал Владимир Комоедов: „За военните професионалисти, още повече съседи, не е така сложно да намерят общ език, когато става
дума за въпросите по поддържането на безопасността и оказването на помощ. Това
обстоятелство според мене е определящо. Във връзка с това няма смисъл да се говори за работни разногласия.”11
Новото международно военноморско формирование има разнообразни задачи. В Споразумението е подчертано, че Черноморската военноморска група за
оперативно взаимодействие е призвана да внесе свой дял за укрепването на дружбата, добрите отношения и взаимното доверие между крайбрежните държави на
Черно море, както и за заздравяването на мира и стабилността в региона чрез подобряване на сътрудничеството и взаимодействието между военноморските сили.
Страните поемат отговорността да осъществяват дейността на военноморското
формирование в съответствие с целите и принципите, залегнали в Устава на ООН.
При това се подчертава, че дейността на групата не е насочена против някоя друга
държава, нито за формиране на военен съюз срещу държава или група държави.
Предвидено е всички решения на военноморското формирование да се приемат
от страните с консенсус. Оперативната група има многонационален щаб, в чийто
състав влизат офицери от всяка участваща страна.
В съответствие с опита от дейността на многонационалните военни формирования всяка страна съхранява пълното командване над своите кораби, заделени
за участие в Blackseafor. Корабите могат да бъдат отзовани по всяко време за
изпълнение на национални задачи.
Създадена е съответната организация на командването на групата. Тя се намира под оперативното управление на Комитет на командващите Черноморските
военноморски сили (КЧВМС). Този новосъздаден орган носи пълната отговорност
за общото планиране на дейността на формированието.
Първото заседание на Комитета на командващите Черноморските военноморски сили се проведе в Истанбул на 2 април 2001 г. Непосредственото ръководство на корабната групировка се осъществява от командващ – военноморски
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офицер от една от страните, утвърден от Комитета на командващите на ВМС.
Командващият на Blackseafor се назначава за една година – от активация до
активация на многонационалното съединение. Длъжността преминава на прин
ципа на ротацията от една страна в друга по азбучен ред – използва се английската азбука.
Всички страни участнички изпращат ежегодно в структурата на многонационалното военноморско формирование свои офицери, които работят в състава на
Секретариата, осигуряват координацията с националните щабове и участват в групата за планиране.
Основни задачи на Черноморската група за военноморско сътрудничество са:
1. Провеждане на операции по търсене и спасяване, провеждане на спасителни операции, предимно за подводници.
2. Оказване на хуманитарна помощ (хуманитарни операции).
3. Разминиране, тралене на мини (противоминни операции).
4. Защита на околната среда (операции по опазване на морската среда).
5. Борба с пиратството.
6. Борба с тероризма, антитерористични операции.
7. Съвместни учения.
8. Визити на добра воля.
9. Други задачи, съгласувани между страните участнички.
Най-перспективни направления на международното сътрудничество в рамките на БЛЕКСИФОР са:
1. Взаимен обмен на информация за строителството и развитието на военноморските сили на страните – членки на БЛЕКСИФОР.
2. Съвместни учения с миротворческа насоченост.
3. Внедряване на нови технологии с цел обмен на информация по планирането на мероприятия по програмата „Партньорство за мир”.
4. Усъвършенстване на навигационните системи и привеждането им към
единни стандарти.
5. Осъществяване на взаимен професионален обмен с цел осигуряване без
опасността на корабоплаването.
6. Нужно е да се създаде единна система за спасяване и оказване на помощ при
бедствия на кораби, съдове и летателни апарати в региона.
Церемонията за начало на дейността (първата активация) на Черноморската военноморска оперативна група BLACKSEAFOR е проведена на 27 септември
2001 г. в Гьолджук. След церемонията по активация на военноморското формирование по „извикване” под командването на бригаден адмирал Нусрет Гюнер
(ВМС на Турция) излезе в Черно море, където на път за българското пристанище Варна (визитата на корабите от съединението в това пристанище се състоя от
29 септември до 1 октомври 2001 г.) проведе редица съвместни тренировки. По
време на целия поход в Черно море Черноморската военноморска оперативна
група осъществи визити на добра воля в пристанищата на всички страни, които
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подписаха Съглашението за създаване на BLACKSEAFOR: Новорусийск, Поти,
Констанца, Одеса.
От 16 до 19 април 2002 г. в Партенит, Украйна, се проведе второто ежегодно заседание на Комитета на командващите ВМС на страните от Черноморския регион
в съответствие с програмата за дейността на Черноморската група за военноморско сътрудничество BLACKSEAFOR. Целта беше да се обсъдят актуални въпроси
на развитието на Черноморския регион във военната сфера за по-нататъшното
укрепване на дружбата, добросъседските отношения и взаимното доверие между
причерноморските държави, за поддържането на мира и стабилността в региона
по пътя на задълбочаване на сътрудничеството и взаимодействието между ВМС.
На ежегодната среща командващите ВМС на страните от Черноморския регион
изложиха възгледите си за провеждане на контратерористични мероприятия на
Черно море (във връзка с терористичния атентат в САЩ на 11.ІХ.2001 г.), разгледаха възможността за осъществяване на хуманитарни операции и издирвателно-спасителни операции – в частност участие в спасяването на подводници (в отговор на
трагедията през 2001 г. с АПЛ „Курск”) и в защитата на околната среда.
На заседанието на Комитета на командващите флотите на Черно море освен
направения отчет за сътрудничеството на групировката през 2001 г. е одобрена
Програмата за дейността на Черноморската група за военноморско сътрудничество за 2002 г., приети са нови оперативни документи, утвърдени са кандидатурите за
новия командващ, за началника на щаба и за членовете на щаба на групата.
Като основен резултат от срещата в Партенит може да се посочи твърдата решимост на моряците от многонационалното съединение БЛЕКСИФОР да работят
за превръщане на Черно море в зона без тероризъм. Борбата срещу тероризма да
бъде приоритетно направление в сътрудничеството между военноморските сили
на страните от Блексифор.
В рамките на БЛЕКСИФОР се очертава и известна специализация и разделение на функциите: турското адмиралтейство се представя с концепция за борбата с тероризма на море; украинското – с виждания за противоминните операции;
румънското – с предложения за съвместни операции по търсене и спасяване на
море; Военноморските сили на Република България ще имат по-голям принос в
операциите по оказване на хуманитарна помощ. Осъществяването на хуманитарни операции се базира на Доктрината за операции, различни от война12.
Хуманитарните операции се провеждат с цел подпомагане на пострадалото
население. Те могат да предшестват или да се провеждат заедно с хуманитарните
действия, провеждани от специализирани граждански организации. Хуманитарната помощ включва доставяне на основни средства за оцеляване на населението,
изложено на риск – храни, подслон, медицинско осигуряване и други. В зависимост от мандата подкрепата може да включва помощ при планирането и охраната
на хуманитарните организации, както и създаване и поддържане на хуманитарните маршрути. В извънредни ситуации военни подразделения могат да поемат
пряка отговорност за доставките на хуманитарната помощ.
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Оперативното съединение може да взема участие в операции на ООН и ОБСЕ,
ако е постигнато съгласие на страните участнички.
Върху черноморското икономическо и военно сътрудничество влияние оказват още два съществени фактора, които способстват за сближаване на интересите
на черноморските държави и за висока степен на синергия:
1) Първият фактор е свързан с Каспийско море, което е не само важен път от
Европа към Централна и Южна Азия и Близкия изток, но и източник на огромни
въглеводородни и биологически ресурси, които тепърва предстои да се разработват. На богатствата на Каспийския басейн обръща внимание Збигнев Бжежински:
„Централна Азия и Каспийско море имат резерви от природен газ и от петрол, многостранно надхвърлящи тези в Кувейт, Мексико и Северно море”13. Този район е
богат и на злато, и на много други важни полезни изкопаеми. Това определя ролята
на евразийските Балкани като на потенциален икономически приз14.
2) Вторият фактор е свързан с т.нар. Северен морски път (от Варяг до Гърция).
Днес малко хора знаят за легендарния търговски път „От Варяг в Греки” (рус.),
съединявал Варяжко море (днес Балтийско море) чрез система от езера и реки,
главна от които е била Днепър, с Руско море (днешното Черно море). По Руско море
търговците достигали до Цариград и Севастопол (Корсун, Херсонес). Цариград и
Херсонес са били градове от Византийската империя. Търговският път „От Варяг
в Гърция” се е използвал от скандинавци, гърци, араби и други народи. Крайният
северен пункт на великия търговски път е била река Нева, чието значение добре се
е осъзнавало от руснаците и от шведите. След няколко столетия, благодарение на
значителните усилия на много поколения, особено при Петър І и Екатерина ІІ, е
бил възстановен историческият път „От Варяг до Гърция”. На бреговете на Балтийско и Черно море възникват Петроград (Санкт-Петербург) и Севастопол.
Нашето съвремие предоставя на новите поколения удивителен шанс. Преди
хиляда години от него са се възползвали предците ни – това е пътят „От Варяг
до Гърция”. През VІІІ–ХІХ век ислямските войни прекъсват традиционните пътища между Европа и Близкия изток, преди всичко Византия. Той изиграва огромна
роля в живота на европейските народи, способства за обединяване на племената на Източна Европа, за транскултуралното начало, носи доходи и нова култура,
дава на предците ни възможност да възприемат много от постиженията на другите
народи. От Черно море към Балтийско море отива култура, писменост и религия, а
от Варяг към Черно море отива воинско майсторство и оръжие.
Днес се намираме в подобна ситуация. Планетарното съобщество се нуждае
от евтина организация на транспортните потоци между Европа и Азия, между двата най-бързо развиващи се района на планетата. Не искаме разрушени мостове,
които парализираха корабоплаването по Дунава, а построени нови мостове и нови
речни и морски пътища, възстановяване на пътя „От Варяг до Гърция”.
Професор д-р Евгений Гиндев, президент на Центъра за изследване на отбраната и главен редактор на списание „Международни отношения”, оценява ролята
на този геостратегически фактор по следния начин: „Въпреки че не е геостратеги-
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чески акцент на Балканите, България е част от диагоналната динамика на Европа,
която не е възможна без наличието на непрекъсната пространствена връзка между
Северно море и Персийския залив. България е на европейския връх на този диагонал за добро или за лошо.”15
В началото на ХХІ век в Русия и в още 20 други държави от Европа и Азия се
издигна идеята за съединяване на Балтийско и Черно море и за създаване след едно
хилядолетие на нов транзитен търговски път, наследник на известния в миналото
път „От Варяг до Гърция”. В недалечно бъдеще е напълно възможно търговският
път от северните и северозападните страни отново, както е било през ІХ–ХІ век,
да тръгне не около Европа, а направо от Балтийско до Черно море и по-нататък в
Средиземно море.
Такава възможност предвижда проектът „Транзитен път Даугава–Днепър”.
Този проект предполага чрез плавателен канал да се съединят две реки, едната от
които се влива в Балтийско море, а другата – в Черно море. По този начин ще се
създаде транзитен воден път с дължина 2330 км. По предварителните разчети общата стойност на проекта ще превиши 5 млрд щ. долара.
Проектът е разработен от латвийски специалисти по поръчка на Ми
ни
стерството на съобщенията на Литва. Инициатори на проекта са Литва, Белорусия,
Украйна, Исландия, Люксембург, Русия и др. Предвижда се на река Западна Двина да
се построят 4 хидровъзела, а на река Днепър – 13 хидровъзела. Каналът, определен
като канал на ХХІ век, ще свързва Даугава с Днепър. Той ще бъде прокопан между
Витебск и Орш и ще има обща дължина 80 км. Руслата на тези реки ще се удълбочат,
за да преминават първоначално 5000-тонни кораби, а в перспектива и по-големи.

Заключение и изводи
В зората на новото хилядолетие Черноморският регион се очертава като
район за съвместни действия на народите за гарантиране на мира и стабилността, за сътрудничество във военната и в икономическата сфера. Черноморските държави ще увеличават своето влияние и присъствие в евразийското и
евро-атлантическото пространство, ще имат по-голям принос в изграждането
на архитектурата на европейската сигурност, ще проявяват повече гъвкавост и
реализъм, приемайки новите геостратегически реалности.
Доминиращи области на сътрудничество в близките години ще бъдат борбата
срещу тероризма като смъртоносна заплаха и разпространяването на оръжия за
масово унищожение, колективните действия срещу неконтролираното придвижване на големи човешки маси, пресичането на наркотрафика, гарантирането на
свободата и безопасността на корабоплаването.
Между черноморските държави постепенно ще се повишава степента на доверие, което ще намери конкретен израз в преодоляване на конфликтния потенциал
на Балканите. Това от своя страна ще ускори внедряването на нови технологии за
усвояване на неизползвани досега нефтени находища и транспортни артерии.
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Значението на Черно море през ХХІ век ще се увеличава и във връзка с растящата роля на Каспийско море и на интересите на западните страни към него.
Разработени са редица стратегически програми за използване богатствата на Каспийско море (VASAB 2010). Каспийските богатства ще се транспортират за западноевропейските страни и САЩ по Черно море.
Разработването на Северния морски път „От Варяг до Гърция” ще разкрие
нови перспективи пред черноморските държави и Република България трябва да е
готова да намери своето място в реализирането на този грандиозен проект, който
би осигурил просперитет за хиляди български граждани.
Разкритите дотук тенденции и стратегии за развитието на Черно море създават условия за ускоряване на икономическото развитие на черноморските държави, за укрепване на сътрудничеството между тях на взаимноизгодна основа. Нови
предизвикателства и перспективи се разкриват пред варненските висши училища,
които могат да се превърнат в средище за изграждане на непозната досега академична транснационална среда и за формиране на нова черноморска култура. Всичко това ще даде мощен тласък за социално-икономическото и духовното развитие
на народите, живеещи на черноморското крайбрежие.
Проблеми ще се пораждат от различните нива на социално-икономическото
развитие, от новите технологии и разнообразието в интересите и културите на черноморските държави и техните партньори. Един от надеждните пътища за осигуряване на хармония и синергия е транскултуралният подход, който ще гарантира
приемането и признаването на различията, зачитането на идентификацията и самобитността на националните култури. Както в миналото, така и през третото хилядолетие Pontos Euxeinos очаква и ще подкрепя всички, които идват с добри намерения и цели при него и неговото най-голямо богатство – черноморските народи.
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„Един пояс, един път”

Част I: Китайско-пакистански икономически коридор
Лъчезар Радев

К

Лъчезар Радев – доцент по „Тех
нология на неорганичните веще
ства” в ХТМУ – София. Под него
во ръководство са изработени
редица ситуационни политоло
гични анализи, между които „Кър
джалийският регион в новите
български реалности”, „Пияният
град”, „Sine ira et studio" и др. Науч
ните му интереси са в областта
на геополитиката. Биографията
му е отпечатана в реномирано
то издание на „Who is who in the
world”, САЩ, 2011 година.

арол Финк – почетен професор по история в Университета в Охайо, САЩ, в началото на своето
концентрирано изследване върху историята на Студената война [1] отбелязва, че още през 1945 г. писателят
Джордж Оруел е обрисувал нерадостен международен пейзаж, в чийто център стоят две или три държави, всяка от които има оръжие, способно да унищожи
милиони хора просто за секунди. Оруел заключава, че
те могат да разделят света помежду си, и характеризира това положение като Студена война, която е „мир,
който не е никакъв мир” [2].
И така, през пролетта на 1949 г. САЩ стават
най-могъщата държава с огромно влияние в световните дела. СССР е загубил почти 10 милиона души във
войната, Китай е затънал в хаос, докато войските на
армията му напредват към Пекин. Германия и Япония
са тотално разгромени и се намират под окупация [3].
Всред тези факти се полага началото на предлагания анализ, чиято цел е да се оценят отношенията
Китай–Пакистан през призмата на събитията преди,
по време и след Студената война и в този контекст да
поставят същността, развитието, геополитическите дилеми и реакции пред Китайско–пакистанския икономически коридор (КПИК), който е част от мегапроекта
„Един пояс, един път” (ЕПЕП) [4].

