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Мисли и АФОРИЗМИ

Някои очи виждат, други чувстват.
Колкото по-ужасяващ става светът, толкова по-абстрактно става изкуството.


Изкуството не възпроизвежда това, което виждаме. То ни кара да
виждаме.


Цветът е мястото, където мозъкът ни и Вселената се срещат.


Артистичната мисия е да проникне, доколкото това е възможно, в
тайните места, където първичният закон захранва растежа.


Красотата, която може би е неразделна част от изкуството, не
е свързана с темата, а с изобразителното представяне. По този начин
само изкуството може да преодолее грозното, без да го избягва.


Изкуство, което изобразява само красотата, е като математическа система, която се занимава само с положителните числа.


Огромна трудност и абсолютна необходимост е да се започва от
най-малкото.


Децата също имат артистични способности и в тях има мъдрост!
Колкото по-безпомощни са те, толкова по-привлекателни са примерите, които ни предоставят; и е добре да бъдат запазени непокварени от
най-ранна възраст.
Паул Клее
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Паул Клее (1879–1940) е германски художник, един от плеядата „велики˝ в авангард
ното изкуство на ХХ век.
Учил е при Хайнрих Книр и при Франц фон Щук в Академията за изящни изкуства в
Мюнхен. Запознава се с Василий Кандински, с Франц Марк и други.
След Първата световна война преподава в академията в Баухаус във Ваймар и в Десау,
а от 1931 г. – в Дюселдорфската академия.
Нацистите обявяват неговото изкуство за „изродено“. Това принуждава известния
със симпатиите си към левицата Клее да емигрира в Швейцария, където остава до
края на живота си.
Живописните му платна са повлияни от естетиката на символизма, експресионизма,
кубизма, сюрреализма, футуризма и чистата абстракция, без да подлежат на класификация. Той работи с найразлични техники и стилове.
Неговата книга „Педагогически бележник” е смятана за също толкова важна за модерното изкуство, колкото
„Трактат за живописта” на Леонардо да Винчи за Ренесанса.

Паул Клее
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Теория
Революции, трансформации,
цивилизации: пролегомени
към преориентацията на парадигмата
Йохан Арнасон

О

Йохан Арнасон – професор в Кар
ловия университет в Прага, фи
лософ, историк и социолог, спе
циа
лист по социална теория,
историческа социология и срав
нително изучаване на цивилиза
циите.

питите да се провъзгласи краят на „ерата на революциите” доказаха своята несъстоятелност,
как
то впрочем и опитите да се разработи модел,
приемлив за всички, за изучаване на революциите.
Неочакваните исторически промени накараха учените отново да се върнат към феномена на революциите и в същото време да поставят фундаменталните въпроси за дефинициите и границите в дадена
изследователска област. Това посвоему се отнася и
до Иранската революция от 1979 г., и до крушението на комунистическите режими в Източна Европа
десетилетие по-късно. В двата случая са забележими
несъмнени черти на истински революционни промени, например като масовостта на народните протести в Иран или ликвидацията на целия предишен
идеологически, политически и икономически порядък в страните от съветския блок. Тези черти обаче
се съчетаха с по-малко обичайни особености: в Иран
възтържествува теокрацията, а жителите на Източна Европа явно се стремяха да се върнат към стария,
господстващ в целия свят порядък.
Събитията от последно време също показват
доколко митологизацията на революциите може да
бъде далеч от реалната история. Промените, предизвикани от „Арабската пролет”, които европейските
либерали и радикали изначално силно преувеличаваха, в действителност се оказаха доста незначителни. Достатъчно е да дадем само два примера. В Тунис крехкият парламентарен режим както и преди не
може да реши каква роля трябва да играе ислямът в
политическия живот. Що се отнася до Египет, воен-
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ният режим изглежда не само оцеля, но и с течение на времето застави против
ниците си сами да се поставят в патово положение, така че понастоящем на тях
им остава само да решават как е по-добре да нарекат случилото се – поражение
или илюзия.
Още един пример – „цветните революции” в постсъветските страни. Събитията там отразяваха единствено вътрешната борба на нестабилните властващи
елити, а главна причина за митологизацията на тези „революции” беше желанието на външните сили да използват всичко случило се, за да реанимират политиката на Студената война. Тези неуредици обаче могат да послужат и за напомняне, че има обратна страна на проблема на революциите. Образът на революцията
е важна част от историята не само защото той въздейства върху революционните
процеси. Неговите живеещи свой собствен живот девиации се проявяват както
в сектантските субкултури и в донкихотовските авантюри, така и в геополитическите маскаради като тези, за които току-що беше писано [1].
Настоящата статия не си поставя за цел да направи пълен обзор на съвременните дискусии в дадената област. Нейната главна задача е да подчертае някои опорни точки за историческия и социологическия анализ на феномена на
революциите. Ще стане дума за определението, както и за обяснението (или
както предпочитат да говорят някои учени, включително авторът на тези редове – за разбирането) на революциите и за някои понятийни алтернативи. Във
връзка с това последният раздел на статията е посветен на един особен – цивилизационен – подход при изучаването на революциите. Този подход оставаше
до днес маргинален сред историците, обаче според мен той представлява доста
многообещаващ аналитичен инструмент.

Категоризация на революциите:
дихотомии и други проблеми
Ще започна с обсъждането на описателните категории, на способите за
определяне на революционните събития, на границите между тях и другите
типове исторически събития или социални процеси. Изглежда ми уместно да
започна с много простото разграничение между краткосрочни и дългосрочни
трансформации. Обикновено с думата „революция” се обозначава рязката промяна на събитията, в резултат от която следват широкомащабни и разклонени
социални последици както се случи във Франция през 1789 г. или в Русия през
1917 г., но също и съвсем кратки, обаче превратни исторически епизоди като
Февруарската и Октомврийската революция в Русия.
Заедно с всичко това терминът „революция” обикновено се използва за
описание на трансформации, обхващащи доста по-дълги периоди – класически
пример е „промишлената революция”, или днешната „научна революция”, ако
я разбираме като процес, започнал през ХVІ или ХVІІ век и продължаващ до
днес. Въпреки че едва ли ще успея да променя тези общоприети трактовки, ще
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се опитам все пак да предложа решение на проблема, като коригирам определението за революционните трансформации в дълговременни процеси с повече
или по-малко изразена фаза на рязък скок или обновление. Такова определение
е допустимо например за „юридическата революция в епохата на Средновековието” [2], която е по-правилно да бъде разбирана като отправна точка за дълготраен процес на установяване на юридическите норми. Това понятие обаче,
особено когато става дума за Средновековието, може да се отнася до появата
на автономни градски общини и съответно до краткосрочните промени, които
имат политически последици.
При най-близко разглеждане различието между краткосрочните и дългосрочните перспективи възниква и при по-ясно изразената категория на политическата революция. Ще обясня това с примери. Френската революция често се датира от 1789 до 1799 г., като за горна граница служи извършеният от
Наполеон държавен преврат. Ако включим обаче и промяната към империя в
революционния процес, горна граница ще стане краят на Наполеоновите войни през 1815 г. Съществува и още по-широкообхватна гледна точка: Франсоа
Фюре в книгата си „Революция: 1770–1880” [3] привежда убедителни аргументи
в полза на дългия период, завършващ с окончателното формиране на Третата република около 1880 г. Именно тогава завършва противоборството между
монархията и републиката, съпровождано от големи социокултурни промени.
В случая с Русия са очевидни доводите, продължаващи периода на революцията отвъд 1917 г. и интерпретиращи края на Гражданската война през
1921 г. като кулминация на болшевишкия преврат. Възможно е обаче да се отстоява и мнението, че окончателната точка в реализацията на болшевишкия
проект се поставя със започналата в края на 1920-те години сталинска „втора
революция”: именно тя въвежда режима на държавно управление в селското
стопанство. В такъв случай остава единствено да се определи краят на „втората
революция”. Най-убедително изглежда поставянето му в края на 1938 г., когато завършва Големият терор, който беше самоунищожение на болшевиките и
окончателно установяване на тоталитарния режим. Да се продължи „дългата”
революция отвъд тази граница е доста по-проблематично, освен ако не се интерпретира целият съветски период като път от едно имперско крушение към
друго (впрочем тази идея не следва да се отхвърля напълно).
Накрая, проблемът с китайската революция. Тя е по-лесно решима в дългосрочна, отколкото в краткосрочна перспектива. Събитията от 1911–1912 г., които
понякога биват наричани революция, не съответстват напълно на съдържанието
на това понятие. Те представляваха разрушаване на стария ред, след което последва неуспех в построяването на нов. Победата на комунистите през 1949 г. прекрати процесите на разпад и борба за власт, увенчавайки усилията за обединение на
страната. Реконструкцията на тези обстоятелства подтикваше авторите да върнат
долната граница на революцията назад в миналото. Например Джон Кинг Феърбанк разви в своята книга идеята за „дългата” китайска революция, продължила от
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1850 г. до 1949 г. [4]. Нещо повече, самото заглавие на книгата навежда на мисълта,
че началото на революционните процеси следва да се отнесе към 1800 г. Несъмнена отправна точка в дадения случай е въстанието на тайпините – исторически
катаклизъм, който дотолкова отслабва стария режим, че независимо от победата
над въстаниците възстановяването на предишния порядък се оказва невъзможно.
Впоследствие вътрешните кризи и геополитическият регрес доведоха страната до
колапс, но бяха нужни няколко десетилетия, за да възникне следващата единна и
устойчива държава. Такава периодизация е лесно да се обоснове чрез геополитическите задачи и постижения. Няма съмнение, че желанието китайската имперска държава да бъде отново обединена и възстановена като велика държава беше
главната движеща сила на революционния процес. Но ако вземем под внимание
търсенето на нов социален порядък и на специфичен китайски модел на развитие, можем да посочим и краткосрочния процес, последвал описания от Феърбанк
дългосрочен процес. В продължение на четвърт век след победата на комунистите
социалните задачи и проблеми в развитието на страната се решаваха чрез съчетаване на хиперболизирани съветски рецепти с обречени на провал домашни експерименти като Големия скок или Културната революция. Тази фаза завърши в края
на 1970-те години, когато Дън Сяопин се върна на власт и зададе устойчиво-прагматичен вектор в развитието на страната.
Изглежда напълно оправдано разделянето на политически ориентирани и
социалнозначими революции, от една страна, и дълготрайни процеси на транс
формация, от друга. Въпреки това вътре в рамките на първата категория също
трябва да се разграничават краткосрочните и дългосрочните процеси. Нещо
повече, достатъчно е да се направи неголям сравнителен анализ на тези категории, за да се убедим, че подобно противопоставяне е нужно отново да се предефинира за всеки специфичен случай. Само отчитайки всичко това, можем да
преминем към втората дихотомия.
Често се предполага или се приема на доверие, че за да се определят като
„революция” в точния и пълен смисъл на тази дума, радикалните политически промени трябва да са съпроводени с висока активност на масите. Терминът „социална революция” понякога се използва именно за да подчертае това
обстоятелство. Заедно с това е широко разпространено и понятието „революция отгоре”. Някои учени се опитаха да го обосноват като отделна категория в
революционните процеси [5]. При това се счита, че революциите от този вид се
осъществяват от управляващите елити при минимално участие на широки обществени движения или при пълното им отсъствие. Обикновено се привеждат
примери от новата история: революцията Мейджи в Япония от 1868 г. и Кемалистката революция в Турция след Първата световна война. Ранната фаза на
военния режим в Египет, продължила от 1952 г. до 1970 г. и разглеждана преди
това като основен пример, в дадената перспектива изглежда по-маловажна.
В дискусиите по този въпрос са много характерни две линии на аргументация, водещи до определен релативизъм в различията между социалните рево-
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люции и „революциите отгоре”. За промените както в Турция, така и в Япония
учените изказваха определени съмнения, че са изключително насочени „отгоре
надолу”. В наши дни историците подчертават приемствеността между модернизационните течения в Османската империя от началото на ХІХ в. и по-късно, от
една страна, и тези в постимперска кемалистка Турция, от друга. Националистическият обрат беше очевиден още при революцията на младотурците, която