Регионалните политически отношения
на Пакистан – звук от късане на тиксо
В дните преди обявяването на Китай за народна
република през 1949 г. Пекин се фокусира върху въз
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можността не само да признае, но и да предприеме действия за приобщаване на
западната провинция Синдзян, с присъщата ѝ етническа сложност, като принадлежаща към територията на Китай [5]. Достатъчно усложнената картина във връзка
със Синдзян бележи началото си още през 1944 г., когато уйгурските казахски националисти провъзгласяват Независима източна туркестанска република (ETR) в
северен Синдзян, което не минава без подкрепата на СССР [6]. Това е причината
непосредствено след приемането и приобщаването на Синдзян към Китайската
народна република (КНР) да се повдига и въпросът за мирното развитие на района в рамките на Китай, който е валиден и до днес – близо 80 години по-късно.
Страните, разположени в съседство с Китай и имащи граници с него, ясно
си дават сметка, че техният съсед се е обявил за народна република. В случая
основните им въпроси са каква да бъде тяхната позиция и отговор.
Отговорът първо е даден от Пакистан с признаването на КНР през 1950 г.
[7–11]. Фактически той е третата страна, след Индия и Бирма, която прави
това, но има един отличителен белег: Пакистан е първата мюсюлманска страна,
признала съществуването на КНР. Очевидно това е факт със силни геополитически последици, който дава възможност двете страни да построят перспективна
регионална политика, чиито характеристики са взаимната политическа и икономическа изгода и приятелство.
Признаването на КНР от Пакистан е предшествано от стремглаво обезценяване на индийската национална валута. Това проваля и без това крехките
икономически връзки между Пакистан и Индия, но изневиделица се намесва
Китай. Той предлага на Пакистан бартерна сделка „въглища срещу памук” [7].
Това е ясен политически знак, че Китай обръща поглед към съседа си, а благодарността на Пакистан не закъснява.
Описаните процеси се развиват в сложен исторически и политически
контекст, обусловен от разделянето на Индия и Пакистан през 1947–1948 г.,
след изтеглянето на Великобритания от Индийския полуостров.
Както посочва Пол Джонсън, „икономистите продължават да спорят
дали британското управление е ускорило, или пък забавило икономическото
развитие на Индия” [12]. Факт е, че пренебрегването на британския принос за
налагането на единство на Индийския полуостров води до това, че Пакистан
и Индия възприемат ролите на непримирими един с друг врагове [12], което
се доказва и от последвалите събития.
В периода 1951–1953 г. Китай и Пакистан полагат дипломатически усилия с цел бъдещо развитие на отношенията си. Известно е, че ген. Риза е първият посланик на Пакистан в Китай [7, 8]. Страните официално се срещат на
конференцията в Бандунг (Индонезия), на която премиерите им Али Бугра и
Джоу Енлай набелязват основните жалони на бъдещото двустранно развитие
[8, 9, 11]. Интересно е, че срещата става на фона на участието на Пакистан
в двата, лидирани от САЩ, военно-политически блока SEATO и CENTO, на
които страната става член през 1954 година [8, 11, 13].
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Като че ли Китай не е много впечатлен от това членство. Той определя
Пакистан като „мост през реката”, а президентът Аюб Хан оказва подкрепа на
Китай за членството му в ООН [8].
Няколко години по-късно Пакистан полага основите на двустранните
дипломатически договорености с Китай и главната му задача е да играе ролята на балансьор между световните сили Китай, СССР и САЩ, което да доведе до изпълнение на основната стратегическа задача – реализиране на добри
междусъседски отношения с другите държави в региона [7].
Пряко следствие от изпълнението на тази задача е регулирането на проблема с междуграничните спорове на Пакистан и Китай и по-конкретно –
сключването на споразумение за Синдзян, което фактически го „снема” от
разглеждане в областта на междудържавните отношения [7, 9, 11, 13, 14].
В резултат от това споразумение Китай отстъпва 1942 км2 на Пакистан,
а той признава китайския суверенитет на площ от 5100 км2 в Северен Кашмир и Ладак [14]. Индийското правителство реагира бурно с обосновката, че
това не е възприета граница между Китай и Пакистан и че счита този акт за
агресивен [13]. САЩ застават на страната на Индия, като твърдо споделят
нейната критика [7].
Естествено при такова развитие на ситуацията не може да се очаква
нищо друго освен военен сблъсък.
През 1965 г. той става реалност и бележи първата война между Индия и
Пакистан по повод на Кашмир [7, 9, 11, 14, 15]. Китай, заедно с Иран и Индонезия, подкрепя Пакистан, като подчертава, че би могъл да се включи на
негова страна с военни сили, ако се налага [15]. В този контекст, вероятно
подбуден от нестабилната обстановка, Китай създава водородна бомба [7] и
подписва с Пакистан културно споразумение [8].
Конфликтът между Индия и Пакистан прераства във втори военен сблъсък през 1971 г., който, както всичко по света, си има предистория. Тя е, че
източната и западната част на Пакистан никога не са имали нещо общо освен
мюсюлманството и постоянния страх от Индия. Пакистан се управлява от западната част на страната, което влияе върху нарастващия дисбаланс между
нея и източната част. Но не само това. През нощта на 12 ноември 1970 г. силен
циклон се стоварва в района на Бенгалския залив. Той отнася със себе си безчет села. Загиват около 300 000 души. Това кара източнопакистанският лидер
Муджибур Рахман да поиска федерална структура на страната и на тази база да
спечели изборите. В отговор пакистанското правителство изпраща ген. Тика
Хан в района като комендант на военното положение. През март 1971 г. той
влиза с войските си в Университета в Дака, а на следващия ден Муджибур Рахман обявява независимостта на Република Бангладеш. В същото време Индия
не може практически да се намеси в ситуацията, защото на нейна територия
има над 10 милиона бежанци. Това създава извънредно удобство на Пакистан,
който предприема превантивен удар срещу военновъздушни бази на Индия.
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На свой ред тя му обявява война, признава Бангладеш и нахлува в Източен Пакистан, който капитулира. За Индира Ганди победата над Пакистан е върхът
в кариерата ѝ, както заключава Пол Джонсън в своя епохален обзор на почти
целия ХХ век – „Съвременността” [16].
В резултат на този кървав конфликт пристанището в Карачи е напълно
блокирано [17]. Това по-късно дава основание на пакистанското правителство да търси друг вариант. Така изгрява звездата на пристанище Гвадар.
Съобразявайки се с обстановката и със своите стратегически цели, след
1970 г., САЩ отправят поглед към Китай и Пакистан в противовес на индийското сдружаване със СССР: формира се оста САЩ–Китай–Пакистан.
Основната задача на САЩ в нея е да осигурят подкрепата си за двете страни
[11]. В резултат на обърканата и непоследователна регионална политика на
Америка, тя пропуска златната си възможност да изгради военна база в Пакистан – по негово предложение – три последователни пъти (през 1970, 1973
и 1974 г.) [18, 19].
По-късно САЩ осъзнават този фундаментален геостратегически пропуск,
в резултат на което заемат много по-твърда позиция към Пакистан веднага след
навлизането на СССР в Афганистан в края на декември 1979 г. [11]. По това време
Китай твърдо декларира, че плътно подкрепя Пакистан в областта на икономиката и военното дело. Заедно с други страни в (и извън) региона той оказва помощ на талибаните в похода им срещу съветските окупатори [9, 10, 19].
Малко преди тези събития Индия провежда първия си ядрен опит [10],
което пряко напомня на Пакистан, че за него ще бъде по-добре да реализира
по-тясно сътрудничество с Китай в областта на конвенционалните и ядрените оръжия [10, 20], както и в сферата на приложение на ядрената енергия за
мирни цели. Започва изграждането на двата ядрени реактора в Чашма, което
завършва едва през 2004 г. [8, 15, 20]. Преди това обаче Китай доставя на Пакистан магнитни установки за центрофугиране на уран [20].
По същото време между Китай и Пакистан се провеждат разговори и
консултации за изграждането на други две атомни електроцентрали в Карачи,
което е реализирано през 2013 г. [8].
През 80-те години на ХХ век Китай се нарежда като трета ядрена сила в
света [11]. Това му дава възможност да играе по-съществена роля в регионалната и в световната политика.
През периода 1980–1990 г. Китай заема неутрална позиция към проблемите в Кашмир [11] и като цяло отношенията на страната с Пакистан навлизат в нова фаза, предизвикана от идването на власт на Дън Сяопин: започва
голямата епоха на модернизацията. Ето защо Китай инициира идеята, че споровете между Пакистан и Индия трябва да бъдат решени от тях на масата на
преговорите.
Като резултат от тази политика през 1991 г. китайският премиер-министър
Ли Пън посещава Индия и Пакистан, за да способства за мирното регулиране
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на конфликта в Кашмир [9, 11]. Пет години по-късно президентът на Китай
Дзян Дзъмин посещава Пакистан. В рамките на тази визита той развива
обстойно идеята на страната си по този важен за регионалната стабилност
въпрос [11].
През същия период Китай и Пакистан създават съвместен комитет за
икономическо сътрудничество, който продължава своята работа и след Студената война [9]. В унисон с тази линия на отношения през 1986 г. изцяло е
завършена Каракорумската автомагистрала [7, 9, 15]. Независимо от това веч
ните спорове на Пакистан с Индия продължават. Пакистан започва да спонсорира въстанически формирования, които вземат активно участие в Джаму
и Кашмир. Това допълнително изостря споровете с Индия [21].
Периодът 1990–2000 г. е изпълнен както с противоречиви събития, така
и със задълбочаване на китайско-пакистанските отношения.
Един от най-характерните политически моменти в региона е свиканата
междуправителствена
среща
Китай–Русия–Казахстан–Таджикистан,
която има геополитическо значение и стои в основата на групата, наречена
„Шанхай-5” [5].
В дискусиите между участниците в конференцията е включен специален разговор по проблемите на трансграничната сигурност, включително и
на тази в Пакистан [11]. Фактически този междудържавен ансамбъл на сътрудничество прераства в „Шанхайска организация за коопериране” (SCO).
Любопитен е фактът, че през 2005 г. се започва дискусия в рамките на SCO
за приемането на Пакистан и Индия в организацията заедно с Монголия и
Иран [11]. Очевидно това събитие е със сериозно политическо бъдеще не
само поради това, че някои от страните са мюсюлмански, но и поради това, че
те разполагат със значителни запаси от суровини. Естествено, като следствие
от това сдружаване, те ще имат способността да развият своя икономически
потенциал, организирайки регионален стоков пазар с внушителни размери.
Непосредствено преди настъпването на новото хилядолетие, в резултат
на проведените през май 1998 г. ядрени опити от Индия и Пакистан, които
напълно променят ядреното равновесие в региона, избухва ограничената Индийско-пакистанска война в Киргил (Кашмир). Тя е считана от някои наблюдатели за отзвук от надпреварата в ядреното въоръжаване [7].
В разгара на конфликта пакистанският премиер Наваз Шариф посещава
Китай и обсъжда проблема с китайските власти. Официалното становище на
МВнР на Китай е, че двете страни трябва сами да решат проблемите си, както
и да отворят вратите си за „многоканална дипломация” [11]. Очевидно Китай добре разделя отношението си към Индия и Пакистан. Поради това той
подбужда и двете страни към диалог. В резултат на тази политика се стига до
срещата между Мушараф и Сингх през май 2005 г., на която двамата лидери
се обединяват около разбирането, че трябва да има мирен начин за разрешаване на конфликтите между страните, като процесът задължително да бъде
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необратим. Стига се до идеята за прокарване на нови пътища и отваряне на
нови пропускателни пунктове между двете държави [11]. В този контекст става ясно, че Китай е склонен да модифицира своето отношение към Индия и
той започва по-разширени икономически връзки с нея. За момента те се развиват само в сферата на малките и средните предприятия, както се отбелязва
в изследването [11].
Периодът след 2000 г. в китайско-пакистанските отношения може да се
характеризира като позитивен и разнообразен.
В подкрепа на този извод могат да бъдат приведени следните факти:
2001 – създава се регионална антитерористична организация в рамките на
SCO [11]. 2006 – Ху Дзинтао посещава Пакистан и поставя началото на Споразумение за свободен пазар (FTA) [22]. Годината е особено благоприятна в
сферата на сигурността. Сделките на Китай с Пакистан в тази област са на
стойност 600 млн. долара [9]. 2007 – създава се икономическа зона около гр.
Лахор в провинция Пенджаб (Пакистан) [15]. 2008 – посещение на пакистанския президент в Китай, за обсъждане на двустранните икономически
отношения [9], както и на отношенията в сферата на военната индустрия [8].
2009 – Китай и Пакистан предприемат твърди и настъпателни действия в полето на трансграничния тероризъм, което е последвано от формирането на
полицейска част за охрана на китайските работници [23]. 2011 – китайските
инвестиции в Пакистан се оценяват на 1.36 млрд. долара [15]. 2013 – започва
обсъждането на КПИК [8, 9, 13, 15, 18, 24]. 2015 – китайският президент Си
Дзинпин посещава Пакистан. Обсъждат се двустранните отношения в сферата на сигурността и опазването на живота на китайските работници по
КПИК [23].
От изложението ясно проличава, че:
•
Пакистан е ключова геополитическа зона, която е подобна на тази на Турция в Югоизточна Европа [25].
•
Пакистан е разположен в близост до широка по обхвата си зона на регионална нестабилност, известна като „Евразийски Балкани”, в чийто
обсег са 9 държави – Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан,
Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия и Афганистан (Фигура 1) [26]. От своя страна обаче „Евразийските Балкани” влизат в състава на по-широка потенциална зона на нестабилност, оформена от
Турция, Иран, Саудитска Арабия, Йемен, Оман, Кувейт, Бахрейн, Обединените арабски емирства, както и от държави в Североизточна Африка
– Египет, Судан, Етиопия и Сомалия. Тази широка зона на нестабилност
и несигурност е дефинирана от проф. Збигнев Бжежински като „Глобални Балкани” – маркирани на Фигура 1 с елипса, очертана с пунктирана
линия.
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Фигура 1. Потенциална зона на нестабилност в Азия,
определена като „Глобални Балкани”
(картата е адаптирана от автора по „Голямата шахматна дъска”
на проф. Збигнев Бжежински [28])
За „Глобалните Балкани” е характерно, че в обсега им се намират най-големите запаси от петрол и природен газ. Данните показват, че там са съсредоточени
68% от доказаните петролни залежи в света и 41% от запасите на природен газ.
Освен това в тази част на земното кълбо са концентрирани 32% от световното
производство на петрол и 15% от световното производство на природен газ [27].
Естествено се оформят следните изводи:
На основата на съществуването на това внушително пространство на нестабилност:
Китай съвсем правилно се е ориентирал към изграждането на проекта
„Един пояс, един път” (ЕПЕП), който го превръща в привилегирована регионална сила. Това му дава възможност да влияе върху геополитическата обстановка в региона и в света за продължителен период.

89

Международна политика
Индия се самовъзприема като съперник на Китай. Тя вижда себе си като
една от световните суперсили, което говори за липса на реализъм.
Русия също се стреми да бъде незаобиколим регионален фактор на основата на пряката си историко-политическа връзка с района на „Евразийските
Балкани”. Поради икономическата ѝ слабост обаче ролята на непренебрежим
регионален фактор няма да може да бъде реализирана в пълна степен. Очевидно най-изгодното за Русия в момента е да възприеме подхода на Китай за последователно стабилизиращо политическо и икономическо развитие, което ще
ѝ позволи пълното реализиране на външнополитическата ѝ стратегия. Единият
от пътищата за такава реализация би се оказал по-задълбоченото и неревниво
участие в „ЕПЕП” и други регионални проекти, имащи пряка връзка с КПИК.
Турция и Иран са страни с особено регионално и геополитическо значение. По всяка вероятност Китай няма да ги изключи от реализирането както
на „ЕПЕП”, така и на други икономически инициативи, защото много добре
разбира не само сегашната им, но и бъдещата им роля. Отношенията му с тези
държави и по линията на КПИК ще се развиват благоприятно, макар че и Турция, и Иран имат своите вътрешно- и външнополитически проблеми.
Пакистан очевидно трябва да се постарае да изгради стратегическа дълбочина в отношенията си със страните от „Евразийските Балкани”, основа на
което ще бъде неговото възлово участие в КПИК. Естествено това няма да е
лека задача, доколкото политическата нестабилност и тероризмът са две съществени спирачки за него по пътя на реализирането ѝ. Повече от очевидно
е, че без решение, и то дългосрочно, на тези въпроси, той не би могъл да заеме
подобаващото си място.

Китайско-пакистанският
икономически коридор
Икономическата основа на решението за реализация на КПИК е енергийната сигурност на Китай и пътищата за нейното осъществяване.
От такава гледна точка специализираните изследвания по проблема
сочат, че удовлетворяването на тази задача е централна идея на китайската
енергийна политика [29]. Тя е обусловена от факта, че страната притежава
само 1% от световните залежи на петрол, което е недостатъчно. Поради бур
ното си развитие Китай е консуматор на около 12% от глобалния добив на
нефт и по този показател се нарежда веднага след САЩ, чието потребление е
19% от световното [29].
За всекиго е ясно, че Пекин трябва да набавя необходимата си нефтена
суровина, и то така, че доставките да не се нарушават забележимо във времето, което зависи и от сигурността на пътищата, по които те се осъществяват.
Фигура 2 представя възможните пътища за свързване на петролните
доставки за Китай в (и извън) рамките на КПИК.
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Фигура 2. Съществуващи и изграждащи се пътища за доставка на петрол
от Близкия изток и Африка към Китай [29]
Както отбелязват авторите на изследването, възможните пътища са пет:
път А – от Западна Африка по море до Китай; път В – от Близкия изток по
море до Китай; път С – от Западна Африка по море до Бирма и от там до
Китай; път D – от Близкия изток по море до Бирма и от нея – до Китай, по
тръбопровод и път Е – от Близкия изток по море до Гвадар (Пакистан) и след
това по тръбопровод до границата с Китай [29].
От предложените пътища стават ясни участниците в доставките, а и вероятните геополитически отношения на Китай с тях се натрапват като че ли
от само себе си. Финото им позициониране, както и вътрешните им подреждания ще бъдат обект на следващи анализи.
От гледна точка на отношенията Китай–Пакистан формално може да се
заключи, че на Пакистан му се отделя една от ключовите роли в пътищата за
доставка на суровини. И не само това. Китай се грижи и финансира специален икономически проект между двете държави, наричан КПИК и представен
на Фигура 3.

91

Международна политика

Фигура 3. Основни транспортни коридори и енергийни проекти
в рамките на КПИК [30]
Историческите корени на КПИК опират както до отношението
на проекта към позицията и ролята на Гвадар (пристанище в провин
ция Белуджистан – Фигура 3), така и до регионалната роля на САЩ през
годините след посещението на китайския премиер в Пакистан през 2013 г.,
на което се поставят основите на проекта [18]. В рамките на тази визита
между двете страни са подписани също и 9 проекта на стойност 18 млрд.
долара, като е включено и изграждането на 200 км автотунели по бъдещия
проект на КПИК [18].
Понастоящем се смята, че общата стойност на КПИК е близо 45.6 млрд.
долара [18, 19, 23, 24, 31, 32]. Той ще бъде реализиран приблизително с
3000 км инфраструктура на територията на Пакистан.
От предвидените 45.6 млрд. долара 71% ще бъдат използвани за осъществяване на различни енергийни проекти [31, 33], 4% – за пристанището
в Гвадар [31], 13% – за шосейна инфраструктура [31], 8% – за жп магистрали
[31] и 4% – за други дейности [31, 33]. Към КПИК са отделени и средства за
създаване на специални икономически зони.
В контекста на икономическите параметри на КПИК някои автори публикуват пунктуална разбивка на финансовите ангажименти на Китай и на
Пакистан.
Таблица 1 сумира данните за конкретното финансиране на КПИК.
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Таблица 1. Локални компоненти на КПИК и частта на участие
на Пакистан в него [22]
Видове дейности

Стойност,
млрд. дол.

Вложения
от Пакистан,
млрд. дол.