предшестваше падането на империята. По-късните промени показаха, че кемалистката държава не се е справила напълно с проблема за ислямското влияние
върху политиката, както се предполагаше по времето, когато революционната
секуларизация изглеждаше осъществена. С една дума, турската „революция отгоре” днес изглежда по-скоро като епизод от дълговременния процес на имперска модернизация и последвалото я възникване на национална държава.
Що се отнася до Япония, събитията от 1868 г. и техните последици получаваха най-различни интерпретации. Освен марксистките трактовки, че революцията Мейджи е непълна и незавършена буржоазна революция (тук е мястото
да се каже, че подобни интерпретации бяха в даден момент доста популярни
и сред японските историци), следва да се спомене провокативната преоценка,
предложена от учен, който разглежда действията на нисшия слой самураи по
време на събитията като особено показателен пример за глобалните тенденции
на въпросната епоха [6]. При такъв прочит управленско-бюрократичната логика на съвременните революции, затъмнена от западното противопоставяне
между буржоазния и пролетарския стадий в тяхното развитие, беше илюстрирана от съдбата на самураите, превръщащи се от феодално съсловие в прослойка на чиновници. Подобни разсъждения обаче предизвикват възражения: ако
създаването на модерна Япония се свързва в ключовия момент с изискването
колкото може по-добре да се следва главната линия на всемирноисторическото развитие, защо политическите и културните структури на японската модерност се различават толкова поразително от тези, които доминират на Запад?
Внимателното изучаване на този въпрос може да ни доведе до заключението,
че промените в Япония трябва да се оценяват в контекста на местните традиции и техните културни предпоставки. Такава гледна точка използва, опирайки
се върху цивилизационния подход, Самуел Ной Айзенщад. Вместо западния
термин „революция” той постави на преден план японското понятие „исин”,
подчертаващо традиционалистките стремежи на дейците от 1868 г. Казано с
други думи, ученият смята, че промените в Япония въобще не са пример за
„революция отгоре”, а обратно – те размиват ясната граница между революция
и реставрация.
Безпристрастното изучаване на социалните революции показва, че те на
истина съдържат елементи и епизоди на „революции отгоре”. Прекрасен пример за изясняване на този проблем е историята на Френската революция. Тя
роди якобинството, убедително описано от Айзенщад като идеологически променлив модел, който по един или друг начин се повтаря в толково несходни
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явления като комунизма, фашизма и ислямския фундаментализъм [7]. Общопризнато е, че наличието на политически център, способен да възроди обществото, просветен или високодуховен, както и наличието на създаден от този
център детайлен план за реформи съвсем не са задължителни за една „революция отгоре”. Обаче историческата траектория, зададена от якобинския модел (включително неговото влияние върху Наполеоновата версия за имперско
управление, което беше забелязано от К. Маркс), показва неговата способност
да се адаптира към различни обстоятелства и да попива различно съдържание.
В рамките на руската революционна традиция болшевизмът представляваше сам по себе си явно възраждане на якобинския мироглед, подсилен от претенциите за научно разбиране на историята. Потенциалът за „субстанциално”
объркване на смисъла на революцията впоследствие – след 1917 г. – беше доведен до максимума от цял ред събития, чиято кулминация стана сталинската
„втора революция”. Тя често и не без основания е представяна като „революция
отгоре”, но подобен анализ на нейния ход има съществени нюанси, включително подкрепата на гражданите за сталинското настъпление срещу селячеството.
Китай демонстрира още по-ярък случай за „революция отгоре”, включващ
безрезултатното начало на социална революция. Нито Февруари, нито Октомври 1917 г. в Русия имат паралели в Китай: културният, социалният и политическият строй напълно се разпаднаха и скоро след края на Първата световна
война започна нарастването на социалните движения. Организацията, която
в крайна сметка възстанови центъра на властта, беше закалена в горнилото
на тези събития. В началото обаче след падането на империята последва борба между съперничещите си за нейното наследство държавни образувания –
най-вече между Гоминдана и комунистите (въпреки че в тази схватка участие
взеха и прояпонски сили), и върху баланса на властта между тези два главни
претендента оказваха съществено влияние регионалните геополитически стремежи. Желанието на Япония да покори Китай нанесе голяма вреда на Гоминдановския режим и триумфът на противостоящата сила – комунистите – може
да се обясни само като се отчита това обстоятелство. Очевидно определено значение имаше подкрепата на селяните за комунистите (която наистина силно
варираше в различните региони на страната), но не по-малко значение имаше
възприемането на своя, местния режим като по-обещаващ модел за възраждане
на държавата и следователно като предизвикваща по-голямо доверие националистическа сила. Интерпретацията на овладяването на властта от комунистите
като селска революция е от областта на политическата митология. И въпреки
другата митологема, която все още е широко разпространена сред левите на
Запад, китайските комунисти постигнаха успех, не защото бяха „борци срещу
японците за национална независимост” [8]. Те победиха, защото бяха по-ефективни и по-подготвени за делото на държавното строителство в сравнение със
своя съперник, върху чиито плещи легна основното бреме на войната с Япония
и който се оказа безнадеждно отслабен.
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От всичко това, разбира се, не следва, че трябва напълно да се отхвърли
понятието „революция отгоре”. По-скоро става дума за необходимост да се преосмисли свързаният с това понятие исторически опит и да се реши как той се
съотнася към социалната революция. Още една непроста дилема за размисъл и
спор, имаща отношение към предишната, е въпросът за насилието и неговата
роля в революциите. Тук също е полезно да набележим две противоположни
перспективи. Първият подход разглежда овладяването на властта по насилствен път в качеството му на определяща черта на всяка революция. Вторият
подход намира отсъствието или наличието на насилие за въпрос на исторически обстоятелства, който не следва да бъде предрешаван на теоретично ниво.
Ако се обърнем към христоматийните и най-изследвани примери на модерни
революции, в това не остава никакво съмнение. Насилието е един от основните
компоненти на общата картина, но всеки път се случва по различен начин, в
различна степен и в различни форми. Тук обаче е полезно да разширим донякъде кръга на разглежданите явления и да вземем под внимание необичайните
или атипични случаи.
От една страна, съществуват ситуации на пълен колапс на предишните
органи на властта и на последващ взрив на насилие, който обаче не води до
поява на нов ред. Такива епизоди са се случвали в най-различни исторически
обстоятелства. Един от най-ранните примери е разпадането на древното египетско царство в края на ІІІ в.пр.н.е. Този преходен период, както го наричат
днес, несъмнено е бил време на упадък във всякакъв смисъл, макар че историците все още не могат да постигнат консенсус за степента на регрес и равнището на насилие. Въпреки това в наше време никой не твърди, както по-рано
правеха марксистите, че това е била първата в историята социална революция.
Реставрираната по време на Средното царство монархия в някаква степен се
е отличавала от предишния режим на фараоните, но несъмнено е била негово
продължение.
Вторият, далеч по-късен, пример се докосва повече до проблемите на съ
временните революции. „Смутното време” в Русия в началото на ХVІІ в. също
е белязано от колапс на държавната власт и от повсеместно насилие. В крайна
сметка обаче ключовите структури на Московското царство биват възстановени – при това без ексцесиите, случили се по времето на Иван Грозни. Паметта
за разпадането изиграва определена роля във възприятието и интерпретациите
на революциите в Русия през ХХ в. Реформаторите, действали след 1905 г., е
трябвало да се съобразяват със страха от „нов Смут”, който е можел да последва
революцията, ако нейният ход не бъде прекъснат. Приложението на този модел
към събитията от 1917 г. и към техните последици се оказва по-малко еднозначно. При изучаването на Гражданската война, продължила от 1918 г. до 1921 г.,
аналогията помага да се види разликата между процесите, случили се в Петроград през 1917 г., и режима, който излиза победител от схватката в разрушената
страна. Друга интерпретация показва, че през последните месеци на 1917 г. над
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страната е надвисвала заплаха, която е премахната единствено благодарение на
овладяването на властта от болшевиките. Съществуват дори трактовки на болшевишката революция като способ за предотвратяване на един неуправляем
и разрушителен бунт [9]. Споровете как е можело да завършат събитията продължават, обаче едва ли някой се съмнява, че главната цел на Ленин съвсем не е
било предотвратяването на колапса. Тази перспектива дори не е разглеждана в
момента, в който той предлага плана си за бързо овладяване на властта.
От друга страна, съществуват примери за крупномащабни и бързи макросоциални промени, в които насилието не е играло съществена роля или въобще
е отсъствало. Сред най-известните примери са промените в Източна Европа в
края на ХХ в. Очевидно е, че те не бяха резултат от постепенен преход към западния модел, както мнозина очакваха, а възникнаха в резултат на стремителна
смяна на основните институции и пълна дезинтеграция на имперския режим,
управляващ целия регион. С изключение на Румъния това бяха безкръвни революции (последвалите конфликти в Югославия се разгръщаха вече в друг, неим
перски контекст). Ролята на народните маси беше различна във всяка от страните. Най-забележителният ненасилствен преврат, който в същото време беше
най-малко свързан с народните протести, се извърши в Унгария, където управляващата партия се отказа от монопола си върху властта. Тъй като това събитие
предизвика верижна реакция в централната и в югоизточната част на съветския
блок, няма как да го смятаме за маловажно или нетипично. Освен това можем
да добавим, че дългогодишният опит на Унгария под комунистическа власт заслужава особено внимание: това е единствената страна, която два пъти се опита
да сложи край на монополното управление на компартията – отначало по време
на всенародното въстание през 1956 г., а след това в резултат от отказа на елита
от властта през 1989 г. Асиметричният компромис между партийната държава
(възстановена в резултат от съветското нахлуване) и обществото не постигна
желаните цели: жизнеспособен модел на реформиран социализъм, който другите страни да вземат на въоръжение, така и не беше създаден. Обаче при ретро
спективен поглед изглежда, че събитията от 1956 г. утъпкаха пътя за спокойния
и безкръвен финал. Друг въпрос е как този път се съотнася към по-късното възраждане на национализма. Но това е тема за друго изследване.
И така, даденият аспект на големия проблем за определението на понятието
„революция” си остава нееднозначен. Съществува здрава и все още много разпространена традиция насилието да се смята за ключов фактор и това ни заставя
да се откажем от употребата на дадения термин за събитията от 1989 г. в Източна
Европа. Радикалността и удивителната бързина на промените обаче говорят, че
подобен отказ би бил грешка. Важният урок, който можем да извлечем от направения обзор, най-точно би могъл да се изрази чрез традиционните понятия: ако
съхраним определението за революция като широкомащабна и бърза социална
промяна посредством насилие, ще сме длъжни да отнесем горепосочените събития към по-голям понятиен диапазон. На единия му край са взривовете от наси-
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лие, които не трансформират, а разрушават социума, а на другия – съчетанието
на актьори и структури, които в крайна сметка довеждат до широкомащабни, но
ненасилствени промени като веригата от събития през 1989 година.
Четвъртата и последна двойка алтернативи е най-тясно свързана със
скритите в тях концепции за историята. Революциите често са асоциирани с
прогреса. Най-явно това е в марксизма – но не само: има хора, които са подчертавали просветителските и освободителните последици от едни революции, едновременно осъждайки други, които според тях са отстъпвали от вер
ния курс (някои сравнения на демократичните революции от края на ХVІІІ в.
с по-късните комунистически революции са правени по-рано именно в такъв
дух). Развитието на Русия и в някаква степен на Китай се смяташе за отклонение от западния, устремен към демокрацията път, в посока към по-малко перспективни направления, настъпили поради различни идеологически,
структурни и ситуационни фактори [10]. В последно време често се повтаря
една забележка за Иранската революция: тя подкопа разпространените на Запад представи за връзка между революцията и прогреса. Тук обаче трябва да
се говори не за опозицията на безусловното или селективното отъждествяване на прогреса и революцията. По-скоро става дума за самата съизмеримост на тези две понятия. На твърдението, че революциите винаги са повече или по-малко прогресивни на първо място трябва да се противопостави
разбирането за революционните епизоди като обрати, проблематизиращи
социално-историческите процеси, като отстъпления от готовите пътища за
развитие, които откриват многобройни други пътища към бъдещето. Следва
разрушаването на господстващите преди институции, макар и степента на
това разрушение да може да бъде различна. Различни могат да бъдат и формите на новите институции; революциите изкарват на сцената нови актьори,
които са готови и на съюз, и на конфликт помежду си. По пряк или обиколен
път революциите винаги водят до преустройство на държавите и обществата.
С други думи, под революция се разбира преходът от крушение към пресъздаване, който се усложнява от това, че в такава епоха винаги нараства ролята
на случайността и се откриват алтернативни пътища. Не може да се каже, че
подобен възглед за революциите е излаган толкова ясно, колкото онзи, който преди утвърждаваше връзката им с прогреса. Но изглежда, този момент
присъства в повечето преосмисляния на „основните” революции, особено
Френската и Руската: тяхната сложност и несводимост към една линейна логика става все по-очевидна. Въпросите за връзката на революцията с прогреса, ако у някого е останало желание да ги задава, се отнасят само до някои
отделни аспекти на революционния процес. Това предполага намаляване на
мащаба на самата идея за прогрес, което е формулирано по най-добър начин
от Норберт Елиас: „Es gibt Fortschritte, aber keinen Forschritt” [11]. В свободен
превод тези думи означават: може да се говори за придвижване в определени
области, но не и за повсеместно движение напред като всеобща и непрекъс-
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ната тенденция, наричана tout court [12] прогрес. Като помним всичко това,
има смисъл да различаваме прогресивното и регресивното движение вътре в
революционната трансформация, запазвайки обаче нужното внимание – тъй
като тези две тенденции често се преплитат по сложен начин.