Енергийни проекти
1. ел. енергия от твърди горива, 7560 MW
2. ел. енергия от вятърни източници, 200 MW
3. ел. енергия от водни източници, 1590 MW
4. ел. енергия от слънчева енергия, 1000 MW
5. Реконструкция на енергийни мощности, 6445 MW
6. Налични мощности в минната промишленост

27.7

5.9

8.8

1.8

0.5

0.1

4.2

2.1

1.7

–

9.5

1.9

9.0

4.5

7. Пътища
8. Жп магистрали
9. Общ транзит през Лахор
10. Пристанище Гвадар

5.9

4.7

3.7

1.8

1.6

1.8

0.7

0.3

45.6

19.0

ОБЩО

От данните стават ясни предимствата и на двете страни по проекта, които са
характеризирани изчерпателно от други автори [18, 24, 31, 32].
Друго е по-важното.
Както се вижда от данните в Таблица 1, стойността на КПИК се разделя
между двете страни в съотношение близо 3:1. Това означава, че Китай ще финансира проекта в по-голямата му част. Защо?
Не само защото Китай е с по-богата и развита икономика, но и поради това,
че с участието на Пакистан той го „задължава” да предприеме съответните мерки
по сигурността на КПИК [23, 33] както по време на неговото изграждане, така
и след това. Ето защо не може да се приеме като адекватно становището на някои автори, че КПИК е приложение на максимата „да дариш варварите с любов”.
По-скоро отношението на Китай по-реалистично се описва от 12-ата стратегема,
чийто наслов е максимата „пътем отведи овца” [34].
В рамките на КПИК пристанището в Гвадар придобива особена геополитическа значимост поради:
•
Удобното си географско разположение. То е близо до Персийския залив,
като отстои на около 180 км от Ормузкия проток, през който преминават приблизително 40% от световните доставки на петрол [18, 31, 33, 35].
Гвадар съкращава разстоянието от Близкия изток до Източен Китай с
10 000км [35], което придава неимоверна тежест на пристанището му [13,
18, 20, 31].
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•

Възможността за връзка на Гвадар и оттам на Пакистан с Китай, Афганистан, Индия, Сингапур и Дубай за доставки на стоки и суровини [15, 31].
•
Прякото участие в икономическото и социалното развитие на провинция
Синдзян [10, 20, 31], както и в разрешаването на икономически въпроси на
други провинции в самия Пакистан [18, 24, 31].
•
Пряката връзка както с регионалната, така и с глобалната сигурност [23, 33].
•
Участието си като централна точка в изграждащата се около него специална
икономическа зона [13, 31, 32, 35].
Извън всяко съмнение е, че Югоизточна Азия е изпълнена както с проблеми, така и с много нови възможности за възходящо развитие. Парадоксалното на този прогрес е, че той съчетава в себе си бъдещи политически, икономически и оттам геополитически изгоди, но заедно с това е тласкан и от силни
исторически импулси, които могат да бъдат ефективни спирачки по пътя на
развитието на региона, и в частност на КПИК.
Погледнато по-обобщено, като че ли Китай ще има най-голяма полза от
КПИК. Това е така, но се налага един уточняващ момент. Той, както отбелязва
проф. Збигнев Бжежински [36], е самата география на региона, стимулираща
и развитието, и геополитическата му важност. Придружена от изключителното икономическо развитие на Китай, тя на свой ред определя интереса му от
кооперирането с Пакистан, както и от установяването на контакти с Бирма.
Прицелната точка, според проф. Бжежински, е Индия [36].
Индия прекрасно знае историческото развитие на отношенията си с Китай и Пакистан. Ето защо за момента тя не гледа с добро око на КПИК. Малко
след оповестяването на инициативата от страна на Китай, Индия внася своя
протест пред китайското правителство чрез премиер-министъра си Нарендра
Моди, който посещава Китай през 2015 г. В съзвучие с това външният министър на страната уточнява, че Пакистан би окупирал Кашмир, използвайки
ролята и положението си в проекта [33].
По повод на Гвадар и Индийския океан индийската гледна точка е, че проектът осигурява предимство на Китай, изразяващо се в нарастващото му влияние
в страните, граничещи с Индия – Непал, Шри Ланка, Бангладеш и Малдивите, и
основано на задълбочено икономическо сътрудничество на Китай с тях [33].
Следователно Индия съвсем не е очарована от факта, че губи традиционните си сфери на регионално влияние, още повече че се чувства финансово безсилна да се конкурира с Китай и да реализира собствена регионална
програма за развитие, подобна по мащаба си на КПИК.
По-дълбоката същност на проблема се заключава във въпроса: какви
действия предприема Индия с (или без) участието на САЩ в противовес на
действията на Китай?
Възможните отговори са:
Първо: Индия приключи финансирането за подобряването и изграждането
на нови мощности на пристанището в Чак Бахар в Иран [10, 18, 21, 23, 32, 37].
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Целта е повече от логична – да обезсмисли пакистанското пристанище
Гвадар, което поради благоприятното си географско положение осигурява
бързо придвижване на стоки и товари по море до Оманския залив, а от там
до Близкия изток, както беше посочено по-горе. Освен това от Гвадар може
да се осъществи бързо придвижване до Афганистан, както може да се види от
Фигура 1. Това кара Индия да изпрати на иранска територия 500 полицаи за
охрана на своите работници в пристанището в Чак Бахар [21].
Ясно е, че Индия се нуждае както от големия ирански пазар, така и от
съкращаване на пътя до важни дестинации в Близкия изток и в страните от
Централна Азия. Във връзка с това може да се предположи и друг мотив – от
Иран да е постъпила молба към Индия за ненатрапчиво, тихо, но резултатно
участие в неговата ядрена програма, срещу което да се развие пристанището
в Чак Бахар на негова територия – от това имат полза и двете страни. Преки
доказателства за тази възможност засега не съществуват, но това априори не
означава, че тя може да бъде пренебрегвана. Напротив.
По всяка вероятност САЩ ще предприемат действия да се намесят „подходящо” в ситуацията по повод на Чак Бахар, но за момента това е малко
вероятно предвид на обтегнатите отношения с Иран. По-скоро САЩ ще се
договорят с Индия да бъдат директно снабдявани с необходимата им информация за Иран, а оттам и за Пакистан, защото без участието на Индия те няма
да могат да изградят адекватно на целите си геостратегическо планиране.
Залогът за САЩ в региона е голям, те не могат да си позволят да изгубят
безвъзвратно мястото си в него. Засега отношенията им с Пакистан не са на
такава висота, че да могат да разчитат и на него в провеждането на собствената си линия. С Афганистан нещата също не стоят добре.
Обобщено казано, САЩ са в трудна ситуация, която ще изисква прекалено дълго време за разрешаване. Те са наясно, че се нуждаят твърде много от
Китай, колкото и това да не им е приятно.
Второ: Неявно финансиране от страна на Индия на военни групи и
формирования, чиято задача е да създават фонов хаос около Гвадар и така
да влияят негативно на развитието на КПИК. Резултатът от това се проявява
като опосредствана връзка с провинция Белуджистан, на чиято територия се
намира пристанището в Гвадар (вж. Фигура 3) [18, 38].
Очевидно подходът е логичен, оказва се възможен, но е стратегически безплоден и като цяло – безперспективен. Китай отдавна манифестира
своята загриженост за сигурността на КПИК и в частност за сигурността
на Гвадар [31]. Ясно е, че Пекин ще предприеме всички необходими мерки заедно с Пакистан, за да стопира или поне да намали резултата от тези
действия.
Трето: Въвличане на Китай в поливалентни модели на икономически
връзки, които биха разводнили финансовата сила на страната и оттам биха
отслабили възможността за реализация на КПИК.

95

Международна политика
Въпреки че подходът по замисъл е реален, той е малко вероятен като реа
лизация. Причината е, че Китай предпочита да сключва предимно двустранни договорености, както и да реализира стъпаловидни във времето начини за
тяхното осъществяване.
От друга страна, поставянето на икономическите и на политическите
процеси като функция от времето ясно указва, че ходът на източното време
съвсем не е аналогичен с хода на западното време нито като философско разбиране, нито като конкретно изпълнение на определена задача.
Китай си дава сметка за всичко това и предвидливо не изключва Индия
от процеса на регионално коопериране. Именно това е вярната и перспективна
стратегия и за двете страни. Китай и Индия са си необходими една на друга. В
този контекст за Китай е кристално ясно, че регионът на Югоизточна Азия съвсем не се нуждае от сблъсъци и несъгласия с Индия от страна на нейните съседи. Обаче той я предупреждава, че евентуалните ѝ заявки за дестабилизация и
погранични спорове с него и с Пакистан ще бъдат единствено по нейна вина.
Още по-далечната цел на Пекин е с подобни виждания и действия по отношение на Индия косвено да предупреди САЩ и Япония. Ясно е, че прилага
стратегемата „удряй по тревата, уплаши змията” [39]. С това Китай заявява,
че затоплянето на отношенията с Индия може би ще я отдалечи от САЩ, а
също така че поддръжката на Япония от САЩ би я превърнала в „самотен
остров на края на света”.
Дори и при тази твърде голяма и опростена картина реализирането на
КПИК в голяма степен ще лиши САЩ от регионално влияние в по-далечна
перспектива. Една от основните причини е, че протокът Малака ще има за
Китай все по-малка тежест и реална роля. В този смисъл САЩ ще се окажат
принудени да мислят и за други варианти.
Становището на Русия е мълчалива подкрепа за КПИК, внимателно на
блюдаване на развитието на проекта и набелязване на бъдещи действия във
връзка с Китай и Пакистан. И Русия, и Китай са пределно наясно с факта,
че техните сегашни отношения не се градят на основата на противоборството и наддаването им за страните от Централна Азия, към които КПИК има
отношение, макар и по косвен за момента начин. Политиката към тях е на
споделеното влияние. И Си Дзинпин, и Путин добре артикулират, първо, че
имат практичен стил на поведение и реакции, и, второ, че техните държави са
„добре смазани механизми”, които могат да приведат в действие настоящите
реалности, проектирани като бъдеще.
Развитието на отношенията Китай–Русия по всяка вероятност ще накара
Япония в най-близко бъдеще да преразгледа и да предефинира обвързаността
си със САЩ. Резултатът от това и за Русия, и за Китай ще бъде „меко” разпростиране на влиянието им върху Северна Корея, предвид нейното регионално поведение и развитието на ядрената ѝ програма, което буди притеснения в региона и в света като цяло.

96

бр. 3/4 – год. XXІ

Международна политика
Нищо чудно тези събития да подсетят Австралия също да преразгледа тесните си отношения със САЩ, независимо че разчита на тях за ред отбранителни
съвместни инициативи. Това няма да ѝ бъде лесно, още повече че Великобритания ще си остане мощен европейски съюзник на САЩ – основно в сферата на
сигурността и отбраната, какъвто тя винаги е била и преди, и след Брекзит.
Накратко, целият този ансамбъл от регионални и извънрегионални играчи и сили с участието на Китай в него в един момент би могъл да окаже достатъчно настойчив, подвижен и стратегически по замисъл „лек натиск” върху
Тайван, който да катализира завръщането му към Китай.
Независимо доколко и как ще се развият тези процеси, безусловно ясно
е, че КПИК остава и по замисъл, и по бъдеща – близо 30-годишна – реализация, проект с особена геополитическа и геостратегическа важност и значимост. Тя се изразява в една основна опция – Пакистан да се превърне в
медиатор между Китай и държавите от региона на Централна Азия, а оттам и
Русия, от една страна, както и между Китай и ислямските държави на запад от
Пакистан – Афганистан, Иран и страните от Близкия изток, от друга.
Колкото и невероятно да изглежда сега, КПИК има косвено влияние и
върху България, изразяващо се в:
•
Действената ѝ възможност не само внимателно да следи и анализира
процесите в Евразия, но задължително да се включва в тях по подходящ и стратегически разумен начин. За огромно съжаление страната ни
с нищо не дава знак, че го прави.
•
Подбудена от българското председателство на ЕС и от манифестираната ѝ
във връзка с него фиксация върху Западните Балкани, България допуска
стратегическата грешка да се затвори само в рамките на злободневната европейска и национална проблематика. Все още не се вижда ясно, че твърде
скоро ще ѝ се наложи да се позиционира в други рамки, обусловени от други
реалности. Тогава ще бъде изправена пред вакуум и нищо чудно той да бъде
като „черна дупка”, поглъщаща реалната политическа власт на онзи, който
ще я носи именно в този момент.
•
В контекста на КПИК за нас е геополитически и геостратегически полезно да осъзнаем, че географското ни положение не е проклятие, а е добра
съдба. В този смисъл все по-често ще ни се налага да се замисляме за политиката си към съседна Турция и оттам – към мюсюлманския свят като
цяло. И не само за да дефинираме политиката си като добросъседска. Тя
априори трябва да бъде такава. A постериори, oсобеното за нас е добросъседството да се развива успоредно с взаимноизгодното икономическо
сътрудничество, и то за продължителен период.
Както се вижда, Европа се нуждае от стабилизация. Няма да е далеч времето, когато ще се подновят разговорите за членството на Турция в ЕС. Присъствието на тази страна в него означава тя да играе ролята на противотежест
на все по-настоятелните сепаратистки пристъпи на континента, на тлеещия
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огън на израелско-арабския конфликт и на размирния Иран. Тогава отново
можем да се окажем извън „играта”. Големите залози вече се раздават. Задава
се поредният голям шанс за България.
•
В никакъв случай страната ни не трябва да се лишава от участие в „ЕПЕП”.
Не само поради евентуалните икономически изгоди или във връзка с
належащата ѝ модернизация. Разгледано в по-широк духовен контекст,
включването в проекта би ни снабдило с незаменим опит за стратегическа ориентация и действия в турбулентното време, в което живеем. То е
нестандартно, интересно и предизвикателно.
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обедата на Съветската армия при Сталинград бе
повратен момент във Втората световна война. Тя
спаси планетата от нацизма и бе фундаментът, върху
който бе изграден начертаният в Ялта световен ред, гарантирал баланса на силите и изиграл ключова роля за
мирните десетилетия през втората половина на XX век.
Сега ситуацията е напълно различна – 75 години
след капитулацията на Шеста армия на фелдмаршал
Паулус над планетата е надвиснал призракът на нов
мащабен военен конфликт. Опиянен от победата си
в Студената война, обединеният Запад се е устре
мил на Изток. Той сякаш си вярва, че ще успее там,
където се провалиха Карл XII, Наполеон I и Хитлер.
Вероятно САЩ и западноевропейските им партньо
ри са забравили, че дължат триумфа си през 1991 г.
не толкова на собствените си усилия, колкото на без
прецедентното предателство на Горбачов и на Елцин,
довело до най-голямата геополитическа катастрофа на
XX век. Разпадът на Съветския съюз не само раздро
би историческа Русия, но и наруши глобалното гео
политическо равновесие, съсипа съдбите на милиарди
хора и постави под въпрос бъдещето на човечеството.

Западна Европа отново търси
„жизнено пространство” на Изток
След края на Студената война Западът методично и неумолимо се движи към руските граници.
Европейският съюз и НАТО се разшириха на изток,
включвайки в редиците си дори бивши съветски републики. Апотеоз на новото издание на Drang nach
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Osten (Натиск на изток) бе превратът в Украйна, извършен на 22 февруари
2014 година. Насилствената смяна на властта се случи само ден след като двама
външни министри на европейски държави сложиха подписа си като гаранти
под Споразумението между президента Янукович и представители на опозицията, уреждащо мирното решаване на вътрешноукраинския конфликт1. „Това
бе най-неприкритият преврат в историята”2, отбеляза по този повод американският геополитик Джордж Фридман, който отлично си дава сметка за значението на случилото се. Той е наясно, че американското военно присъствие в
Украйна е смъртната заплаха за Русия, както и колко знаков е фактът, че разстоянието от руско-украинската граница до Сталинград (Волгоград) е малко
повече от 300 километра3.
Експанзионистичните планове на САЩ и ЕС са в основата на кървавата
драма в Донбас. Вашингтон и Брюксел правят всичко възможно, за да превърнат
Украйна в радикално националистическа и антируска държава в сърцето на славянския свят. Но действията им не са плод на спонтанно хрумване, а резултат от
дългогодишни усилия, особено забележими след края на Студената война4. САЩ
стриктно следват геополитическата концепция, разработена преди повече от 100
години от британеца Халфорд Макиндер. Според нея Русия се отъждествява с понятието „Хартленд”, чийто достъп до океаните трябва да бъде ограничаван от морските държави. Те се ръководят от убеждението на Макиндер, че „който управлява
Източна Европа, управлява Хартленда, който владее Хартленда, владее Евразия –
или сърцевината на т.нар. Световен остров, а който владее Световния остров (29%
от площта на Земята е суша), управлява света”5.
За да осъществят целите си, САЩ въоръжават режима в Киев6, увеличават военното си присъствие в Полша, в Прибалтийските републики и на Балканите, разгръщат Противоракетната си програма в Европа. Но това, че ролята на американ
ците е водеща, ни най-малко не оневинява Европейския съюз. Той не само че не
им се противопоставя, но и преследва собствени интереси в Украйна, а и в други
държави от руския свят. Показателни за намеренията му са огромните средства,
които вече близо 10 години се наливат в проекта „Източно партньорство”7, чиято
цел е да изолира шест бивши съветски републики от Русия.
Специално внимание заслужават действията на европейския лидер Германия,
която в миналото неведнъж е опитвала да завоюва „жизнено пространство” на изток. Макар и да използва различни средства в сравнение с Втория райх и Третия
райх, които заложиха на военната сила, сега Федералната република води подобна външна политика в евразийско направление. Тя не крие своя стремеж да усили
влиянието си в Украйна, Прибалтика и Кавказ. Не трябва да забравяме, че проектът за отделяне на Украйна от Русия е замислен в кабинетите на австрийските
и на германските специални служби в началото на XX век8,9. В края на Първата
световна война, а и през значителна част от Втората световна война Украйна бе
окупирана от немците. Но сега те залагат на меката сила и на икономическото влияние, инвестициите им в бившата съветска република се оценяват на над 5 млрд.
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долара10. Основният дял от средствата, отделяни от Берлин за инициативата „Източно партньорство”, отива именно в Киев11.
Прави впечатление фактът, че германската преса е оценявана като най-русо
фобската в цяла Европа12. Това едва ли се дължи само на американското влияние.
Пропагандната война и тенденциозно нагнетяваната антируска истерия играят важна
роля в новата инвазия на Запада на Изток. Според немския журналист Удо Улфкоте,
автора на бестселъра „Купените журналисти”13, няколко компании контролират значителна част от глобалните медии. Те правят това с помощта на дяловете и акциите
си в дъщерните си фирми по целия свят. Информацията, която разпространяват, не
е неутрална по форма и по съдържание, а служи на точно определени цели. „Ние говорим за журналисти марионетки, които пишат и говорят това, което им казват техните шефове. Ако видите как основните медии отразяват украинския конфликт, а в
същото време знаете как се развиват събитията в действителност, ще разберете какво
се случва. Шефовете, които стоят на заден план, заставят подчинените си да пишат
за война с Русия, а западните журналисти слагат каските”14, свидетелства Улфкоте.
Той почина мистериозно в началото на 2017 г., но преди това успя да разкрие, че съществува тясно взаимодействие между редакциите на медиите в Германия и нейното
разузнаване – Bundesnachrichtendienst (BND). За Улфкоте няма съмнение, че зад BND
стои задкулисната дейност на американския финансов елит15.
Напрежението се нагнетява не само от западната преса, русофобията все повече завладява съзнанието на европейските политици и интелектуалци, които възприемат разпада на СССР и раздробяването на историческа Русия през 1991 г. като
нещо естествено и изпадат в истерични пристъпи дори при мисълта, че руският
народ отново може да се обедини. В техните идеи се забелязва обезпокоителна приемственост с недалечното минало. „Ние водим войната не за да дадем на врага да
се съвземе след нея. В бъдещата карта на Европа Северна Русия ще принадлежи на
Финландия. Балтийските страни, Украйна и Белорусия ще бъдат наши протекторати. Борба срещу Русия – унищожение на болшевишките комисари и болшевишката
интелигенция.”16 Това пише в дневника си на 30 март 1941 г. началникът на Генералния щаб на Сухопътните войски на Третия райх генерал-полковник Франц Халдер.
Той води тези записки по-малко от три месеца преди началото на операция „Барбароса”, но днес част от тази геополитическа програма е реалност – Украйна е протекторат на САЩ и ЕС, които провеждат враждебна политика към Русия и всячески
съдействат за изграждането на нова, антируска национална идентичност на украинското население. В европейските медии често се срещат заглавия от типа на „Защо
Путин е заплаха за Европа?”17, а това определено навява асоциации с хитлеристката
пропаганда от времето на Втората световна война. Например в бюлетина на Вермахта от 3 февруари 1943 г. – ден след капитулацията на Шеста армия на Паулус
при Сталинград, се обяснява, че „немските войски се сражаваха до последен дъх,
но не можаха да победят провидението и неблагоприятните обстоятелства. Те като
„бастион на европейската цивилизация” водеха борба с комунизма”18. Ако заменим
„комунизма” с „Русия”, ще забележим, че твърде малко се е променило съзнанието
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на управляващите кръгове от Стария континент. Включително и в Германия, за която, в статия за „Юнгевелд”, подобна констатация прави заместник-председателят
на фракцията на германската левица в Бундестага Севим Дагдален. Коментирайки
паметната дата 2 февруари и годишнината от победата при Сталинград, отбелязвана с поредица от празнични мероприятия в Русия, Дагдален обръща внимание, че
отношението на Германия към събитията е съвсем различно от руското. Немското
правителство не предприе нищо нито в навечерието, нито на самата историческа
дата, символизираща повратната точка във войната срещу нацизма, предизвестила неизбежния крах на Третия райх. Нито канцлерът Меркел, нито министърът на
външните работи Зигмар Габриел, нито президентът Франк Валтер Щайнемайер
сметнаха, че е нужно да пътуват до Русия и по какъвто и да е начин да отдадат почит
на загиналите в борбата с хитлеризма. Поведението им напълно се вписва във враждебната политика на САЩ, ЕС и НАТО19 към Руската федерация.
Колко сериозно Берлин гледа на противопоставянето с Москва, се вижда от
създадения през 2015 г. нов германски център за изучаване на Русия и страните
от ОНД (без Прибалтийските републики), чието годишно финансиране ще бъде
2.5 млн. евро20. Дори ако се абстрахираме от съвременната външнополитическа
обстановка в Европа, сам по себе си този ход предизвиква неприятна историческа
асоциация с „Източното министерство” по времето на Хитлер21.
Многобройни са и враждебните изказвания на германски политици за Русия.
Най-активна е Ангела Меркел, която отдавна е забравила комсомолското си минало и неуморно работи за запазване на съществуващия еднополюсен световен ред.
„Като чуя, че трябва просто да се признае руската анексия на Крим, си мисля какво
ли би станало, ако навремето бяха постъпили така с нас от ГДР на принципа, че
нищо не може да се промени и Германия трябва да остане разделена”22, заяви тя,
демонстрирайки удивително дебелокожие и „забравяйки”, че Крим се завърна в Русия след проведен референдум23, а ФРГ погълна ГДР, без да се проведе допитване
до народа24, нещо, което дори Хитлер не си позволи да направи при аншлуса на Австрия през 1938 година25. Но въпреки старанието на Меркел, най-възмутителното
антируско изявление принадлежи на военния министър Урсула фон дер Ляйен. На
22 юни 2015 г., точно 70 години след началото на агресията на нацистка Германия
срещу Съветския съюз, тя заяви, че с „Русия е най-добре да се разговаря от позицията на силата”26. Такива думи не оставят място за съмнение – немските, а и
повечето европейски политици нищо ново не са научили и нищо старо не са за
бравили. Днес те са готови за нова авантюра на Изток. Германските политически
лидери изглеждат неспособни да проявят здрав разум и реализъм във външнополитическия си курс, но надеждата за промяна остава – тя идва от гражданите на
Федералната република, които се обявяват за спиране на конфронтацията с Русия.
Все повече са гласовете за разведряване на руско-германските отношения и за прекратяване на санкциите. Наскоро към този призив се присъединиха известният
актьор и режисьор Тил Швайгер, както и президентът на футболния клуб „Байерн”
(Мюнхен) Ули Хьонес27. Гласове на разума се чуват и от някои немски издания като
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списанието „Contra Magazin”, което с тревога отбелязва, че „Последните събития в
Европа могат да се тълкуват само като опит „Германия да бъде вкарана във война с
Русия”. Авторът на статията Марко Майер обръща внимание, че администрацията
на президента Тръмп преуспява в милитаризацията на Европа, че Великобритания
не възнамерява да изтегли войските си от Северна Германия, а Бундесверът работи
за създаване на щаб-квартира на НАТО на територията на Федералната република.
Инициативата за това идва от Урсула фон дер Ляйен, тя вече е одобрена от командването на Северноатлантическия алианс и от членуващите в него страни. Берлин
обеща да увеличи разходите за армията си до изискваните 2%, а това означава, че
Бундесверът ще получи допълнителни 7 млрд. евро до 2021 година28.