Обяснения и интерпретации: спорните алтернативи
Обсъжданите дотук терминологични проблеми се отнасят до способите за
дефиниране на революциите. На друго ниво на анализ могат да се посочат аналогичните разминавания между опитите за тяхното описване: понякога това се
прави чрез термините на причинността, друг път чрез интерпретативни модели. Тук, както и преди, аз различавам четири типа противоречия и въпреки че
в дадения случай не съществува строга корелация с въпросите за дефинициите,
някои връзки все пак присъстват.
Най-забележими разногласия сред теоретиците на революцията предиз
викват въпросът за сравнителната важност на властта и идеологията и гласовете
на онези, които поставят в центъра на вниманието властта, в последните години,
се чуват все по-силно. Ние по-добре ще разберем тяхното надмощие и специфика,
ако излезем от пределите на марксизма. Тук особено важна е еволюцията
от концепцията на Берингтън Мур[13] към трудовете на Теда Скокпол [14].
Марксисткият възглед за революцията като висша форма на класова борба беше
достатъчно влиятелен далеч отвъд пределите на ортодоксалния марксизъм и
написаната от Мур сравнителна история все още остава в зоната на това влияние.
Ученият твърди, че обяснението на преходите към съвременния свят като цяло и
към политическата модерност в частност е възможно единствено чрез термините
на един по-сложен, отколкото у Маркс и неговите последователи, подход. Това се
отнася особено до по-важното, отколкото си представяха историците по-рано,
участие на земевладелците и селяните в този процес – както сами по себе си, така
и в променящите се класови съюзи. Що се отнася до Скокпол, тя изцяло излезе
от рамките на класовия подход, концентрирайки се върху проблемите за властта
и разглеждайки държавата като основен противовес на понятието „класа”. Оттук
и сравнителният ѝ анализ на трите велики модерни революции е с акцент върху
важните промени в структурата на държавата. Във Франция, Русия и Китай
революционните кризи обхванаха държави, отслабени от въвлечеността си в
международни конфликти. Кризите предизвикваха мобилизация на социалните
сили, чиито конфликти и инициативи водеха до широкомащабни трансформации
на социалния ред. След това революционните процеси завършваха, заменени от
реконструкцията на засегнатите от тях държави в нови и по-мощни форми.
Книгата на Скокпол за революциите изглежда повлия в по-голяма степен
върху последвалите дискусии по дадения въпрос, отколкото други книги. Някои
от коментарите върху нея поставиха задачата да се даде по-точно определение
на властовите пълномощия и проблемите на държавата. Във връзка с това са
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полезни забележките, направени от Джеф Гудуин [15]. Той разграничава четири
варианта на „етатисткия модел” при интепретациите на революциите. Подходът
от гледна точка на държавната автономия обособява особените „идентичности,
интереси, идеологии и... линии на действие” на държавните чиновници. Вторият
подход подчертава важността на ресурсите, с които държавата разполага или
които може да мобилизира. Третият е съсредоточен върху политическите възможности, създавани от държавата за политическите групи. И накрая съществува и „държавноконструкционен” подход, при който се подчертава отвлечеността
на държавата в създаването на гражданско общество. При по-внимателен поглед
обаче всички тези подходи са просто различни еманации на една главна изследователска перспектива и при желание тяхното изброяване може да бъде продължено. Можем да добавим например важните за разбирането на историческите
събития и небезполезни за анализа на революциите забележки на Майкъл Ман за
вътрешните конфликти и дисфункционалности на държавните структури. Общ
знаменател обаче във всички случаи се явява подходът от позиция на автономията на държавата, който би бил непълен без позоваване на възможностите и
ресурсите ѝ, както и едностранен, ако отчита само характеристиките и възможностите на елитите, без да взема под внимание логиката на институциите, като
намалява, ако не и напълно да изключва, ролята на деструктивните фактори вът
ре в самата държава. Ролята на държавата в създаването на гражданско общество
е особено важен аспект в разбирането на автономията на самата държава.
В критичните отзиви за книгата на Скокпол, които са твърде многобройни, за да ги обсъждаме тук подробно, се посочват едностранчивостта на нейните
тези и определени тематични пропуски. Възприетият от изследователката сравнителен подход се оказа под двоен удар. Едни критици считаха за недопустимо да
се извеждат устойчиви, близки до закономерности корелации на основата само
на три примера, всеки от които се нуждае от по-нататъшна контекстуализация.
Други критици, които приемат, че всяка революционна ситуация е посвоему
сложна и неповторима, поставяха на първи план два фактора: лидерството и
идеологията, маргинални в концепцията на Скокпол, която се стараеше да прехвърли вниманието от теоретизирането за актьорите върху структурите.
За нашите цели идеологията е по-важна: в крайна сметка именно тя определя и възгледите на лидерите, и тяхната привлекателност за последователите
им. Но идеологията може да бъде анализирана и на по-общо ниво като конститутивен корелат на властта, тъй като властта винаги е детерминирана от културата. Доскоро обаче идеологическите аспекти на революциите се изучаваха
най-вече чрез отделни случаи. Франсоа Фюре, който предложи преоценка на
идеологическата подплънка и на наследството на Френската революция, разсъждаваше така: революционният мит, включващ и якобинския фанатизъм,
което не е маловажно, е уникално историческо образувание и създаденият
през ХХ в. комунистически мит е негова производна [16]. По сходен начин историците, изучаващи болшевишкия преврат и неговото сталинско продълже-

17

Теория
ние като придобиване на властта от „идеокрацията”, подчертават налагането
на идеологията върху разрушеното и фрагментирано общество [17]. Доколкото
ми е известно, досега не е доказана възможността за аналогичен подход към китайския комунизъм. Що се отнася до Иранската революция, едни автори подчертаваха решаващата роля на идеологията на войнстващия ислям [18], докато
други се опитваха да покажат, че промените в държавното строителство са били
по-значими [19], дори ако в техния ход традиционалисткият религиозен елит
успява „да оседлае” революционните сили. Трудно е да се посочи книга, съдържаща сравнително-исторически анализ на ролята на идеологическия фактор в
революциите, която е възможно да бъде противопоставена на размислите на
Скокпол за властовите структури по време на кризи и трансформации. Не са
предприемани и систематични опити да се съвместят и теоретично да се осмислят резултатите от задълбочено историческо изследване на тези две страни на
революционните явления.
Ние отново ще се върнем към въпроса за съотношението на идеологията
и властта. Засега трябва да направим няколко важни предварителни забележки. Беглият обзор на класическите източници ни убеждава, че даденият въпрос е свързан с предложеното от Макс Вебер разделение между интересите
(материални и нематериални) и идеите. Както посочва Вебер, интересите са
фактори, пряко определящи човешките действия, докато идеите [20] задават
варианти и пътища за развитие, въз основа на които актьорите, движени от
своите интереси, правят своя избор. Трябва да добавим, че стремежът към
постигане на интересите повдига въпроса за властта и за това, че както и да
се променят концепциите за нея, способността да се достигат целите, продиктувани от интересите, съществува като неотменна част във всяка концепция
за властта. Следващата крачка е акцентът върху културната вариативност на
властта, която е призната от някои автори емпирически [21], но досега не е осмислена по нужния начин теоретически. Възприятието, разбирането и употребата на властта са културно обусловени и теоретичното осмисляне може да започне с кратък обзор на най-простите алтернативи, съчетаващи дихотомните
структури с амбивалентните, дискретни и неопределени процеси.
Очевидната отправна точка е противопоставянето на въплътената и невъплътената власт. Тази опозиция е употребена от Клод Лефор в книгата „Изобре
тяването на демокрацията” [22] за ранномодерните форми на монархия (и
за тоталитарните промени в революциите през ХХ в.) като противопоставе
ност на демократичните революции. Тя обаче е релевантна и на дългите ре
волюционни процеси, достигащи кулминацията си в деперсонализираната
държава. Ако появата на държавата като такава обикновено е свързана с „въплътената” кралска власт, то деперсонализацията е вторичен процес, в който,
както демонстрира анализът на тоталитаризма на Лефор, превъплъщенията
на властта в променилия се в социокултурен смисъл свят могат да доведат до
крайни последици.
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Сходни черти има и второто ключово различие: противопоставянето на
сакралното и секуларното. Сакралната аура, с която се обкръжават ранните форми на държавата, изглежда ненакърнима. В същото време тези форми
винаги изискват поне минимална структурна съгласуваност и в този смисъл
на държавната власт винаги ѝ е присъща необходимата за съществуването ѝ
секуларна съставка. Сложността на процесите, които трябва да усилват тази
съставка, става ясна, когато вземем под внимание целия смисъл на понятието
„секуларизация”: то означава не само отстъпление от религията, но и постоянно присъствие на религиозни конотации в светска одежда и тяхната трансформация по пътя на проекцията върху социалните и – което е по-важно – върху
политическите сили и институции. (В обсъждането на последния аспект твърде
много се увлякоха историците и социолозите на модерните революции.)
И накрая, политическата власт, която е най-важният вид власт в контек
ста на нашата тема, по подразбиране включва разликата между политическия
център, който тук можем да идентифицираме с държавата, и политическата
общност, признаваща (с едни или други уговорки) властта на центъра и до
определена степен въвлечена в дейността му. Взаимовръзката и напрежението
между двата полюса може да бъдат открити навсякъде в историята (Айзенщад
ги свежда до взаимодействие между център и периферия). В архаичните
държави е силен стремежът към неограничена власт, но на практика техните
възможности са уравновесявани от различни противотежести. Гръцкият
полис сам по себе си е исторически ново образувание, в което дистанцията
между държавата и обществото се съкращава и по-нататъшното движение
към демокрация може да се разглежда като усилие за тяхното сливане.
Модерните революции въведоха представителната демокрация като нов
способ за утвърждаване на суверенитета на политическата общност, но в
много отношения те усилиха и политическите центрове. Ходът на Руската
революция демонстрира най-крайните полюси от дадения спектър. В ранната
ѝ фаза преобладаваше концепцията за поглъщането на държавната власт от
политическата общност по пътя на предаване на цялата власт на Съветите и за
създаването на някаква видимост за „отмиране на държавата”. Впоследствие
обаче историческото развитие доведе до формирането на свръхавтократична
държава. Книгата на Ленин „Държавата и революцията” е най-добрият
пример за граничен случай за демагогията на самоизмамата, която си
присвоява и извращава утопията за самоуправляващото се общество така, че
тя да не противоречи на принципа на партийно ръководство, и на тази основа
можеше да бъде напълно лишена от съдържание.
Завършвайки тези забележки за идеологията и властта, трябва да се спрем на
още един важен момент. Властта винаги е културно детерминирана, но също така
е вярно и обратното: общите контури на културата биват поддържани от властта.
Ако отново си спомним Веберовата дихотомия за идеите и интересите, можем да
кажем, че в дадения случай идеите са интерпретации, задаващи направлението в
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развитието на културата. В такова качество те посредством властта влияят върху
социалния живот. Общата постановка, формулирана в този вид, не посочва никакви специфични основания на властта, нито нейни конкретни носители. Както
беше отбелязано по-горе, окончателният резултат от дискусиите за властта в социалната теория изглежда е, че това понятие е неотделимо от множествеността на
действащите в света актьори. Тяхното взаимодействие, усложнено от различни
ситуативни фактори, поражда констелации, развиващи се по собствена логика, и
това развитие не е сводимо нито към структурата на действие, нито към какъвто и да е колективен макроактьор. Изследванията на социалната власт изискват
релационен подход и основните спорове на историците днес се водят за неговите
различни версии. За нашите цели, за да набележим някои общи изводи, е достатъчно да посочим въведеното от Норберт Елиас понятие „фигурация”, което
е първият опит експлицитно да се обоснове релационният характер на властта.
Фигурация е балансът на властта в процеса на нейното изменение. В този смисъл
даденото понятие е приложимо към всички равнища на социални отношения
– от взаимодействията на отделни хора до съперничеството между институционализирани властни центрове. То се отнася към явления от различен мащаб и
различна степен на свързаност – от малки групи до глобални мрежи. И въпреки
че за това не става дума в изходната концепция, понятието фигурация може да
се възприема и като теория, отчитаща природните и социокултурните фактори
(постановка, развита от други позиции от мрежово-актьорската теория). Коалициите и конфронтациите на актьорите във фигурациите са основани на различни, както пише Майкъл Ман, „източници на социална власт” и оказват влияние
върху процесите в частично съвпадащите с тях мрежи. По подобен начин тези
разнородни преплитания включват промените в пространствените и времевите
контексти, които никога не се свеждат към стандартен самодостатъчен модел на
обществото като система.
И така, съществуват сериозни причини да отхвърлим идеята за културните модели, които строго програмират социалния ред и историческото развитие.
По-скоро трябва да говорим за от нищо неограничено взаимно проникване на явленията на културата и властта, чието сливане поражда нови структури и събития.
Такова сливане не се свежда нито към „програмиращата”, нито към причинната
роля на едни явления по отношение на други. От тази гледна точка в социалния
анализ могат да се употребят теоретичните находки както в областта на творческия потенциал на културата, така и в областта на продуктивността на властта.
Приведохме тези общотеоретични съображения, тъй като те пряко се отнасят
до въпроса, който беше поставен по-горе: към какво най-вече трябва да се насочват
сравнително-историческите изследвания на революциите – към идеологиите
или към властните структури? Както видяхме, теоретичните положения са в
полза на подхода, отчитащ тяхното взаимодействие. Понятието за революция,
цел или резултат на която е идеокрацията, е също толкова неправдоподобно,
колкото и заявлението, че никаква революция не е способна да излезе отвъд
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пределите на властта на една и съща олигархия [23]. В скорошни публикации
надделява по-обмислен подход, който не отхвърля веднага идеологията, но явно
отдава предпочитание на обясненията, основани върху понятието за властовия
център. По причини, посочени по-горе, смятам, че трябва да се избягват подобни
предварително зададени представи. По-конкретно това означава, че трябва да се
придържаме към три принципа на интерпретация. Първо, трябва да се разглежда
преплитането на явленията на културата и властта като основополагаща черта
на социално-историческия свят, а идеологиите, разбирани като интерпретации,
които са вписани във властовите структури и преведени под формата на стратегии
на социалните актьори, трябва да бъдат разглеждани като един от аспектите на
тази двойна конструкция. Второ, в тези общи рамки могат да бъдат описвани
както широкомащабни и дълготрайни конфигурации [24], така и следващите
една след друга вариации, възникващи в резултат на относително бързи промени.
Накрая, prima facie [25] доказателство от историята на революциите предполага
разграничение между ситуациите, в които надделява острата борба за власт, и
ситуациите, в които надмощие имат концентрираните изражения на идейните
възгледи. Ако се ограничим с два добре известни примера, можем да си спомним,
че Гражданската война в Русия спада към първия тип, а превратът, извършен от
сталинската диктатура в края на 1920-те години, по-добре може да бъде обяснен
в рамките на втория тип. Сравнителното изучаване на революциите още не е
достигнало този стадий, на който са възможни обосновани обобщения.
Сега накратко ще посочим другите възможности за избор на обяснителен
инструментариум, така или иначе скрити в проблематиката на идеологията и
властта. Когато става дума за властта, не можем да не забележим разхвърлянето
на акцентите, което е особено явно в случаите, в които се интерпретират войните и революциите. Двойствената роля на войните в процеса на създаване на
държавата е добре известна тема: войните могат да ускоряват подобни процеси,
но могат и да доведат до крах държавните структури и да завършат със ситуация, в която всичко трябва да започне отначало. И двата аспекта се отчитат от
сравнителния анализ, който привежда в книгата си Скокпол. Историческите
изследвания на повечето революции обаче изглежда извеждат на преден план
друга перспектива. Те по-тясно свързат революциите с войните, интегрирайки и едното, и другото в общите наративи за ескалацията на насилието, и акцентират по-скоро върху специфичната за дадена епоха констелация на сили,
отколкото върху векторите на дълговременните процеси. Краткият обзор на
ключовите примери ще изясни значението на този нов подход.
Общопризнато в историята е, че най-важните революции, като започнем
от ХVІІІ в., не само са били свързани с граждански войни, но и че тези войни са
се водили между велики държави. Марк Алданов най-вероятно първи обърна
внимание на това, че за началото на Руската революция способства общоевропейска
война, докато Френската революция предшества подобен конфликт [26]. Покъсните трудове се стремяха да подчертаят определени сходства между ситуациите