САЩ увеличават военното си присъствие
по границите на Русия
Ако за Европейския съюз остава скромна надежда, че източната му политика може да се промени, далеч по-мрачно изглежда ситуацията в САЩ, където на
практика няма опозиция на враждебния курс към Русия – нито сред демократите,
нито сред републиканците, като може би изключение е единствено президентът
Доналд Тръмп. „Това е безпрецедентно и крайно опасно. Извършва се демонизация
на руския президент, а подобно нещо бе немислимо дори в периода на Студената
война”, отбелязва с тревога американският историк и политолог Стивън Коен, който обръща внимание, че „Новата студена война с Русия крие много повече рискове
от онази, която продължи 45 години, защото политическият център на предишната беше в Берлин. Сега той е на самата руска граница. Първият форпост е Украйна,
вторият – Прибалтика, където са съсредоточени значителни сили на НАТО. Следователно войната е на прага на Русия. Не е в Берлин, не е в Африка, не е в страните
от Третия свят, а край самата Русия. Що се отнася до Украйна, войната е в сърцето
на славянската цивилизация, а това е изключително опасно. Всяка дреболия може
да провокира пълноценна война между двете супердържави”29.
Действията и изявленията на американските политици са обезпокоителни, но
изказванията на военните експерти звучат зловещо. „Пентагонът се готви за война
с Китай и Русия – но може ли да се справи и с двете едновременно?”30. Такова е
заглавието на статия в американското издание „Defense News” от 1 февруари 2018 г.
„Ако се стигне до открито противопоставяне с Китай, това ще бъде предимно
война по въздух и по море”, заяви заместник-председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ Пол Селва по време на
пресконференция на организацията „Defense Writers Group”. Той уточни, че „това не
означава, че в нея няма да има място за сухопътните войски и за морската пехота.
Но ако се замислим за вариант как ще се развива възможният конфликт с Китай,
най-вероятно главната роля в него ще играят флотът и авиацията, а ролята на сухопътните войски и на морската пехота ще бъде второстепенна”31. Селва обяви, че
Пентагонът преразглежда своята доктрина, за да отговори на предизвикателствата,
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които, съгласно новата американска Стратегия за национална сигурност (СНС),
Русия и Китай отправят 32. Според документа Русия е глобална заплаха, плановиците на Пентагона са се постарали да се освободят от представата, че Русия е преди
всичко европейски проблем и че именно европейците трябва да се занимават с нея.
„За разлика от случая с Китай, в конфликта с Русия основните бойни действия ще
протичат във въздуха и на суша. Разбира се, при подкрепата на нашите военноморски сили, защото няма как да се доберем до Русия и до Европа, ако не преодолеем
Атлантическия океан. А това означава, че ще има и морски части при прехвърлянето на сили и на средства на континента, но все пак – основната борба ще се
води във въздуха и на земята.”33 Очевидно американският офицер не допуска, че
войната може да се пренесе на територията на Съединените щати. Вероятно той е
забравил печалната съдба на Хитлер и съучастниците му, които също не очакваха,
че някой ден бойните действия може да се водят на територията на „Хилядолетния
райх”. Изглежда подобни са нагласите и на други американски военни експерти.
Анализаторът от Центъра за стратегически и международни изследвания Андрю
Хънтър например смята, че ако започне война, от „китайците и руснаците не бива
да се очаква честна игра и те едва ли ще се сражават сами срещу Пентагона”34. Той
е убеден, че те нямало да тръгнат във фронтално настъпление срещу армията на
САЩ, защото това „щяло да бъде губещ за тях вариант, а те най-вероятно са достатъчно умни”. „Те ще търсят такива начини за водене на война, при които нашето
превъзходство няма да е толкова внушително, тъй като иначе войната ще се превърне във фарс.”35
В унисон с тези изявления е и нарастването на силите на НАТО на Стария
континент, което се приема с удивително безразличие от политическите лидери
на страните, членки на ЕС. „Приветстваме плановете за по-нататъшно увеличение
на американското военно присъствие в Европа както като личен състав и учения,
така и като техника… Това е стимулиращ фактор за европейците да правят повече”36, заяви генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг на пресконференция
на 14 февруари. Той потвърди, че „все по-осезаемото присъствие на САЩ в Европа
съвпада с увеличението на европейските усилия във военната сфера”37.
Министерството на РФ вече съобщи, че на руската граница с Полша и с Прибалтийските републики фактически е разположена цяла дивизия на въоръжените
сили на САЩ38. По данни на руското ведомство Втора американска танкова бригада вече е в Полша, а Трета американска танкова бригада е останала в Прибалтика.
Освен това бяха оповестени намеренията на САЩ да изразходват над 200 милиона
долара за възстановяване и модернизация на военните обекти и съоръжения на
американските авиобази, които са разположени предимно в Източна Европа39.
Днес никой на Запад не крие, че става дума за сдържане на Русия, чийто статут
като основен предполагаем противник бе узаконен с редица държавни документи,
подписани от президента Доналд Тръмп. Тенденцията е повече от обезпокоителна.
Страшно е да се четат заканите на американските военни, засилващи опасенията, че над планетата тегне заплахата от ядрен апокалипсис. Може би загубата на
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чувство за реалност от западните експерти и политици е плод на тенденциозното
пренаписване и изопачаване на историята на Втората световна война. В Съединените щати и в държавите от Европейския съюз вече десетилетия се премълчава, че
решаващите фактори за победата над Третия райх бяха военното изкуство на Червената армия, героизмът на руския народ и геният на върховния главнокомандващ
– Йосиф Висарионович Сталин. В западните учебници по история вместо на битката при Сталинград се акцентира върху незначителни сражения с участието на
силите на САЩ и Великобритания, като се пропуска фактът, че 75% от човешките
загуби на Вермахта са на Източния фронт40.

Победата при Сталинград e пример и вдъхновение
в борбата за един по-добър свят
Този, който не извлича необходимите поуки от миналото, е осъден да повтори грешките му. САЩ и ЕС очевидно не са научили уроците от Сталинградската
битка. Само с това може да се обясни защо днес няма стабилни и безопасни геополитически граници между Европа и Русия. Западът си играе с огъня и се опитва да
осъществи авантюристичната идея за унищожение на Руската федерация. Поглед
към картата на Евразия показва, че днес стартовата точка на САЩ и сателитите им
е приблизително същата като позициите на Група армии „Юг” към 17 юли 1942 г.
Създалата се ситуация възникна в резултат на целенасочената експанзия на ЕС и
НАТО, започнала след самоубийството на СССР и края на Студената война. Западът изглежда е загубил чувството си за реалност и не си дава сметка, че проблемът
за сигурността на Европа не може да бъде решен, без да се отчитат интересите на
Русия и да се уважава правото ѝ да се защитава от потенциална агресия. Още повече че не бива да се разчита на стабилност в отношенията между Обединена Европа
и Русия дотогава, докато НАТО не спре разширението си на Изток, а американските и западноевропейските въоръжени сили не напуснат граничещите с Русия държави. Ако това не се случи, новата Сталинградска битка няма да закъснее. Неизбежна е и съпротивата срещу самозабравилите се глобалисти, обсебени от идеята
да овладеят всяка точка от земното кълбо.
Бившият шеф на американското военно разузнаване вицеадмирал Томас Рей
Уилсън написа през 2002 г.: „Борбата за глобализацията ще бъде определяща в
следващото десетилетие. Нашите противници приравняват глобализацията с американизацията, разглеждат САЩ като главен архитект и основна държава, която
получава изгоди от създаващия се ред, който подрива техните ценности, интереси,
вяра и култура.”41 Още тогава бе ясно това, което е очевидно днес, а именно че Русия е последната преграда пред „световния ред по американски”. Предстои да се
разбере дали здравият разум във Вашингтон и Брюксел все пак ще надделее, или
вече е премината точката, от която няма връщане назад.
Победата на Червената армия при Сталинград сложи край на мита за непогрешимия фюрер и непобедимия Вермахт. Тя бе връхна точка в хилядолетната борба
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на славянството за свобода и за правото му само да бъде творец на собственото
си бъдеще, както и категорично доказателство за жизнеспособността на социалистическата система. Подвигът на Съветския съюз спаси човечеството от Кафявата
чума, от злокобните бълнувания на Хитлер за „нов световен ред”. Днес други сили
мечтаят за власт над цялото земно кълбо, те също говорят за „нов световен ред”, а
воят, който надават в медиите, е по-истеричен и от изстъпленията на германския
фюрер.
Затова не бива да се успокояваме със спомена за славното минало, а да устре
мим погледа си напред. Победата при Сталинград не е просто велик епизод от историята, тя е героичен пример, вдъхновяващ за борба всички, които не се примиряват с несправедливостите на настоящето и искат да живеят в един по-добър свят.
Най-важната битка предстои, в нея ще се реши не само какво ще бъде бъдещето на
човечеството, а и дали човечеството изобщо ще има бъдеще!
19.ІІ.2018 г.
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Ще успее ли днес Турция
под сянката на неоосманизма?
Зорница Илиева

Ж

Зорница Илиева – журналист
на свободна практика, автор във
в. „Дума“, „Гласове“ и други. Главен
експертен сътрудник към Комисия
та по външна политика, отбра
на и сигурност на 39-ото и 40-ото
Народно събрание. Приори
тетни
теми в дейността ѝ: външна по
литика в региона на Балканите,
Турция, Близкия изток, както и
геополитическите промени, сигур
ността и отражението им върху
България.

ивеем във времена различни, сложни и
толкова турбулентни, че смяната на системи за
управление, преначертаването на граници, „цветните
революции” или „пролети”, както и миграционните
потоци така объркват картите в геополитиката, че
отстояването на собствен суверенитет и интереси
се оказва не само задача с повишена трудност, но
и въпрос на оцеляване. Наистина, нарастващата в
световен мащаб конфликтност, наслагващите се кризи
и неспособността на ЕС да играе съществена роля в
процеси, които се развиват например в Близкия изток,
на Балканите, в Турция, т.е. там, където рисковете
могат да взривят т.нар. статукво в международните
отношения, будят не само тревога и опасения от
разпад, но и са причина за поява на настроения, които
радикализират цели общества и народи и допринасят
за развитие на идеи от рода на „всяка коза за свой крак”.
Едва ли някой може да твърди с убеденост, че Брекзит
е единичен случай, но ние заложихме на ЕС като на
единствен начин да оцелеем в размирния днешен свят.
Направихме всичко възможно да станем член и
на НАТО с надеждата, че каквото и да става, гърбът ни
е защитен и че мускетарското правило „един за всички,
всички за един” важи и днес. Да, ама нещо в НАТО
взе да става ветровито, „най-силният ѝ югоизточен
фланг”, т.е. милионната турска армия (по думите
на премиера ни), реши да действа самостоятелно
и да взема суверенни решения като закупуване на
несъвместимите с натовските стандарти руски С-400,
а военни от Норвегия (вече уволнени) поставиха
ликове на Ататюрк и на турския президент Ердоган
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при „учение на маса” сред противниците на натовска операция. Както каза
говорителят на турското правителство Бекир Боздаг, „това е най-големият скандал
в историята на НАТО” и съответно остава „извън рамките на позволеното”. Турция
ще продължи да внася вноските си в НАТО, но няма да забрави инцидента и още
дълго ще се говори за сложни отношения в тази военна организация. В същото
време Турция създава впечатление, че се позиционира по оста Москва–Техеран–
Анкара. Отстоява свои интереси, особено по линия на кюрдите, но предпочита да
остави стратегическата водеща роля в Сирия например на Русия. Добре преценени
възможности и позиции, които нямат нищо общо с предвижданията на Джордж
Фридман и Збигнев Бжежински, направени преди време, за „рязко увеличаване на
геополитическата роля на Турция в глобален план”. Различно е и в самата Турция.
И точно това трябва да се има предвид, когато се дискутира по политиката на
Турция и по рисковете от нейния неоосманизъм за нас и за Балканите като цяло.
Самият Фридман наскоро заяви, че „поддържането на икономически растеж е от
решаващо значение за осигуряване на постоянна подкрепа от твърдите избиратели
на Ердоган”, но ако не успее например да стабилизира курса на турската лира и
финансовата система на Турция и да възстанови обема на инвестициите, неговата
„възможност да проектира власт ще бъде отслабена”. Данните показват, че в
това отношение Анкара има проблем и очакваният растеж на БВП няма да има
много общо с този, който се наблюдаваше през последното десетилетие, т.е. по
време на управлението на Ердоган. А е доказано, че Ердоган е политик, който
играе, за да спечели. Както се казва – „политическо животно”. Ще успее ли да
овладее ситуацията и днес, когато Вашингтон заплашва да спре финансирането
на турските банки, които работят с долари, когато външният дълг е 172 млрд., от
които през следващата година трябва да се връщат 96 млрд., когато инфлацията
е 11,9%, а инвеститорите се страхуват от санкции върху банките? Разбира се,
турските банки все още вземат пари от международните пазари за вътрешните си
клиенти, но разходите за тези заеми растат, което акумулира доларовия дълг до
1/3 от общия дълг на Турция. Още през август акциите на банките паднаха с 20%,
а лирата е паднала спрямо долара с 50% след 2012 г. Според повечето анализатори
в Турция 3 фактора са в основата на причините за тези проблеми: спадането
на кредитния рейтинг на страната, съпротивата на управляващите да вдигнат
лихвения процент въпреки двуцифрената инфлация и напрегнатите отношения
в НАТО и със САЩ. А може би последният фактор влияе на другите причини?
Неслучайно Фридман говори за финансовите проблеми на Анкара. Затова си
струва да се обсъди отново ситуацията вътре в самата Турция.
След проведения на 16 април 2017 референдум Ердоган успя да промени
системата на управление на Турция и страната вече е президентска република.
Ситуацията е нова, особено след въвеждането и продължаващото действие на
извънредното положение след т.нар. опит за преврат от 15 юли, което позволява
да се управлява чрез преки разпореждания на президент или правителство.
Впоследствие се заговори, че управляващата Ердоганова Партия на справедли
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востта и развитието (ПСР) е започнала опити за „някакво раз
местване на
витрината”. Целта несъмнено е намаляване на рисковете при следващи избори,
както и подновяване на имиджа на партията и на водещите ѝ представители.
Защото резултатът от референдума, който беше „на кантар”, т.е. разликата между
„да” в подкрепа на Ердоган и „не” на желанието му да наложи президентска
система беше само 1–2%, не е благодатна почва за впечатляващ успех на
президентските и парламентарните избори през 2019 г. Още повече че растат
слуховете за повсеместна корупционна практика сред висшите ешелони на
властта. Опасенията, че светски ориентираните партии ще се консолидират и ще
се разберат за сътрудничество и съдействие както за местните, така и за
президентските избори след 2 години, допълнително напрягат атмосферата в ПСР.
На хоризонта се появи и нова партия – „Добрата партия” на Мерал Акшенер,
напуснала крайната националистическа ПНД с лидер Бахчели заради неговата
безусловна подкрепа на политиката на Ердоган. Счита се, че тя ще играе с основната
опозиционна кемалистка Народнорепубликанска партия (НРП) на Калъчдарòглу
на местните избори, където няма да издига свои представители, а ще подкрепи
представителите на НРП. В отговор на което НРП да подкрепи евентуална нейна
кандидатура за президент на страната. Колкото и имагинерни да изглеждат
подобни сметки, някои процеси в Турция навеждат на мисълта, че мерки се вземат
навреме. През последните 2–3 години например управляващата ПСР бе „обхваната
от силен националистически говор”, твърдят сериозни наблюдатели в Анкара. Те
смятат, че причината е в нарасналите сблъсъци в отношенията на Турция със
САЩ и с ЕС, включително с Германия. Основания за подобни националистически
настроения има и във връзка с традиционно съществуващите шовинистични
чувства по отношение на ПКК, а след събитията в Сирия – и към организациите
на сирийските кюрди като PYD. Без значение, че тези шовинистични чувства сред
турските граждани грижливо са внушавани от поредицата управляващи и преди
ерата на Ердоган. Явно Ердоган смята, че след като в партията му все по-често се
казва „аз съм националист” или „аз съм юлкюджу” (идея на крайнодесни), това
може да бъде почва за консолидация на самата партия, и то преди подобни
националистически идеи да са въведени като лозунги сред опозиционните НРП и
новата „Добра партия”. Пък и „модата” в Европа присъствието на
националистически партии в политическите процеси да расте няма как да не
оказва влияние. На практика в Турция е започнала предизборна кампания. ПСР
прави стъпка по стъпка няколко неща. Включително с тънки сметки по отношение
на избирателната система и съответните закони, както са забелязали следящите
случващото се анализатори. Но всъщност никой не знае каква „пътна карта” ще
избере Ердоган. Той е известен със своята емоционалност и гневни изблици, с
навика да хвърля вината за провали върху други, независимо дали са вътрешни,
или външни врагове, но винаги той да излиза в бяло. Майсторлък, няма спор. Дава
си сметка, че съпротивата расте независимо от заплахата всеки в Турция да бъде
арестуван. Внушава се, че докато той се бори за величието на страната, за
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постигането на успехи в името на Аневатан, други рушат единството на народа и
създават пречки. Посредством определени медии се сондира мнението на турските
граждани и се реагира подобаващо, когато има критики към представители на
управляващата ПСР, когато обществото реагира гневно на случаи на корупция
или се търси изход, както в случката с арестувания в Ню Йорк турско-ирански
бизнесмен Реза Зараф, който в при
знания пред следствието е заявил, че
корупционните схеми ги е правил по лично нареждане на Ердоган, срещу смекчена
присъда естествено. За целта Ердоган води разговори по телефона с Тръмп, и то с
неподозирано мек тон. Не рискува с ескалиране на напрежението. Дава си сметка
също, че в самата ПСР има „значително стопяване” и критичните гласове се
увеличават. Едва ли недоволните ще се насочат към опозиционната НРП или към
новата „Добра партия”, но не е без значение, че управляващата ПСР и подкрепящата
я ПНД на Бахчели са вземали 60–61% от гласовете на избирателите, а сега се
отчитат около 51%, т.е. подкрепата намалява. Именно затова се правят стъпки
като „присвояването на Ататюрк”. Факт е, че управляващата ПСР през 2002 година
е една, през 2007 г. – друга, през 2011 г. – нова, а през 2017 г. е съвсем различна.
Днес, казват в Анкара, ПСР е крайно централизирана, крайно националистическа,
връщаща се към Ататюрк. Времето на масовото сваляне на фотографиите на
Ататюрк от институции, магазини, ресторанти, училища явно е загърбено. Идеята
Ердоган да заеме мястото му в сърцата на всички турци като „баща на нацията” е
отложена за по-добри времена. Всъщност в самата ПСР винаги е имало дълбоко
вярващи в делото на Ататюрк и сега с цел укрепване на редиците се налага да им
се покаже, че не би трябвало да се страхуват от тези скривани пристрастия.
Поднасянето на венец от Ердоган в мавзолея на Ататюрк в Анкара във връзка със
79‑годишнината от кончината на „бащата на нацията” е именно сигнал, който
трябва да успокои свои и чужди, да им внуши, че „Ататюрк е на всички турци,
включително и на ПСР, а не само на кемалистите от опозиционната НРП на
Калъчдарòглу”. Това заявява напоследък президентът. Няма съмнение, че стяга
редици чрез проверени практики и въз основа на добро познаване на турската
консервативна душа. Което не пречи всички детайли от живота, като се почне от
имената на стадионите и се стигне до уточняването на деня за изпити, до
назначенията дори на най-ниските нива, да се извършват по нареждане на
правителството и с решения на ПСР. Използва се извънредното положение. А за
т.нар. кюрдски въпрос се казва, че „няма такъв, но кюрдските ни съграждани имат
някои проблеми”. Това се твърди през последните 5 години и се забравя за идеите
на Ердоган от началото на управлението му, когато се твърдеше, че т.нар. кюрдски
въпрос „ще се реши по мирен начин”. Промените в идеите се правят в крачка и са
следствие от внимателно следени настроения след мислещите турци. Някои от
които вече имат смелостта да твърдят, че „държавата трябва отново да се изгради,
а правосъдната, здравната и образователната система да се създадат наново”.
Такива твърдения идват, разбира се, от опозицията, но често се крадат от
управляващите с цел обединение около по-различна политика на Ердоган. Още
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повече че по този начин НРП се вкарва в отбранителна позиция, а разгарящите се
спорове отдалечават обществото от истината, от случващото се в действителност
зад кулисите, както се казва. Пусканите съзнателно слухове в стил „Иньоню ли е
отровил Ататюрк?” са само брънка от инструментариума в битката за
привърженици и печелене на избори. Явно такава ще е ситуацията до 2019 г.,
когато са законово определените избори. Но все по-често в Анкара могат да се
чуят мнения (като на известния журналист Талят Атила), че Ердоган ще предизвика
извънредни избори, 99% било сигурно, защото това е начин да поднови властта си
и да използва момента да спечели, преди да се е получило „стопяване на електорат”,
което да го лиши от успех. Нормално е Ердоган да отрича с думи като „в дневния
ни ред няма предсрочни избори”, но ако ситуацията се промени, дали ще се
промени дневният ред, питат наблюдатели като Рахми Туран. Например, ако
новата „Добра партия” на Акшенер наистина започне да увеличава броя на
привържениците или симпатизантите си, които няма как да не са от общността на
светски настроените турци, тогава извънредните избори може ли да станат
неизбежни, пита Атила. А той е известен с това, че има силно разузнаване в
управляващата ПСР. Още повече че редица социологически проучвания в Турция
(като на агенция „Конда”) показват, че „отслабва вярата и надеждата на турците,
че сегашните партии могат да решат с политическите си действия проблемите им”.
За периода 2007–2017 г. 1/4 от турците смятат, че страната има нужда от
нови партии, и твърдят, че са останали без надежда. Според 60% други запитани
през следващите 3–5 месеца ще има нови политически и икономически кризи.
В сложни периоди се правят всякакви внушения и прогнози. Самият факт,
че се публикуват, е красноречив. Примери, че расте броят на турците, които
споделят: „всяка работа ще върша, стига да не плащам данък”, са свидетелство за
лумпенизация на обществото, казват представители на опозицията. И приписват
вината на управляващите. „Идете на който и да е пазар и вижте цените” е другата
характеристика на властта от страна на опозицията. Чрез такива изявления се
търси запазване на позиции, които се постигнаха по време на референдума и
провеждането на т.нар. поход на справедливостта, иницииран от опозиционната
НРП. Мненията са, че блокът „не” все още се запазва, въпреки мерките от страна
на управляващата ПСР. Но ако тази опозиция не намери подходящ кандидат за
изборите, ако няма „ключ за решаване на настоящите проблеми на населението”,
казват сериозни анализатори в Анкара, статуквото ще се запази и Ердоган
отново ще е печелившият. Припомня се, че на практика опозицията през 2014 г.
не е направила нищо съществено, допуснала е грешки и гафове при определяне
на кандидатите си за депутати, не е отчела новия икономически динамизъм
в страната и е загърбила въпросите на хората по места, което е заплатила със
сериозната загуба на гласове. Защото предпочитанията на хората се определят
от начина на живот, едни са проблемите в Истанбул (където НРП има успех) и
съвсем други в Къркшехир например. Констатациите, че младите се отдръпват
от ПСР поради забрани на социални мрежи, ислямизиране на образователната

115

Международна политика
система, повсеместно въвеждане на забрадките в държавни институции, училища
и на светски събития, поради това, че има призиви прегръдките по улиците да
се обявяват за нарушаване на традиционни норми, че се препоръчва „жените да
се омъжват и размножават, защото така повелява мюсюлманската религия”, и да
се отглеждат повече деца, показват, че ПСР има проблеми във вътрешен план.
Когато се стига до замяна на думи като „любихме се” в известни народни песни с
„радвахме се”, няма как да не се предизвика съпротива, дори да е мълчалива на този
етап. Обясняването на ежедневните преживявания на хората чрез религиозни
постулати не е по вкуса на модерно ориентираните млади турци, на светски
настроените граждани. Ако опозицията има възможност и лансира идеи, които да
ѝ позволят да се възползва от такива настроения, тя би имала по-отчетлив успех
на следващи избори, когато и да са те. Редно е да се припомни: НРП отчете, че
резултатът от референдума е „успех” за опозицията като цяло, защото разликата
от 1–2 % в полза на ПСР е малка преднина. Но точно тази разлика осигури на
Ердоган промяна на системата на управление в Турция. А това бе неговата цел.
Изводът е, че дори и да „кара в аварийната лента”, както казват в Анкара,
Ердоган контролира ситуацията във вътрешен план, което му осигурява опора
и за съответни амбициозни изяви на международната сцена. А те от своя страна
отвличат вниманието от вътрешните проблеми. Няма съмнение, Ердоган е наясно,
че „политиката е изкуство не само на възможното, но и изкуство да се ориентираш
в обстановката”. Доказвал е, че се ориентира сполучливо и използва небезизвестни
методи като „мека сила”, балансиране чрез „обръщане на палачинката” и най-вече
налагане на религията като средство за обединение и „изграждане на мостове” там,
където са останали мюсюлмани след рухването на Османската империя. Това са
неговите начини за правене на външна политика. Повечето наблюдатели обаче не
споменават за успехи, а за провал на теорията за „нулеви проблеми със съседите”,
залегнала като червена нишка в труда на експремиера Давутоглу „Стратегическа
дълбочина”. Доказателствата за такова твърдение са широко известни. Всъщност
„нулевите проблеми със съседите” замениха популярните принципи на Ататюрк
за „мир у дома, мир по света”, които способстваха Турция да направи успешен
завой от руините на Османската империя към модерния западен свят. Тогава
външната политика на Турция е разчитала предимно на принципа на двустранната
дипломация и е загърбвала идеите за влияние в бившите османски провинции. А
Ердогановото управление е неразривно свързано с възкресяването на възгледи за
величие и роля на страната като регионална сила, дори за място сред първите 10
в света. За целта се действа за възстановяване на влиянието в бившите османски
провинции и се ползва религията като средство за въздействие. Конкретиката
е активна външна политика, „ислямски дъги”, религиозна и икономическа
изолация на християнски държави и народи, използване на исляма за въздействие
върху населението в други страни, включително и за ислямизация на социално
угнетени граждани, създаване на „лица за влияние” и дори регистрация на
протурски политически партии, етническо прочистване на определени райони,
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грижи за османското наследство, финансиране на ремонти и построяване на нови
джамии, културни прояви, включващи сериали, заливане на пазарите с книги на
турски автори, спектакли на дервиши, безплатно предоставяне на филми и все
в този дух. В това отношение Балканите се оказаха най-потърпевши. В региона
веригите от територии, населявани от мюсюлмани, се оказаха подходяща почва
за реализация на политиката, определена като „неоосманизъм”. Ердоган заложи
на неоосманизма и на мюсюлманските устои в период, когато на Запад за водеща
бе определена тезата, че печалбата движи хората и обществата. Идентичността,
културата, религията бяха поставени там на заден план, докато турският
президент ги прегърна като ключови за реализация на целите си. Вашингтон и
Брюксел изобщо не отчетоха навреме, особено с тази глобализирана бюрокрация,
че освен финикийски знаци има и други критерии за постигане на влияние и
приобщаване на общества. Резултатът бе откъсване от масите, от традиционната
религия и културните общности. Елитите вече се смятаха за световни граждани,
обогатяваха се несъразмерно, докато в Ердоганова Турция управляващите също
се обогатяват, но си остават турци. Според първите, тъй като вярват в силата
на еднополюсния глобализъм, историята, географията, религията, културата
са загубили традиционното си значение, а Ердоган заложи на историята,
географията, османското наследство и религията. Идентичността и националното
за него не са сенки от миналото, защото навреме е проумял, че хората всъщност
си остават на национално и регионално равнище на чувства и мислене, държат на
корени и предци. Затова го приложи на практика в политиката си, включително
и чрез неоосманизма. Така вместо да отдалечава турците, както и мюсюлманите
зад граница, той се стреми да ги интегрира зад консервативни религиозни
правила. Още повече че като цяло турското общество си остана консервативно,
независимо от сериозния брой светски ориентирани турци. Но както често се
случва при едноличната власт, забравя се правилото на древните елини – „всичко
с мярка”, и Турция при Ердоган толкова се ислямизира, че обществото се раздели
необратимо, противниците му вътре и извън страната растат с годините и се
множат сигналите, че се руши вярата в силата и възможностите на държавата.
Разбира се, трудно е да се гадае дали Турция ще успее под сянката на неоосманиз
ма и при пълзящата ислямизация. Но прогнозите, че умората надделява, стават
все повече като брой. Невинаги и принцип като „ние сме били тук, ние сме тук,
ние ще бъдем тук” се посреща с въодушевление зад граница.
Редица наблюдатели решиха, че на този етап Балканите са единственият
регион, където Турция има успех. Особено при поставянето им в „задния двор”
от страна на ЕС и при различните визии за региона на геополитическите играчи
Русия и САЩ. На принципа „двама се карат, третият печели”. Подкрепата за
мюсюлманите води до изолация на християнското население, а това от своя
страна изостря етно-религиозните противоречия на Балканите. Размахването на
„миграционната карта” има своето значение. За региона и за Европа като цяло.
Турция инвестира на Балканите, но невинаги обещаните инвестиции достигат
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размера на обещаното. Ердоган говори за „балканско сътрудничество”, нарича
Вучич „скъпи приятелю”, поддържа лично приятелство с българския премиер
(поне такова впечатление остава след слова на Борисов в полза на Турция
в отношенията ѝ с ЕС), обяви, че ще посети Гърция, което не се е случвало на
турски президент през отминалите 65 години. Турция наистина е мощен съсед,
много по-развит от балканските страни. Западът е дал достатъчно в тази насока.
Ако ЕС продължава да удължава сроковете за присъединяване на Западните
Балкани към себе си, ако търпението на балканските народи се изчерпи до степен
на евроскептицизъм, тогава Анкара няма да има проблем за исканото влияние и
политики. Както се казва, празно няма. Вижда се, стратегиите на САЩ за региона
се опират върху привързаността, по обясними причини, на мюсюлманското
население и са насочени към изолация на Русия и на Балканите.
Как да реагира България в такава ситуация? Да се сниши, да се изолира, да
пасува, да ласкае Анкара поради натиск на миграционните потоци, да не крие
прояви като чувство на малоценност или малодушие или да се опита да отстоява
собствените си интереси, чрез ЕС естествено? Подредила ли е България проблемите
в отношенията си с 80-милионна Турция, ако смята, че има такива? Защото и
на проведената на 21 ноември в Истанбул международна научна конферен
ция по исляма, където са участвали и наши учени, е имало изказвания в стил
„Османската империя се е разпаднала на 63 държави, но те са откърмени от една
история, имат еднакви исторически основи, свързани са помежду си и целта ни е
да съживим османската култура и история, защото това е история и на арабите,
и на българите.” А това, че се е предлагала помощ и подкрепа за нашите учени
османисти, не е ново за турската политика, когато става въпрос за Балканите, в
частност за България. Каквото и да се казва в такива случаи и на такива научни
форуми, едно трябва да ни е ясно – ако се допусне други да ни пишат историята,
тогава няма на кого да се сърдим, освен на себе си.
Ако в Турция тенденцията е неоосманизъм с „Аневатан”, ние имаме ли отговор? Няма съмнение, че първата ни работа е да наблюдаваме, да следим внимателно случващото се там. Но дефакто стъпките ни са по-скоро „политика на реакцията”. Сигналите, които се подават от управляващите, не се разчитат от обществото
като защита на националния интерес. Организират се дебати преди всичко сред
хора, които професионално са били ангажирани или в момента проявяват интерес към политиките ни по отношение на Турция. А като цяло обществото ни остава в плен на догадки и слухове. Да, известно е, че турците си имат своето имперско
съзнание, имат си кемализма, който отново вадят на дневен ред с цел обединяване
на народа, и не се отказват от неоосмански амбиции във външната си политика.
Нашата стратегия каква е? Какво можем да противопоставим? Декларации за добросъседство, доброжелателство, протягане на ръка и т.н.? Но остава привкус за
поведение на „пионка в играта на чужди интереси”. Множат се мненията, че при
сложните отношения между Анкара, Брюксел и Вашингтон София се използва
като „адвокат”, „пощенски гълъб” или посредник в играта на натиск в определена
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посока. Само въпроси. Отговорите не са еднозначни. Ако не успеем да си укрепим
държавата и системите за сигурност, включително специалните, ако не направим
необходимото за манталитета в тази насока, ако не се съобразим с традиционните
ценности на нашето общество, проверени през столетията, ако не възродим контролните и възпиращите функции на системата за управление, България няма да
има шанс да излезе от сянката на неоосманизма и на ислямските попълзновения.
Докато не помогнем на църквата си за укрепване устоите на вярата ни, докато не
си изградим наш модел, стратегически и без увличане по западни образци, ако
не ценим нашите традиции и исторически ценности, няма как да съхраним държавата си за бъдещите поколения. Защото за нас не е важно дали Турция ще оцелее под сянката на неоосманизма, а дали нас ще ни пребъде. Конкретните стъпки
в образованието, особено срещу опитите за пренаписване на историята или за
акцентиране върху постановки, които не са наши, изграждането на наша образователна система за обучение на мюсюлмански духовници, прекратяването на
недопустимите връзки между турския Дианет и нашето Главно мюфтийство, закриването на всички незаконни мюсюлмански училища, изградени на принципа
на медресетата, незабавното осведомяване на обществото за всеки опит за намеса
във вътрешните ни дела и политически живот, последователната работа на компетентните институции за укрепване на родолюбиви чувства у младите и т.н. са
все начини да се преодолява действието на т.нар. мека сила. Всъщност комплекси
за малоценност, включително и по отношение на Турция, се пораждат най-вече
поради незадоволителните ни икономически показатели, поради ниските доходи,
липсата на модерни технологии и собствено производство на продукти с добавена
стойност, упадъка на образованието, здравеопазването, системите за сигурност и
отбрана и т.н. У нас БВП на човек от населението е 7050 долара, а в Турция – 11 хил.
У нас не става и дума за занимания с очертаващата се нова технологична вълна.
Демографският срив допълнително потиска енергията на обществото и го обрича
на летален изход. Обезлюдените ни села и цели райони, както и концентрацията
на населението в София и в още 2–3 по-големи града не са нищо друго, освен покана за външни сили да се възползват от ситуацията. Както се казва, при такива
показатели и обстановка Турция просто ще ни глътне.
Не се казва нищо ново, фактите са известни. Въпросът е откъде да се започне
и кой да го направи. Има ли знаещи и можещи, които да последват моделите на
развитие на страни като Чехия или Словакия например? Имаме ли съюзници,
които да ни дадат рамо в стремежите за промяна? Ако нещо може да респектира
Турция, това са успехи, които те нямат. Тогава и попълзновенията, които свикнахме
да наричаме неоосманизъм, няма как да се реализират. Не че ще спрат опитите.
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„Svenskhet”
и Европейският Съюз
Веселена Делийска

Веселена Делийска – завършила
е „Политология" в Софийския уни
верситет „Св. Климент Охрид
ски". Има магистърска степен по
"Политически науки" в Централ
ноевропейския университет – Бу
дапеща и по „Скандинавистика"
в СУ „Св. Климент Охридски". Док
торант е по „Политилогия" в СУ.
Темите, по които работи, са: ин
теграцията на скандинавските
страни в ЕС, евроскептицизмът
и европрагматизмът.