21

Теория
от края на ХVІІІ в. и началото на ХХ в. Глобалните аспекти на Седемгодишната
война (1756–1763 г.) днес са изучени толкова подробно, че това събитие често се
разглежда като първата всемирна война. На глобално ниво Британската империя
решително побеждава Френската, но това има две усложняващи последици.
Набрала мощ, Британия се опитва да получи по-ефективен контрол върху своите
трансатлантически владения и това поставя ребром въпроса за баланса на властта
между метрополията и колониите [27]. Бързата ескалация на имперската криза
довежда до опитите за реванш от страна на Франция в замяна на подкрепата ѝ
за американските въстаници. Тази операция обаче се оказва скъпа и се превръща
в основен фактор за предреволюционната криза на френската държава. Такова
стечение на обстоятелствата историците обикновено определят като основна
причина в генеалогията на Френската революция. По-спорен се оказва въпросът
дали последиците ѝ бяха анализирани по подобаващ начин.
Опитите да се реформира и засили френската държава бяха предприемани в
продължение на цялата революция, независимо от всички политически промени
и смени на идеологическите модели. Този процес достигна своята кулминация
по време на рискованото създаване на империя от Наполеон. Това беше нов рунд
в съперничеството с Британия (както се оказа впоследствие – водещ в крайна
сметка до втори разцвет на Британската империя), но в същото време и опит да
бъдат подчинени континенталните империи на Хабсбургите и Романови. Неуспехът на последния френски опит за хегемония доведе до преобразуването на
системата на европейските държави, резултатите от което се оказаха достатъчно здрави, за да бъде избягнато избухването на още една война с участието на
най-силните държави [28]. Този неуспех изигра също така важна роля за сдържане на процесите, излезли на повърхността едва през 1848 г. Трябва обаче да
отбележим, че разочарованията от 1848 г. породиха радикалния революционен
мит, компенсиращ поражението с обещанието за колосален пробив в бъдещето.
Още една вълна от войни и революции определи направлението на
европейската и по косвен начин на световната история през първата половина
на ХХ в. Тяхната взаимна връзка най-ясно може да бъде проследена в случая с
Руската революция: пълният разпад на властта и нейната стремителна смяна
през 1917 г. бяха основното следствие от Първата световна война [29]. Но, както
доказаха историците, разпадът на имперския порядък не може да се смята за
просто разрушение на едно изостанало общество от една модерна война. Късната
Царска Русия не беше напълно изостанала държава и в годините на войната тя
дори преживя определен икономически подем. Колапсът стана вследствие на
редица проблеми, като се започне с винаги непростата задача за продоволствието
на градовете и се стигне до неспособността на политическия център да организира
необходимото сътрудничество на различните сили в условията на безпрецедентно
военно напрежение. Всичко това доведе до взривен протест срещу царския режим
от страна на различни сили. Действията на искащите политически реформи елити
се сблъскваха със селските протести и им отстъпваха. В играта се включиха и
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националните малцинства, градската работническа класа, както и – като последно,
но немаловажно обстоятелство – войниците от действащата армия, които не
желаеха повече да спазват воинската дисциплина. Представата за „селяните във
военна униформа” е отчасти вярно, но не описва цялата картина и обикновено
отвлича вниманието от липсата на дисциплина, макар че днес учените все по-често
отделят нужното внимание на този въпрос. И така, за победата на болшевиките
способства както временното сливане, така и финалното разминаване на
посочените сили. Коалицията на либералите и социалистите, дошла на власт в
началото, претърпя съкрушително поражение в резултат на опитите войната да
продължи в името на нова, демократична Русия.
С една дума, това беше революция, напълно обусловена от обстоятелствата на войната. Може, разбира се, да се посочи, че руският империализъм
узря за революционен преврат и пътят на реформите в никакъв случай нямаше
перспективи. Също толкова ясно е обаче и друго: без поражение във войната
революцията щеше да се развие по друг начин. Тези забележки за преврата в
Русия ни заставят да се обърнем към по-широките контексти и към по-дълготрайните процеси. Имаше още една световна война и нейното въздействие
върху Европа често се разглежда като революционно, макар и не точно в същия смисъл, както събитията от 1917 г. В тази статия ще спомена само една, но
най-аргументирана интерпретация от всички предложени до днес в дадената
област. Андрея Грациози датира периода на „войни и революции в Европа” от
1905 г. до 1956 г. [30]. Първата година е посочена приблизително, обаче предлагайки я, авторът намеква за цял набор от епохални събития: най-вече за Руската революция от 1905 г., както и за началото на революцията на младотурците
в Османската империя, за ескалацията на съперничеството между Русия и Австро-Унгарската империя на Балканите и за виждащото се в недалечно бъдеще
стълкновение между Сърбия и Хабсбургите. За разлика от това 1956 г. е точен
хронологически вододел. Случилите се в тази година промени могат да се разглеждат днес като началото на края на политическото и идеологическо влияние на Руската революция. Половинчатата, но необратима демитологизация на
Сталин на ХХ конгрес на КПСС сложи начало на процеса на делегитимация,
който можеше да бъде спрян, но не можеше да бъде върнат назад. Унгарската
революция показа, че комунистическият режим може да бъде разрушен отвът
ре. Следва да добавим – макар че Грациози не го прави, че геополитическите
бури, предвещаващи тези събития, се приближиха след Суецката криза, сложила край на имперските амбиции на европейските държави в Близкия изток.
Грациози смята, че в това време се случват необикновено масови, бързи и
мощни трансформации на социалните, етническите и регионалните структури в източната част на Европа, които най-добре можем да наречем „разпад на
цивилизацията”. Той обяснява действията на въвлечените в този процес политически сили като въплъщение на крайните държавнически и националисти
чески проекти. При това обаче ученият отхвърля понятието тоталитаризъм
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като неисторично, минимизира значимостта и оригиналността на имперските
промени в сравнение с националните и намира за полезно битувалото в междувоенния период понятие „ера на тираниите” [31]. Според мен аргументите
на Грациози в последните три пункта са напълно неубедителни, но тук нямаме
достатъчно място за подробно обсъждане на този въпрос. Тук аз преминавам
към по-голямата тема за войните и революциите на ХХ век.
Въпросът за отношенията между войната и революцията с особен акцент
върху периодите на тяхното интензивно взаимодействие ни води към по-широка проблематика. Учените, занимаващи се с изследването на тези въпроси,
се отнасят критично към традиционните теми за вътрешните социални корени на революциите. Според тях войните между държавите са най-ясният знак,
че в общата картина на събитията трябва да бъде привнесен междунационален
контекст. По-широкият геополитически подход потвърждава обосноваността
на такъв възглед. Ред военни конфликти, споменати по-горе в качеството им на
водещи фактори за революциите от ХVІІІ и ХХ в., бяха само част от модерната
европейска експанзия – един дълготраен процес, който прекрои границите, оказа влияние върху съседните региони и по различен начин повлия върху живота
на въвлечените в него водещи държави. На Запад и на Изток, през Атлантика и
по границата на Евразия интензивното използване на сила от страна на европейските държави оказваше пряко и косвено въздействие върху другите страни, съпровождано от разпространението и адаптацията на културни модели.
Завоеванията в Америка сложиха началото на поселенията на колонистите, чието значение за центровете в метрополиите непрекъснато растеше [32.] На Изток
най-важната промяна беше продължаващата модернизация на Руската империя.
Тази намираща се още в стадия на създаването си държава, разположена на кръстопътя на различни сили както в геополитически, така и в цивилизационен смисъл, се основаваше на европейския опит и иновации (макар да действаше крайно
непоследователно) и пристъпи към собствена имперска експанзия във вътрешните региони на Евразия. В крайна сметка променящото формата си съчетание
на озападняване и местна имперска модернизация доведе до появата на три типа
социокултурни течения. За едното от тях първичен императив беше строителството на империя – в това представителите му виждаха значението на руската
история и главната цел на тогавашното съревнование между държавите. Другото
течение се застъпваше за политически и обществени реформи, които да сближат
Русия с европейските образци на модерността. Накрая, съществуваше и трето
течение, свързано с революционното озападняване. То се опираше на идеологическите контракултури със западен произход, за да изработи стратегии за фронтална атака срещу съществуващия порядък. Това съчетание от сили възникна на
раздиран от конфликти социален фон, способен или да спъне плановете на всички страни, или да ги смеси по най-непредсказуем начин. Такава беше вътрешната
ситуация в Руската империя на прага на геополитическите сътресения на ХХ век.
Както показва този пример, международното обкръжение на страната, в която