Шведският модел често е асоцииран с понятия
като сигурност, компромис и стабилност. Неговата ста
билност е една от най-устойчивите в западния свят и до
голяма степен се дължи на благоразумието, което цари
в шведското общество и е пренесено оттам в полити
ческия живот на страната. Този модел е модел на благо
денствието, който включва многобройни компромиси в
полза на общото благо и за постигане на равновесие меж
ду политическите блокове и партии. Френският жур
налист Серж дьо Шесен го описва изключително добре.
Гигантските машини на космополитичния прогрес, които другаде стържат така ужасяващо, тук функционират
с точността на хронометър и с мекота, дължаща се без
съмнение на сърдечната атмосфера, на благия тон при
изглаждане на конфликтите и разпръскване на гръмотевичните облаци в стремежа да се стигне до разбирателство при все още различните виждания и становища1.
В научната литература под модел се разбира някакъв ред, който в шведския случай се изразява в изключителна организация при решаването на социални
проблеми и в синхрон между колективните и индивидуалните интереси. Този модел представлява и симбиоза
между свободния пазар и идеята за обществено благоденствие, като успешната му формула са колективните
преговори между тях на национално ниво. Шведският
модел гарантира индивидуалните права на гражданите
и насърчава грижата за общността. Тя се осъществява
от представителите на профсъюзи и работодатели, които заедно оформят пазарната политика с посредничеството на държавата, спазвайки принципите на свободния пазар и търговия и на частната собственост.
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Шведският модел е аграрносоциалистически и немарксистки. По изключително функционален начин той намира баланс между различните идеи,
които съчетава. Швеция провежда политика на много високо ниво, като техническият напредък и икономиката са ориентирани към масов висок жизнен
стандарт. Със сигурност важен принос за изграждането на толкова успешен
модел има това, че Швеция успява да се предпази от опустошителните последствия на двете световни войни и да постигне завидни икономически успехи,
умело въвеждайки политически реформи, за да създаде „обществото на благоденствието” и един собствен шведски модел, който многократно ще бъде даван
за пример и оценяван високо както от външни фактори, така и от шведското
общество. Доминиращото мнение в света и в Европа в частност е, че тази система е социалистическа (социалдемократическа) и в развитието си се насочва
към евроскептицизма и към европрагматизма.
Когато говорим за шведския модел, няма как да не споменем една от най-ключовите му идеи, която води началото си от Социалдемократическата партия и има
важно историческо значение. „Folkhemmet” или „домът на народа”, често се използва по-поетично, за да се възхвали шведският модел, но всъщност този термин има
съвсем реални измерения и принос. „Домът на народа” изразява виждането на цялото общество, че то трябва да функционира като едно малко семейство, със своя
йерархия, за което всеки да дава своя принос. Забележителният успех на Социалдемократическата партия в следвоенния период до голяма степен се дължи на това,
че тя успява да осъществи значителни социални реформи, използвайки идеята за
„дома на народа” и намирайки единството на обществото в лицето на семейството
като институция. Пер Албин Хансон въвежда този термин през 1928 г., за да се разбере, че Швеция трябва да прилича все повече на един „прекрасен дом”, в който да
царят равноправие и взаимно разбирателство. Ключов момент тук е убеждението
на Хансон, че класовото общество трябва да бъде заменено с един новоизграден
дом на народа, в който всеки да се чувства добре.
Що се отнася до външната политика на Швеция и отношенията ѝ с останалия свят, трябва да се има предвид, че страната е разположена на ръба на Европа
и е носител на т.нар. периферийна култура, както проф. Вера Ганчева отбелязва
в своята книга „Швеция – страната и хората”2. Характерното за тази култура е,
че предоставя възможност за избор. Швеция може да определя относително самостоятелно сферите си на влияние и на взаимодействие. Периферийната култура е противоположна на кръстопътната култура, която е обект на различни
желани и нежелани влияния. Скандинавските страни са отдалечени от централната част на Европа затова политиката на неутралитет е водеща за Швеция в продължение на много години и до момента на присъединяване към ЕС пред 1995 г.
Тази политика се изразява в необвързаност по ключови въпроси и е повлияна от
липсата на преки последствия върху страната.
Все по-голям интерес представляват отношенията на Швеция с ЕС. В последно време бъдещето на страната в организацията се обсъжда все повече и об-
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щественото недоволство рязко се увеличава. За да можем да проследим тези процеси в Швеция от началото на европейската интеграция до днес, ще разгледаме
следните периоди. Първият 1972–1973 г., когато в Дания и Норвегия се провеждат референдумите за присъединяване към Европейската общност и това естествено дава отзвук в Швеция. Следващият период е 1984–1985 г. и се преминава
към годините, в които започва активно да се обсъжда членството на Швеция в
ЕС – 1992–1993. Ще разгледаме също 2003 г. и 2007 г., когато България и Румъния
се присъединяват към ЕС. Последната година, на която ще се спрем, е 2016 г. с
най-нова статистическа информация от 2017 г., когато Брекзитът стана процес,
предизвикващ множество дискусии и притеснения.
Докато в Норвегия и в Дания годините 1972 и 1973 са от изключително значение и са определящи за бъдещето на двете страни в ЕС, за Швеция това е период, в който темата за ЕС все още не навлиза в дълбочина сред обществото и
страната се придържа към дългогодишната си политика на неутралитет в международните отношения. Доктрината за неутралитет е водещата причина Швеция
да остане извън НАТО и да се разграничи от своите съседи. Страната следва този
път до края на Студената война, изоставя го успоредно с разпадането на Съветския съюз, но въпреки това продължава да бъде неутрална и необвързана. Политиката на неутралитет е изцяло премахната след присъединяването на Швеция
към ЕС през 1995 година.
В периодите 1972–1973 г. и 1984–1985 г. управляващата социалдемокрация
в Швеция запазва политиката на неутралитет, като в обществото се обсъждат
предимно вътрешни приоритети, а Европейската общност и въпросите за ЕС
остават в периферията. Изследването на Евробарометър през 1973 г. включва
и Швеция, но интересът към това дали Швеция би се присъединила към
Европейската общност идва по-скоро отвън, като се поставя въпросът коя страна
е най-желана за присъединяване към Общността.
Одобрявате ли присъединяването на нови страни към ЕС? (%)
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Резултатите показват, че Швеция е сред най-желаните страни – 80% от запитаните посочват нея. През март 1992 г. се стига до първите преговори между ЕС
и Швеция, които засягат членството на страната. В годините 1992–1993 в обществото се провеждат дискусии, свързани с това дали Швеция да се присъедини,
или не и кога ще бъде организиран референдум по този въпрос. Така се стига до
ключовия момент, в който шведското общество гласува да се присъедини към
Европейския съюз.
Бихте ли желали Швеция да се присъедини към ЕС? (%)

С неубедително мнозинство от 52% Швеция се присъединява към ЕС при
гласували 83%3. За разлика от Норвегия, левите партии в Швеция решително се
противопоставят на членството. Управляващата Социалдемократическа партия
също е разделена по този въпрос и не заема официална позиция, а оставя членовете си да гласуват по свое усмотрение. Разпределението на гласуващите е сходно
с това в Норвегия. По-големите градове – Стокхолм, Гьотеборг, Малмьо и Упсала,
гласуват за членството. По-малките и селските области, както и северните райони на Швеция остро се противопоставят. Географски погледнато, много по-голяма част от населението на Швеция е гласувала против, но големите градове
успяват да обърнат резултата в полза на членството.
Сред основните стимули на Швеция да се присъедини към ЕС е, че оставането извън организацията би могло да нанесе потенциални щети на икономиката
като цяло. Още повече че шведската икономика е много по-малко зависима от натуралните си ресурси, отколкото норвежката, което също е важен фактор. Присъединяването на Швеция към ЕС не става с висок процент на одобрение, а при
разделение на обществото и отново можем да кажем, че се оформя териториален
кливидж: по-големите градове срещу по-малките населени места.
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След провеждането на референдума и присъединяването на Швеция към ЕС
голям интерес представлява 2003 г., когато можем да разберем как общественото
мнение оценява членството след няколко години натрупан опит. Проучването на
Евробарометър от 2003 г. е концентрирано изцяло върху отделните страни членки включително и Швеция. Един от важните въпроси предлага да се оцени какви
са резултатите от досегашното членство на страната в ЕС.
Печели ли, или губи Швеция от членството си в ЕС?

Печели
Губи
Не знам

Резултатите показват: 50% от обществото смятат, че Швеция е губеща от
членството си в Съюза. Тези, според които Швеция печели, са 31%. Ако трябва да обобщим, 69% от обществото е негативно и неутрално по отношение на
членството4. Разпределението по области е: в Норланд 56% са убедени, че Швеция губи, следвани от 54% в Гьотеборг и Свеаланд5. Най-значителна подкрепа се
наблюдава в Малмьо и областта, където повече граждани заявяват, че страната
им печели от членството (45%). В Западна и в Северна Швеция населението е
най-недоволно от членството на страната си в ЕС и не открива значителни ползи
от него.
Следващият въпрос засяга идентичността на шведите и дали у тях започва
да се формира европейска идентичност. Проучването отново се извършва във
всички райони и от резултатите може да се види, че там населението се определя повече като шведско, отколкото като европейско6. В Гьотеборг, Свеаланд и
Норланд, където бихме могли да очакваме и по-силен скептицизъм, разликите в
резултатите са много по-значителни. От друга страна, отново най-голяма е подкрепата за ЕС в Малмьо, където има най-много чуждестранно население и имигранти и донякъде тези резултати са очаквани. Въпреки това и там шведската
идентичност успява да надделее над европейската.
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Като какъв се определяш?

Разбира се, един от ключовите въпроси, които проучването поставя, е свързан с еврото като парична единица – до каква степен обществото го одобрява.
Данните показват, че 48% от запитаните не желаят да приемат еврото като парична единица, и това е очаквано, след като са ясни резултатите за общата подкрепа
на ЕС от шведското общество7. Подкрепата отново е най-висока в южните части
и продължава да е ниска в останалите райони.
За или против европейски монетарен съюз с обща валута? (%)
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Въпросът, който следва, продължава да разглежда темата за общата валута и
се свежда до питането дали шведите желаят еврото да замести кроната8. Отново
процентът на тези, които гласуват с неодобрение, е 51%, а сумарно 11% спадат
към категорията „не знам” и „не ме интересува”. Положително гласуват 38%. И
отново голям процент от одобрението идва от Малмьо и от най-южните части
на Швеция.
Желаете ли еврото да замести кроната?

Скептичните настроения на шведското общество от 2003 г. значително се
променят през 2007, шведите стават далеч по-благосклонни към ЕС. Процентът
на хората, които подкрепят членството и смятат, че ЕС е нещо добро по принцип,
значително нараства през тези години.
Как оценявате членството на Швеция в ЕС, добре ли е за страната, или не?
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От запитаните 50% оценяват членството на страната като добро, докато 24%
смятат, че се отразява лошо. Прави впечатление, че нараства процентът на тези,
които отговарят с „не знам” и не са сигурни за позицията си към ЕС. Следователно населението е разделено на две – 50% от него оценяват членството положително и 50% отговарят отрицателно и с несигурност9. Повечето шведи смятат, че
ЕС е модерен и демократичен, но го определят и като технократичен. Оценките
за съвместната работа между Швеция и ЕС са по-ниски в сравнение с повечето
страни членки. Например 61% от шведите смятат, че ЕС е неефективен, в сравнение с 37% резултат на общностно ниво10. Именно за това се отнася и следва
щият въпрос, с който шведите са запитани какво е общото им впечатление от ЕС.
Резултатите показват, че положителното отношение значително нараства, но все
пак остава доста под средното за Съюза.
Какво е отношението ви към ЕС? (%)

Положителното отношение на шведите към ЕС отново надделява през
2007 г. – 41% от гласувалите дават своето одобрение11. Но 30% от шведите посочват отговор „Неутрално” и тези проценти не са за пренебрегване. Отговорилите с неодобрение са 27%. Сумарно неутралното и отрицателното отношение
надхвърлят 50% и въпреки нарастващото одобрение изглежда, че шведското общество остава по-скоро неутрално към ЕС, отколкото силно скептично, и със
сигурност е далеч от оптимистичните нагласи.
От последните статистически изследвания през 2016 г. се вижда, че положителната оценка за членството в ЕС се е понижила в рамките на няколко месеца в
сравнение с предходната година. Графиката показва, че с 4 процента се увеличават негативните оценки за членството, със 7% нараства броят на шведите, които отговарят неутрално и с 9% – броят на тези, които са колебливи и не могат
да дадат отговор. Най-голям спад се регистрира при гласувалите положително
предходната година – от 59% през 2015 г. броят им спада на 39% през 2016 година.
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Отношението на шведите към членството в ЕС (%)

Източник: Sifo/SVT/12

Според шведското общество освен че членството на Швеция в ЕС не е оценено като особено положително, а и реалните последствия от него са повече негативни. 38% от интервюираните смятат, че Швеция няма особена полза от членството
си в ЕС, а 31% запазват мълчание. Скептичното отношение към европейската интеграция е преобладаващо, само 31% от населението са уверени в ползите от нея.
Има ли Швеция полза от членството в ЕС? (%)

Източник: Sifo/SVT 13

Голяма част от критиките, насочени към ЕС, са свързани с бюрокрацията, корупцията и неефективността на политиките му. За все по-скептичното отношение
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на шведите се разбира най-вече от отговора на най-важния въпрос, който се отнася
до бъдещето на ЕС. Повече от половината от интервюираните смятат, че посоката,
в която ЕС се развива, е погрешна, и едва 8% я оценяват като правилна.
Как оценявате посоката, в която ЕС се развива? (%)

Източник: Sifo/SVT/14

Две са причините за спадa на подкрепата сред шведското общество. Респондентите посочват като проблемни области имиграцията и тероризма. Повече от
един милион имигранти и бежанци пресичат границите на Европа през 2015 г.,
което предизвика всеобща криза и страните полагат усилие да се справят с нея. Усложнената ситуация доведе до разделение по тези въпроси в ЕС, най-вече относно
механизмите, с които държавите да боравят при настаняването на бежанците. В
Швеция преобладава голямо недоволство от начина, по който ЕС се справя с бежанската криза, и се засилва все повече негативното отношение към концентрацията
на толкова много власт в Брюксел, което автоматично отнема възможностите на
страните за бързо реагиране и за спешни мерки. Във всяка страна, в която пристигне голям поток от хора, неизбежно се стига до конфронтации и проблеми в самото общество. Швеция също изпитва такива трудности и политически партии като
Шведските демократи например, които се обявяват против притока на бежанци и
имигранти, набират все по-сериозна обществена подкрепа.
Борбата с тероризма е другият проблем. В последно време все повече шведски граждани с чуждестранен произход са засичани да поддържат интензивни контакти с терористични групировки и този факт се възприема като сериозна опасност
и получава все повече гласност. Не на последно място, отношенията между ЕС и
Великобритания също оказват негативно влияние и пораждат скептицизъм.
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От представените данни може да се види, че Швеция не винаги е била скептична към ЕС. Резултатите от 2007 г. определено изглеждат доста по-положителни и
обнадеждаващи. Въпреки това скептицизмът може много лесно да завладее обществото и това зависи изключително от политиките на ЕС и какъв резултат дават те
както на национално, така и на наднационално ниво. ЕС търпи сериозна критика по
отношение на политиката към имигрантите и тъй като тя винаги е била от особено
значение за Швеция, това неизбежно влияе върху общественото мнение.
В заключение би могло да се каже, че темата за ЕС става обществен въпрос
най-вече във времето, в което страната се присъединява към ЕС. В годините преди това обществените дискусии относно евентуалното членство са станали част от
дневния ред. В първите години на членството си Швеция не е особено положително настроена, както показват резултатите от проучванията през 2003 г., а по-късно
общественото мнение започва да се променя към по-отчелив евроскептицизъм.
Всички настоящи събития и проблеми, пред които ЕС трябва да се изправи, връщат
негативните настроения в Швеция и дори започва да се говори за „Swexit15”, както
Петер Люндгрен16 се изразява в своя реч17. В началото на 2017 г. изследванията в
Швеция са доста притеснителни – 39% от шведите подкрепят напускането на Швеция от ЕС. Това е приблизително същият процент, който активира Брекзит, преди
Дейвид Камерън да свика референдум. Предизвикателствата пред Швеция и ЕС са
много и съдейки по силно нарастващия скептицизъм, става все по-трудно да бъдат
преодолени.
В политическата система на Швеция се наблюдава една изключително интересна особеност, възникнала от членството на страната в ЕС. Прави впечатление,
че левите партии всъщност са евроскептични и това важи не само за Швеция, а и
за цяла Скандинавия. Доста е необичайно, тъй като те традиционно се обявяват за
интернационално сътрудничество. За да се запазят обаче социалните придобивки в
обществото и за да се защити държавата на благоденствието (левите партии виждат
значителна опасност за тях в лицето на ЕС), левите партии започват да се превръщат в консервативни, обявявайки се против външната намеса и промяната, която
тя би могла да предизвика, и борейки се за запазване на шведския модел и за засилване ролята на социалната държава. Така те автоматично се противопоставят на все
по-обхватните правомощия на ЕС и на директния ефект от тяхното прилагане.
Лявата партия е изключително важен фактор в шведската политическа система и има дълга традиция. Тя безспорно е един от най-сериозните противници на
интеграцията към ЕС и чрез своята успешна кампания „Не на ЕС” (която провежда
през 90-те години на двадесетия век, свързано с референдума за присъединяването
на Швеция към ЕС) успява да спечели голям процент обществена подкрепа. Настоящото ѝ парламентарно представителство не е най-високото, което е постигала, но
определено отрицателното ѝ отношение към ЕС я превръща в силно потенциална
партия, която би могла да спечели сериозни проценти при евентуална нова кампания, насочена срещу организацията. В исторически план тя неведнъж е успявала да
се завърне със значителна подкрепа на парламентарните избори в Швеция и това се
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дължи най-вече на засилващите се дебати около членството на страната в Европейския съюз.
Всичко това ни дава основание да разберем, че назряващият обществен евроскептицизъм е силно разпространен както сред левите, така и сред десните. Повлияна от събитията, Партията на шведските демократи заявява, че ще се бори за шведския народ по подобие на това, което направи правителството на Великобритания,
като обеща на британците да изкажат своето мнение по въпроса чрез референдум.
Именно тази кампания отбелязва бързия темп на подкрепата за партията, като на
последните избори за Европейски парламент тя спечелва две места. За сравнение
– на предишните избори не успява да получи нито едно. Тази разлика определено
показва, че настоящите събития както в национален, така и в международен план
безспорно водят до нарастващ скептицизъм и желание за подкрепа на националните ценности и приоритети, каквито Партията на шведските демократи отстоява.
Наличието на обществен и политически евроскептицизъм безспорно е притеснителен фактор. Той далеч не остава заключен в Швеция, а се разпростира до
Европейския парламент, където представителите на тези партии отстояват сериозно позициите си. Именно поради това съществуват реални опасения, че Швеция
ще преразгледа членството си в ЕС и ако не се стигне до „Swexit”, то би било съвсем
очаквано да се преразгледат договорите и да се направят много съществени редакции, които да бъдат в полза на Швеция, тъй като до този момент общите изводи са,
че страната допринася за организацията повече, отколкото получава.
Връзката между шведския социализъм и евроскептицизъм става все по-силна
и шведският политически модел се превръща в една от най-ключовите особености
на т.нар. svenskhet18. И така левицата, която бе фундаменталният символ на „шведския модел” и е основен защитник на социални права, започва да се превръща в
консервативна и евроскептична сила и задържащ фактор пред интеграцията в ЕС.
Както десни, така и леви партии защитават националното и устойчивото развитие
на установения политически модел.
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archives/eb/eb67/eb67_se_nat.pdf, с. 12.
Sveriges Television – http://www.svt.se/
Sveriges Television – http://www.svt.se/
Sveriges Television – http://www.svt.se/
По този начин се нарича възможността Швеция да напусне Европейския съюз.
Шведски представител в Европейския парламент.
„Swexit is cоming” Swedish MEP says his country is ready to follow Britain and quit the EU –
http://www.express.co.uk/news/politics/786371/European-Union-Sweden-follow-Britain-outEU-MEP-Peter-Lundgren
Понятие, което се използва, за да се опишат качеството на живот, държавата на благоденствието и символите, които правят шведите шведи. В буквален превод – шведщина.
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Семейството

И

по бащина, и по майчина линия предците на Александър Фол се занимават с изкуства - литература, музика, архитектура, рисуване, и с образование. По бащина линия прадядото на Александър Фол, Георги Софиянски, е
бил строител. Изградил е Горната черква с камбанарията в Берковица. Наричат се Софиянски, тъй като по време на чумна епидемия са се преселили от София в Берковица. Георги Софиянски се жени за фелдшерката на града Марушка.
Първородният им син Тодор (дядото на Александър Фол) учи в педагогическото училище в Лом, след което учителства в Плевен и Берковица, където създава първия у нас църковен хор и сформира първия самодеен театрален колектив
от учители. Дори се изявява като постановчик и актьор. Съпругата му Николина е родом от Русе. Завършва Нанчовото педагогическо училище в Шумен,
а по-късно френски колеж. Била е актриса в учителския театър на Тодор. Интересен е фактът, че двамата получават стипендии да учат в Женева – той
цигулка, тя медицина, но не заминават, за да се оженят. По време на войните
за национално обединение Тодор работи като банков чиновник. Имат четири
деца – момче на име Николай и три момичета. След войната семейството се
премества в София.
Николай Тодоров Георгиев (бащата на Ал. Фол) е роден през 1899 г. в Берковица. Завършва Търговската гимназия в София и заминава за Германия, където
учи режисура и драматургия при знаменития Райнах в Лесинговия университет в Берлин. След завръщането си в София се движи в интелектуален кръг с
Христо Смирненски, Елин Пелин, Гео Милев, Александър Балабанов, Александър
Жендов и др. Заедно със Смирненски издават вестник „Маскарад”, сътрудничи на вестник „Литературен глас”, четири години редактира вестник „Българан”, прави множество преводи, пише книги и детски пиеси. Наред с това той
създава първата детска театрална школа в България (втора подобна школа
сформира през 1951 г.). Николай Тодоров е първият преводач на Бертолт Брехт
в България и за пръв път през 1929 г. поставя негова пиеса на българска сцена
– „Опера за три гроша”. Сценограф е Дечко Узунов. В този спектакъл за пръв
път у нас звучи джаз, а в оркестъра свирят най-известните тогава музиканти. Постановката е твърде подранила и критиците я определят като екстравагантна. Николай Тодоров пише под различни псевдоними, но узаконява в
Държавен вестник Фол – името на кентавъра учител на херои, но на латиница
го изписва с F, а не с Ph, за да е лесно за помнене.
Майката на Александър Фол, Вера Бояджиева-Фол, е родена в София. Родът ѝ е от Бобошево. Дъщеря е на архитекта Христо Бояджиев, завършил в
Германия, и е сестра на известния художник и архитект Иван Бояджиев. Вера
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Бояджиева-Фол е завършила българска филология в Софийския университет.
Изявява се като писателка и сътрудничи на вестници и списания. Има публикувани над 350 статии и десетки разкази. През 1930 г. посещава Египет и
написва известния пътепис „До Египет”. Тя е сред основателките на Съюза на
писателките в България и Съюза на детските писатели. Изнесла е 232 сказки
за учителки и за жените и майките на известни дейци на българската култура. Владее немски и френски език, свири на пиано, шие театралните костюми за детските постановки на Николай Фол. Тя е българска представителка
на Първия световен конгрес на феминистките (превеждано на български език
като Първи световен конгрес на жените равноправки) в Германия.

Пътят към науката
Александър Фол се ражда на 3 юли 1933 г. в София в родовата къща, построена от дядо му Христо Бояджиев. Кръщава го митрополит Кирил, който
по-късно става патриарх. Кръстен е на Александър Балабанов, който е близък приятел на Николай Фол. От съвсем малък владее немски език, тъй като
майка му, баща му и дядо му говорят с него на този език. Започва училище във
Френския колеж в София, а след закриването му продължава обучението си във
ІІ мъжка гимназия. Учи пиано при известния пианист и композитор Димитър
Ненов. Пише музика. Запазен е ръкопис на негова детска опера „Йо-хо-хо. Един
училищен ден”. Когато завършва гимназия и се колебае дали да не продължи да
учи композиция, Димитър Ненов казва на Николай Фол: „Много сте бедни, за
да учи композиция.”
Детството на Александър Фол минава сред театралните кулиси в София,
Пловдив, Варна, Сливен, Пазарджик, Русе, Габрово, Плевен, Бургас, Враца, сред
писатели и музиканти, но и в работа. От 13-годишен работи. Започнал е в
завод „13” в София, работил е в книговезница, в печатница и къде ли не, за да
може да допълва семейния бюджет.
След обезкуражаващите думи на Димитър Ненов Александър Фол
кандидатства режисура във ВИТИЗ, но не е приет. Димитър Митов (критик)
му връща анализа на пиесата с отрицателна оценка с думите: „Тъй като баща
ти те е учил да правиш анализ на пиеса, няма да те приемем във ВИТИЗ.”
Чак след този неуспех Александър Фол приема съвета на семейния приятел
проф. Александър Балабанов да учи история в Софийския университет. Под
негово влияние паралелно изучава и класическа филология. Ученик е на проф.
Александър Милев.

Отваряне на вратите към древността и към света
Накратко разказаното формиране на родовото поведение и обучението
на Александър Фол обясняват защо, според него, поведението е смисълът на

136

бр. 3/4 – год. XXІ

История
културата. „Културата е обучено и възпитано поведение, което се проявява
във всички сфери на живота”, пише Александър Фол. Възпитаните чувства,
ум и гражданска доблест превръщат един човек в интелектуалец, един род – в
интелигенция.
Като студент Александър Фол работи при проф. Христо Гандев, който има
затруднения със зрението. Работил е и като редактор във вестник „Студентска трибуна”. През 1966 г. успешно защитава докторска дисертация на тема
„Траките в Италия и в западните провинции на Римската империя, I–III в.” и
получава научната степен „Кандидат на историческите науки”. През 1972 г. е
избран за редовен доцент, а през 1975 г. – за професор в Софийския университет
„Св. Климент Охридски”. През 1985 г. защитава научната степен „Доктор на
историческите науки”.
На 12.V.1972 г. с Разпореждане № 185 на Бюрото на Министерския съвет на Народна република България е създаден Институт по тракология при
Българската академия на науките. Негов основател и пръв директор става
проф. Александър Фол. Той го ръководи до 1991 г., когато подава оставка, за
да не бъде закрит, и „емигрира” при траките, в резултат на което написва
десетина монографии. Автор е на повече от 400 научни монографии, студии и
статии, публикувани в български и в чуждестранни издания, както и на десетки научно-популярни статии и студии.
Една от основните цели, които Ал. Фол преследва през годините, е тра
кологията и българските учени да излязат на международната научна сцена.
Затова още същата година, когато е създаден Институтът по тракология,
инициира и организира в София Първия международен конгрес по тракология.
С неговото активно сътрудничество се провеждат международни конгреси в
Букурещ (1976), Виена (1980), Ротердам (1984), Москва (1988), Палма де Майорка
ца–Мангалия–Тулча (1996), София–Ямбол (2000), Кишинев
(1992), Констан
(2004), Комотини–Александруполи (2005). През 1988 г. международната тра
коложка общност го избира за главен секретар на Международния съвет за
индоевропейски и траколожки изследвания, позиция, която заема до кончината
си. През 70‑те и 80‑те години организира следните международни археологически
изследвания: българо-италианско (Рациария), българо-японско-холандско (се
лищ
на могила Дядово), българо-немско (селищна могила Драма), българофренско (неолитно селище Ковачево). Най-бляскаво е популяризирането на
тракийската култура по света чрез Тракийската изложба, гостувала в найголемите музеи по света, организирана и научно ръководена от Александър Фол
от 1974 до 2005 година.
За научните постижения и за развитието на изследванията на
българските земи в древността Александър Фол получава признание в Европа и в
България: член-кореспондент на Германския археологически институт в Берлин
(1975 г.), на Югославската академия на науките и изкуствата – Белград (1991
г.), член на Академията „Медичи” във Флоренция (1988 г.), на Академия МИДИ
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в Париж (1988 г.), на Европейското общество за култура – Венеция (1992 г.),
на Академията „Лайбниц” – Берлин (2002 г.), почетен член на румънския
Институт по тракология – Букурещ (1998 г.), кавалер на Ордена за изкуства
и науки на правителството на Франция (1998 г.), носител на почетния знак с
образа на св. Кирил със синя лента на СУ „Св. Климент Охридски” (2000 г.), на
орден „Св. св. Кирил и Методий” I степен и на орден „Стара планина” I степен
(2003 г.).
За културната политика и за развитието на образованието от средата
на 70-те до промените вече има написани бакалавърски и магистърски тези
от млади хора, които са родени след 10 ноември 1989 г. Наистина не е достатъчно далече времето, когато Александър Фол е бил заместник-председател на
Комитета за култура (1974–1977), първи заместник-председател на същия комитет (1977–1979), министър на народната просвета (1980–1986), но необременените умове забелязват положените усилия и постигнатите резултати за
отваряне на българската култура и образование към Европа и към света.
(По архивни материали, предоставени от Валерия Фол)
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Елит и поведение в Елада
Александър Фол

Н

ай-напред да се ситуираме във времето, в линейното време, тъй като ще говоря за Античността. В европейската историография е прието под „Античност” да се разбират древна Гърция и древен Рим. Нейното линейно време горе-долу също е уточнено, би трябвало този период да завърши към края на IV
век след Христа, когато император Теодосий I забранява изповядването на всички езически обреди, вери, религии дори. Горната граница – ако се върнем назад
във времето, тя трябва да бъде VIIІ в. пр. Хр. – се измества, слава богу, заради
нови открития, които ни пращат, дай, боже, да ни оставят по-дълго време там,
към средата на ІІ хилядолетие пр. Хр., тъй като микенската култура проговори с
ранна форма на гръцки език. Споменах „линейно време”, за да ви напомня, че ако
желаете, можете да се намерите в друго време – в митологическо, циклическо, хероическо, спирално, и по този начин Античността да не бъде мъртва за вас, а да
бъде част от континуум, в който живеете. Повтарям, това е ваш избор. Тук ще говоря в линейно време, за да бъда по-ясен, но самият аз не го обичам много.
Това е първото уточнение към лекцията. Второто пояснение се отнася за
понятието „поведение”. В съвременните езици това понятие търпи различни тълкувания, които общо взето се люшкат между добро и лошо поведение, т.е. между
презумпцията, че човек действа и сътворява нещо добро, и презумпцията, че той,
бидейки пасивен, инертен, безразличен, твори злини.
В света, за който говоря, няма дума „поведение”. Думата на хората, с които
поне аз се опитвам да се сближа, е „пайдейа”, както тя звучи на старогръцки. Тази
дума стои в много текстове и е доста добре изяснена, но ще цитирам, по-точно
ще преразкажа, един от тях, този на Изократ от неговата прочута реч в прослава
на Атина. Изократ смята, че една разединена държава трябва да бъде обединена.
Това е Елада. Той призовава Филип ІІ да я обедини и да поведе гръцките градове-държави – полисите, в победоносен поход на Изток срещу Персия, за да спаси
цяла Елада от криза. Изократ казва, че „нашият град Атина” направи така, щото
името елини да не означава произход, място, където си роден, а промисъл, която
обуславя твоята пайдейа, която пък обуславя поведението.
„Пайдейа” може да се преведе на български и на всички съвременни езици
с „култура”. Разбирането за „култура” в този случай ще бъде едно предварително
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промишляване на основни добродетели, на основните ценности, които могат да
обосноват това, което човекът ще свърши. С други думи, в света, за който говоря, къде си роден не е толкова важно, важно е как промишляваш добродетелите,
които носиш, за да ги превърнеш в действие, т.е. в „пайдейа”.
Героите, за които говоря, не разбират под „култура” броя на концертите и
изложбите, те искат да знаят как се държи човек в обществото. Това се налага от
едно много важно обстоятелство и то е, че идеята за гръцкия град-държава трябва да се прецизира – тя представлява корпус от граждани. Гърците много добре
съзнават, че те са граждани, за разлика от големи пространства в околния свят,
между които и Тракия, където няма граждани. Понеже са обширни територии,
там хората живеят другояче, казват гръцките автори. Докато в Гърция живеят в
полиси, други около тях живеят по етноси, етносно. Гърците нямат идея, че етнос
е расов или народностен белег. В тяхната политическа теория „катà èтне” е начин
да се организира общественият живот. И тъй, за да не остане съмнение, поставям
знак за равенство между поведение и култура в Елада.
И другото пояснение, което искам да направя, е към думата „елит”. „Елит”
произхожда от средновековния латински, въпреки че има и класическа форма на
глагола, но във Франция към ХІІ в. вече е известно, че той означава „избирам”.
„Елит” означава „избор”. Това са избрани, но те не са само призвани, те са и призовани. Ясно е, че веднага възниква питането кой прави този избор – те самите
или други ги избират.
Сега искам да сглобя един кратък разказ за Елада и по-специално за града-държава Атина. Аз нямам друга възможност, освен да говоря за Атина, тъй
като нашите извори от всякакво естество са най-богати и най-подробни за този
град-държава. За другите те са по-малозначителни, не толкова красноречиви, и
малко дори колебливи, но за Атина между края на VІІ в. и смъртта на Филип в
336 г. пр. Хр. са много изразителни.
Ще започна с един епизод. Трябва да си представите битката при Маратон
в 490 г. пр. Хр. На крайморското поле срещу персийската пехота, дебаркирала с
кораби на този бряг, за да атакува Атина, застава десетхилядна атинска тежковъоръжена пехота, съставена от свободните мъже на града, които са корпусът
на гражданите. Те са същите, които отиват на бойното поле. Преимуществото
на персите е толкова голямо, че стратезите, които командват атинската войска,
не смеят да поемат отговорност за атака. Те са 10 души, тези стратези, тъй като
колегията е съставена от 10 избрани от Народното събрание пълководци. Всеки
един от тях има един ден, за да води войската, ако желае. И понеже никой не смее
да поеме отговорността пред една евентуална катастрофа, Милтиад прави този
избор. Когато идва неговият ред, той повежда атиняните-хоплити, тежковъоръжената пехота, в бой и побеждава персите. Битката е много красива и се описва
във всички военни истории и ако имахме лектория по военно изкуство, мога да
ви я разкажа и даже начертая, което би било занимателно. Но в случая това не е
важно. Важното е, че побеждава Милтиад! Той е „елит”, избраникът, той е от рода
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на Филаидите в Атина, потомък на един род, който е носител на всички добродетели, позволяващи промишляването на действията да завърши с една пайдейа
(култура – поведение), която да донесе резултат.
Е, добре. Кои са добродетелите? Не бих правил списък, тъй като това би отнело много време, но ще се спра на аретè. „Аретè” е една много хубава дума. Тя
е много ранна, датира от микенската епоха, фиксирана е на пилоските таблички.
От нея произхожда Арес, т.е. богът на войната, но Арес е един неприятен бог
в Гърция, за разлика от действията му в Тракия, където той се чувства в свои
собствени води. Това, което лежи в неговата същност, е аретè, т.е. коренът е същият. Аретè са качествата на мъжа.
Граждани в Атина са само свободно родените мъже, които имат баща и майка, регистрирани в някои от общинските списъци, или притежават парцел земя
на територията на този град. Те заседават в Народното събрание. Те имат право
да избират всички колегии – аз споменах една от тях в атинската държавна уредба. Те са хората, които ще бъдат срещнати на агората, на пазарния площад, за да
спорят. Те ходят и в кръчмите. Те би трябвало да бъдат носителите на аретè.
Аретè значи да си смел и храбър, да си куражлия, но да си милосърден и
състрадателен, да си добродетелен спрямо по-слабия от теб, да можеш да отстъпиш, когато не си прав, и да настъпиш, когато си прав. Аретè е съвкупността от
всички бойни качества на мъжа, като в случая бойни качества означава граждански, които да се проявяват както на бойното поле срещу врага, така и в Народното събрание или във всеки момент, в който градът има нужда от тебе. Аретè
е съвкупността от най-доброто, което един атински гражданин трябва да носи в
себе си, но то не се раздава даром, за съжаление, не може да се срещне на градския площад, поради което е ясно, че ще бъде за елита, т.е. за онези, които са избрани. Те са избрани от традицията. А традицията ги е избрала, защото родовете,
които са действали векове наред в Атина, са доказали онова, което римляните ще
нарекат ауторитас, фидес, дигнитас. Тези три думи съставляват в превод от старогръцки на латински най-доброто от аретè, т.е. един мъж от такъв род трябва да
има фидес – да е носител на вяра, доверие, което не се купува. Атинските родове,
които имам предвид, аз споменах един от тях, това са Филаидите, но ще спомена
и Алкмеонидите, защото без Алкмеонидите няма история, са засвидетелствани
поне три столетия със сигурност и четири с известно колебание, т.е. те са носители на доверието, че подхванат ли нещо, те ще го свършат. Те са носители и на ауторитас, което означава, че това, което те кажат, не може да бъде поставяно под
съмнение, то ще бъде изпълнено. Дигнитас е достойнство. Неговите носители
знаят как да умрат за града и как да му служат. Разбира се, тези преводи са доста
свободни от старогръцки на латински, но във всички случаи точно показват, че
тези три групи качества трябва да се съдържат в онова, което големите атински
родове носят – Алкмеонидите, Филаидите, поне да спомена два от най-големите.
Към Алкмеонидите принадлежат големите атински демократи и Платон.
Това са те, високообразовани, чиито предци, според легендарни, но изглежда
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доста сигурни известия, са учили в Египет при египетските жреци, от Мемфис,
при делтата на Нил. Те са първокнижовници, те са между малцината в Атина,
които могат да четат и пишат. Тази книжовност се съхранява в техните частни
библиотеки. Това са хора, които се изразяват в писана реч и в стихове. Това са
хората, които развиват начина на образование в Атина.
Ако четем Платон, ще останем с впечатление, че музиката и математиката
са основните образователни дисциплини поне по неговата версия на „идеалната
държава”, към която се добавя и словесността. Музиката и математиката – това
е ритмизацията на обществото и на Космоса, видяна в числа и звуци, ритмизация, която ние понякога погрешно наричаме симетрия. Тя няма нужда да бъде
симетрична, тя е една проекция на хармонизацията на псюхе, на душата. Думата
„душа” е малко компрометирана на български език, а и на всички останали славянски езици, и затова трябва, може би, да предпочетем думата „духовност” или
дори, ако искате, „дух”, каквато възможност има на латински език. От хармонията на псюхе зависи всичко, за което говоря до този момент, сиреч умът, чувствата, волята и моралът да са в хармония. Думата „хармония” е на Платон и се знае
много добре какво той още е казал: думите са тези, които хармонизират нашите
мисли. Нашите мисли са тези, които ни смущават. Но имайки този инструмент
– словесността, ритмизираната словесност, ритмизираната „звукост”, ние можем
да постигнем равновесието между тези четири същностни сили, които съставляват нашата духовност.
Ако ние имаме това равновесие, т.е. ако те не са противопоставени една на
друга, а се допълват и си взаимодействат, тялото (сòма), ще бъде в хармония с
духа и тогава ще има онова, което всъщност е стремежът на елита, калокагатията,
т.е. стремежът да се постигне хубост и доброта. „Хубост” е преди всичко духовната хубост, която ще се отрази и на тялото. А тялото трябва да бъде хубаво, за
да бъде мощно, то трябва да бъде мощно, защото елитът, този, за който говоря,
носи на гърба си и воинските повинности. Той ще бъде следователно годен за
изява, проява и действие не само в Народното събрание, но и в изпълнението на
литургиите, както казват старите гърци, т.е. на обязаностите, на повинностите,
които богатите трябва да изпълняват към своя роден град и на бойното поле.
Следователно „пайдейа” зависи от това, в каква степен този елит, който ръководи
града-държава в даден момент, хармонизира своя дух със своята телесност, онова, което промишлява, с онова, което върши. Само при тази хармония може да се
очаква резултатът, който всъщност не само той, представителят на рода, търси,
но и обществото иска от него.
Атинската демокрация всъщност е създадена от тези хора. Казано на езика на историка, Алкмеонидите създават атинската демокрация, защото желаят
в даден момент да превъплътят в граждански дела онова, което носят като стремеж към хармония на мисъл и действие. В това отношение може би най-доброто,
което имаме от античната литература, е речта на самия Перикъл в 429 г. пр. Хр.
на гроба на първите паднали атиняни в голямата война със Спарта. Тази реч е за-
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пазена у най-големия античен гръцки историограф Тукидид. Можем да предполагаме и да се опитваме да предполагаме не съвсем успешно, че самият Перикъл
я е произнесъл, но и че може би е написана от Тукидид. В тази реч Перикъл, истински представител на този величествен род, обяснява каква е разликата между
Атина и противниците на града. Той казва онова, към което ние днес много често
се връщаме спонтанно и може би не съвсем подготвени. Той казва, че разликата
между Атина и онова, което представляват нашите противници в момента, се
състои в това, че атинянинът сам избира своята позиция. Нашите противници
– спартанците, не избират сами, те имат закони, които ги задължават да бъдат
храбри да паднат на бойното поле, закони, които ги задължават да защитават
своя град, своята държава, своите ценности. Ние нямаме такива закони, ние нямаме закон, който да задължава гражданите на Атина да отидат да се сражават.
Ние обаче имаме традиция, ние имаме нашата пайдейа, ние имаме нашите добродетели и това е достатъчно всеки от нас да направи своя избор и този избор да
бъде само общественополезен.
На старогръцки общество и политика са едно и също. Това може да бъде
изненадващо, но е едно и също. Когато някой върши „политика”, той върши само
общополезни дела, от полза за полиса, в който живее и който е негова държава.
Той е носител на „пайдейа”-та на този град. Значи съществената разлика, и с това
мисля да приключа, за да имаме възможност да говорим, е в това, че според Перикъл истинският гражданин се отличава от онзи, който е заставен, по това, че
имайки възможност да избира, той избира винаги онази позиция, която допринася за благото на неговия град-държава.
Само още едно изречение. Остава открит въпросът за избора. В Атина, където сме в момента, този въпрос обаче не е открит. Родовете, които вече споменах, са вече избрани, тъй като те са доказали своето достойнство, своя авторитет
и доверие. Те са доказали, че са главните носители на идеала за гражданина. Следователно, ако мога да формулирам загадката, тя се състои в дилемата – имаме ли
сега избор, или той вече е направен.
(Лекция на проф. дин Александър Фол, 1998 г.)
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СТИХОВЕ

Велин Георгиев
Монолог от Еверест
От покрива на този свят ви казвам
с устата си сковани, мои мили:
Не се продава Продановата фамилия.
С безсмъртие се тя самонаказа.
От покрива на нашата планета
говоря ви с разтворени обятия.
Не си мислете, че съм Хитър Петър.
И Христо е като Христос – с разпятие.
Защото има нещо по-високо –
човешкото сърце. На този връх
задръжте ме до сетния си дъх.
И нека той ми бъде дом и покрив.
От покрива на общата ни къща,
където съм сам дявол,
сам съм бог,
сега изричам този монолог,
приятели и братя,
моя дъще...

Мъгла
В памет на Асен Якимов

Хем ти казах: – Не тръгвай, Асене.
Виж каква е мъгла... Не послуша...
Ти в мъглата подири спасение
и във нейната пазва се мушна.
А ти казах, че змии и гущери
зад мъглата се въдят, Асене.
Но на теб ти дошло бе до гушата
и потърси къде да се денеш...
Там, край Струма припламна, Асене.
И в мъглата се стори на пушек.
Вече толкова много задушници,
а мъглата не се е разсеяла...
Поетична мъгла, изтърбушена
от лъжливо-цветисти десени...
Яко дим ти изчезна, Асене.
Слънчев лъч на мъглата в кауша.

Завинаги в сърцата ме задръжте.
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Владимир Свинтила
Той се движи из София с приведено рамо
неотлъчно по своя пътека.
А главата му е сравнима само
с националната библиотека.
В паметта му живеят даже мъртви езици.
На езика си носи слова –
хилядолетни дефиниции.
И какво от това.
Като буква от азбука стара
сред съвременния човекопис,
той стои самотен пред светофара
и си мисли: Светът е бял лист.
Светът е млад, светът е много млад.
Две хубави очи – дълбоко-сини,
две строги плитки, паднали отзад.
Светът е на шестнадесет години.

Дамян П. Дамянов
Наглед – невзрачно същество.
Безпомощно направо...
Дори ще чуем и: – Какво
ли би могло да прави
това човече с очила,
със неподвластни крайници.
И що за птица без крила,
загледана в безкрайното?
Какво ли може да държи
с достойнство?
Ни лопата,
ни автомат...
дори лъжица
не е за тия пàтерици...

Той пее с наште гласове
и по-добри ни прави...
Оклюмали сме носове
от срам...
Слова на праведник
са пламенните му слова,
от шепота родени...
И чинно скланяме глава,
че всички сме му пленници
на същото туй същество –
побрало ни в очите си,
превърнало се във учител
по стих и мъжество.

И въпреки... Какъв човек.
С един-единствен молив
готов е в плен да хване всеки...
И съди, а не моли...
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Интервю с историк
Ти, поете, ме питаш как вижда
историкът във времето себе си...
Аз живея със всичко погребано.
Аз обратно на тебе се движа.

Май че генът Генчев води
от Паисий началото свое.
Ще ти кажа, поете, той е
не монах, а баща на народа.

Аз съм шило в торба, което
е абсурд да стои в торбата.
Всички мъртви са мои братя
и са в моята памет, поете.

Виж – проформа е бил ергенче
хилендарският монах за бога,
но ти казвам: от него е огънят
в историка Николай Генчев.

Инак що за професор по история
ще съм аз – Николай Генчев,
ако не воювам за засенчени
светила и територии
на едно племе, което иде
през тринадесет века дълги,
и ако моите пламенни българи
не са ми в тъмното видело.

Що за професор, що за доктор
ще съм аз – главата луда,
ако заспали съвести не будя
и не вървя в обратна посока.

Всички вождове, царе с корони,
всички поданици техни
нося живи под своята дреха.
Аз въздигам съборени тронове.
Мен ме дърпа оная сила
у богомили и апостоли,
която гради съборени мòстове
и сваля Левски от бесилото.
Тъй както искрата е в кремъка,
така по апостолски ми е ясно,
че е времето в нас, но
и ние сме във времето.
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Затова нека бъдем наясно
с политиците днешни и утрешни:
аз у себе си нося барута
и в обратното време съм властник.
Що за доктор съм, що за професор,
щом от мен светът не зависи...
Апропо, аз съм внук на Паисий.
Невъзможно е да се харесам,
щом все питам: Разумни народи,
къде, по дяволите, без поуките
от историята сте хукнали...
Чакам отговор...
Свободен ли съм.
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Пътят за Парнас
Емигрирах в собствената си родина.
Благой Димитров

– Седни при нас, да видим жив поет...
каква банална шеговита фраза...
Но чувството ми будно за сарказъм
е зареденият ми пистолет.
И в този случай той не ми отказа:
– Седни, да видим съживен поет...
Засмяхме се приятелски на глас.
Шегата ми отмина. Ти забрави
какво изстрелях, знаейки ми нрава...
Но идва оня полунощен час.
Сам в бялата пустиня се изправяш.
(През листа бял е пътят за Парнас.
Безпаметният лист е размножен
и в клопката му всеки сам попада...)
Из тази пустош като в кинокадър
стихът ти е проблясващ оксижен.
Еднакво чезне и страхлив, и храбър,
гигантът тук е с шанса на джудже.
През тази труднопроходима степ
поетът – нощна птица – сам се трепе,
във видело превръща всеки трепет...
(И ще отворя скоба тук за теб –
препънат бе от свой събрат нелепо,
но ти прекрачи собствения креп...)
В пустинята се носи твоят глас
в елегии, в балади и в сонети.
В пространството ти виждам силуета,
възседнал наранения Пегас...
Самотен Дон Кихот е и поета.
А Санчо – Сянката, върви след нас.
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Павлèто
Наистина художникът е малък на ръст,
като нашия народ, но с изкуството си е голям и силен,
както е голям и силен духът на българския народ.
Георги Димитров

Този Георги Павлов – наречен гальовно Павлèто,
осиновил една котка на име Жужа,
приютил цяла дузина чипровски студенти
и безброй кандидати за слава,
все още нейни прислужници;
този – същият, педя човек, свободният
художник, героят на социалистическия труд,
който е една любопитна игра на природата,
всичко знае,
не знае само едно,
че е луд.
В ателието му – жилище, горе, високо на тавана,
под самия лунен фенер,
отдясно на гиганта Стамболийски,
той седи на трикрако столче като Пан...
и си пийва кафенце, конячец,
каквото поиска.
Този педя човек,
пребродил света,
признава само България
за единствено свято място и на душата му царство...
Пуши арда – цигара подир цигара.
Мисълта му по цялото земно кълбо митарства.
От калта до звездите високи за всичко високо се спори.
А Павлèто от време на време по масата удря с юмрук.
Защото тя му е единствената територия,
на която няма място за събеседник неук.
Толкова много спомени има Павлèто...
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Срещи с Гешев... Димитров1... Истории невероятни...
Този педя човек мери ръста си с големи художници и поети.
Защото е игра на природата и е със сърце необятно...
Излетяха стотици картини като истински гълъби
от ателието му – досущ гълъбарник.
А капандурата денонощно като крематориум дим бълва.
И се носи димът към кубетата златни на катедралата,
към самото Народно събрание...
Какво ли не го занимава
този педя човек, наречен гальовно Павлèто...
С него още флиртуват жени,
та дори самата слава.
Той седи невидим, невзрачен, а всъщност – напето.
Изведнъж – хем го гледаш на живо,
хем на екрана.
И излиза – какво? – че е влязъл във всеки дом,
както всеки при него без чукане влиза
и всекиго ще нахрани
този чудо човек,
върху столче трикрако приседнал на трон.
Боже мой, каква академия...
Дори и Оборище,
заседаващо горе високо, на тавана необикновен...
А вратата със зеления кон е винаги отворена,
през която е влязъл и седи до Павлèто сам Диоген.

Из книгата „Насаме”
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БЕЗНАДЕЖДНА Е САМО СМЪРТТА…
(За „Роман за един пияница" от Хаим Оливер)

Георги Н. Николов

Н

Георги Н. Николов – журналист
на свободна практика. Занима
ва се с литературна история и
критика. Интересува се от ранни
пътеписи на български автори –
за Япония и Сандвичевите остро
ви в началото на ХХ в., и т.н. Издал
е сборниците „Пътища“ (1995) и
„Морето в българската периодика
XIX–XX век“ (2009). Публикува в ли
тературни вестници, списания и
сборници от научни конференции.
Като сътрудник на Комитета за
българите в чужбина има публи
кации в изданията за българите в
Аржентина, Австрия и други.
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якога, не твърде отдавна, по нашите места живял интересен човек. Бил на Христова възраст,
а житието-битието му се прелистило и затворило
страниците си в България във втората половина на
ХХ в. Човекът се казвал Веселин, впечатляващ сценарист и режисьор, но гените му криели тъмна тайна: болестта на наследения алкохолизъм. Какво се е
случило с него, разказва една интересна и стойностна
книга, дело на издателство „Лексикон”, София, 2017 г.
Безспорно смело начинание на издателството, след
като ръкописът е връщан от редица издателства преди него.
„Закъснял близо четири десетилетия с появата си,
„Роман за един пияница” е модерен в най-добрия смисъл на думата – отбелязва редакторът Алберт Бенбасат.
– Той се чете „на един дъх” и звучи съвременно, все едно
е писан сега. Хаим Оливер е проникнал в същността на
алкохолизма – тема, която е почти табу по времето на
социализма. Книгата дава потресаващи изображения
на патологични психо-физически състояния, пресъздава невъобразима галерия от образи на „пациенти”
и доктори, ангажирани с лечението на болестта. Алкохолните приключения на талантливия филмов творец
Веселин Павлов и трагичният резултат от тях се преплитат с разказите и изповедите на други, не по-малко
интересни и запомнящи се персонажи.”
Това ли е димящият купел на ада, в който
спиртосани грешници изплащат кръчмарски грехове?
Несъмнено. А може би за онези, удавили дарбата си
в дъното на чашата, има поставен отделен казан? Ще
разберем, когато му дойде времето. Иначе човечеството
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познава цяла галерия от видни люде, подвластни на порока. Уинстън Чърчил
казва: „Аз съм взел от алкохола повече, отколкото той от мен.” Всъщност никой
не е застрахован срещу измамната му наслада, оплитаща в мрежите си политици,
актьори, спортисти и нескончаем списък с „обикновени” човеци. Сега тук, в
сборника, е поднесена одисеята и на нашенеца Веселин. Нявгашно селско дете,
захранвано за здраве с винена попарка. По-късно военен летец, изгонен заради
пиене, и скиталец из Европа, за да изучи професионално седмото изкуство. Вече
попаднал в столична киностудия у нас, той е решен да прилага дарбите си честно
и без произшествия. Да създаде семейство и да има син. Но възможно ли е в
реалността да се сбъднат тези мечти? Защото животът крета само в коловоза на
предначертаната ни съдба. И когато мислим, че сами сме си господари, се лъжем
горчиво. Ние сме просто статисти върху безкрайния хоризонт на времето, върху
който едни изорават дълбоката бразда на спомена, а други избледняват посрамени.
Но сега засега делниците са безоблачни. Чрез разказа, воден от първо лице от Емил
Дамянов, постепенно по страниците се включва постоянно пияната Великолепна
четворка: старият оператор Астарджиев, дед Тарас, художникът Белин и Кики
Звездата. Към тях, един след друг по замисъла на автора, в калейдоскопа от добро
и лошо се присъединяват Шоколета, психиатърът Мефисто, доктор Соломонов и
други, второстепенни типажи. Самата Лина-Шоколета играе ролята на нравствен
коректив на постъпките на мъжа си, но ролята все по-трудно ѝ се удава и приключва
с раждането на увреденото бебе. Също следствие от алкохолния генетичен код,
предаден му от бащата. Действието набира скорост с щастливи моменти и трудни
периоди, ставащи все по-мрачни с напредването на болестта. Наясно с нея и с
крайните ѝ резултати, все пак Веселин храни надежди за щастлив край. Защо, след
като вече се е предал на зловещото ѝ въздействие? Защото „алкохолът е средство
за бягство от самотата, от страшната самота, която души човека на двайсетия век.
Чашката ракия отваря прозорец към други светове, към други общества, към
други хора. Нещо повече – по съвсем конкретен начин, в милионите кръчмета,
механи и барове тя способства на самотника бързо да установи контакт с друг
самотник, да намери, макар и ефимерна, братска топлина, да се почувства брънка
от човешката общност, да не бъде чужденец на планетата Земя”… Опитът да
заснеме филма „Жажди” е сякаш последната защитна преграда на централния
герой. Негово обръщене към околните, че е надмогнал изгарящата го потребност
от спирт. Че ще даде пример на себеподобните си как да се изправят на крака и да
се влеят в тълпата от „нормални” съвременници. И че ще докаже, най-вече на себе
си, как можеш да се проектираш в желан от тебе образ на образцов съпруг и любящ
баща. Самоубийството на Веселин в близост до Сребърния Джон показва, че
порокът почти винаги задължително отнася жертвата си в небитието. Щастливите
изключения като Астарджиев са рядкост и въобще не се броят. Останал на финала
сам със себе си, потресен от новината, че синът му е урод заради отровената бащина
кръв, той се предава. Битката е изгубена, на медицинския ринг идват следващите
наивници, решили уж да се пречистят и преобразят…
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Тази книга на Хаим Оливер извежда на преден план краха на ерудираната,
извисената, безспорно надарената личност. Съзнаваща трагедията на собствената си природа. На биологичната си непригодност към чистотата на творческия
гений и полета на мисълта. Много успешен е авторовият паралел между моралните ценности на обществото, реалностите на делника и дебнещия атавизъм в
страдащото „аз” на героя. Което като сгърчена птица рухва от блестящото белканто на интелекта в миазмите на уличната кал. През безкраен, но видим тунел
от перипетии. Водещи все по-надолу в ниското, необратимото, обреченото, трупноразложеното очакване на края. У Веселин Павлов се дебнат две същества. Две
лица се взират едно в друго и между тях примирието е нещо относително, лъжовно. Докато гонгът на следващата чаша предизвести чия ще бъде победата. После,
както студено е констатирано в „Делир” – „падам, падам, падам в черния кладенец и вече не виждам звездите над мен, защото наоколо са змиите – студени,
гладки и къси като пиявици, и дълги като питони, всички с отворени, немигащи
очи, с трепкащи като камшичета езици, вплетени в кълба, и те се вият край мен,
пълзят върху гърдите ми, по шията ми, между бедрата ми, обгръщат главата ми,
студени, мазни, с отворени, немигащи очи, и аз падам, падам, падам, падам, към
безкрайното далечно дъно…”.
Финалът на романа е сякаш предусещан от нас, но нежелан. Виждаме как
невинен в същността си грешник все по-бързо крачи, почти тича към своята Голгота. Все по-редки са моментите, когато спира, за да търси спасение във волята си
и в приятелското рамо. Встрани от него избледняват и изостават любимата жена
и колегите. Идеите за шедьоври, красотите на утрото и спокойствието на тихите
вечери. Смешни за него, обречения, са дните на волево старание да не пие и да не
греши, на кораба „Осогово”. Речите на трезвеници за вредата от алкохола, несъвместим с градежа на новото общество, звучат празно, като дрънкане. Единствен
изход сред омагьосания кръг от надежди и провали е самоубийството.
Може би. А може би не? И тук Оливер поставя ребром въпроса: „Човекът
господар ли е на собствената си воля? Ако друг в далечното детство му е причинил подобна злина, защо порасналият вече страдалец трябва да отговаря, да
мъчи себе си, семейството и околните? Кой е виновен и има ли виновни въобще?”. След прочитането на книгата всеки от нас сам ще си даде отговор. Доколко
ще е верен той, единствено отредените ни дни знаят. Но надеждица все пак мъждука и в най-страшните моменти. Безнадеждна е само смъртта…
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