24

бр. 1/2 – год. XXІ

Теория
протичат революционни трансформации, е немаловажно, тъй като играе определена роля в разпространението на идеологиите.
По-широкият поглед върху транснационалните и в ключовите случаи глобални съчетания на сили помага да се проясни последният въпрос за обяснителните
модели. Концепциите за революцията трябва да съдържат повече или по-малко експлицитни предпоставки, отнасящи се до нейните актьори. Широко разпространена
е трактовката за революционния субект като един и същ и – в най-амбициозните си
версии – като универсален. Така „Манифестът на Комунистическата партия” предлага европейската история, започвайки от ранното Средновековие, да се разглежда като смяна на господството на два макроисторически субекта – буржоазията и
пролетариата. Това, разбира се, е най-известната формулировка на подобни възгледи, чието влияние излезе далеч отвъд пределите на движенията, непосредствено
вдъхновяващи се от това политическо послание: идеята за буржоазна революция,
макар и силно видоизменена, се приемаше и от онези, които отхвърляха като мираж понятието за пролетарска революция. Аналогии на пролетарската революция
изглежда бяха предвидени даже от някои от тези, които отхвърляха марксисткия
класов анализ. Трудно е да се обясни как е възможно да се съчетае идеалът на „гражданското общество” с готовността то да бъде видяно в най-несъпоставимите с него
явления, освен ако не разбираме този термин като алтернатива на надеждите, които
по-рано се възлагаха на универсалния революционен субект. Майкъл Ман правилно напомни за нацистките корени на гражданското общество във Ваймарска Германия и това е добър антидот срещу всички подобни умопостроения [33].
Разгледаните дотук емпирични и концептуални промени – и особено акцентът върху множествеността на факторите, съчетанията на историческите сили
и сложното взаимодействие на идеологията и властта – предполагат нов подход
към въпроса за актьорите на революцията. Силите и процесите, участващи в създаването на революционната ситуация, водят до възникването на неустойчиви
коалиции. Тук изглежда уместно предложеното от Грамши понятие „исторически
блок”, въпреки че всъщност то предполага по-здрав съюз, отколкото тези, които
до днес са възниквали в условията на революция. Революционните преобразувания се дължат на дейността на множество колективи от актьори, елити и по-големи групи и техните взаимоотношения представляват смесица от конвергенция,
съперничество и конфликти. Ако още веднъж се обърнем към примера на Руската
революция, ще си спомним, че в решаващия ѝ етап действат много и пресичащи се
политически движения и социални сили. Ключов момент за болшевиките се оказа това, че успяха да оглавят въстанието в градовете и в армията при частичната
подкрепа на селяните; далеч по-лошо болшевиките се справиха със селските въстания, развиващи се по собствена логика. Официалната идеология впоследствие
определяше това никак непросто съчетание на градската и селската революция
като нерушим съюз на работниците и селяните. Но реалността беше по-близо до
това, което видният историк на Съветския съюз Андрея Грациози нарича велика
селска война, продължила от 1917 г. до 1933 година [34].
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Цивилизационният подход
Остана да кажем няколко думи за цивилизационния подход и неговото значение за сравнителното изучаване на революциите. Най-лесно е тези разсъждения
да се свържат с приведените по-горе разсъждения чрез историческа аргументация.
Можем да се съгласим, че революциите са особен клас явления, които се наричат
„семейно сходство” [35], добавяйки, че те представляват също така парадигмални
структури, задаващи параметрите на една по-широка област. По-горе ние постоянно се връщахме към добре известните примери на революционни преобразувания,
които са по-показателни за демонстрацията на основните закони, действащи в тази
област, отколкото не толкова значимите локални епизоди. Историците, изучаващи
революциите, изглежда са единодушни по отношение на т.нар. (и справедливо) велики революции. Остават наистина някои съмнения дали въстанието в Холандия
в края на ХVІ в. е било ранномодерен предвестник на по-късните революции. Не
е съвсем ясен и въпросът с революцията в Англия през ХVІІ в. Но аргументите
тя да бъде включена сред революциите се подкрепят от скорошно изследване, доказващо, че „Славната революция” от 1688 г. е била по-радикална, отколкото се
предполагаше по-рано [36]. Що се отнася до Американската, Френската, Руската и
Китайската революции, за тяхната обща оценка няма спорове. Мексиканската, Кубинската, Алжирската, Турската и Виетнамската революции се разглеждат различно в зависимост от контекста, разгръщането и влиянието на всяка от тях, но всички те безусловно се смятат за важни исторически уроци. Съществуват най-малкото
два отделни, но показателни случая, отдалечени един от друг в пространството и
времето: събитията от 1868 г. в Япония и от 1979 г. в Иран. И едните, и другите не
съответстват на разработените в западната литература стандарти, но в последния
случай учените все още са склонни да употребяват термина „революция”.
Вниманието към парадигмалните и радикалните примери е характерно за
цивилизационния подход към революциите, предложен от Самуел Айзенщад. В
своите първи книги по този въпрос той интерпретира революциите като разновидност на социалните трансформации [37]. След това обаче се обърна към цивилизационния подход и съсредоточи вниманието си върху примерите, помагащи да
се очертае широко изследователско поле. При изключителното многообразие на
актьори, събития и процеси, пречещи да се даде общо определение на революция
та, има смисъл да се спрем само на най-големите исторически типове на революционни изменения, признати от всички. В този случай цивилизационният подход е
особено ефективен. Основният изследователски интерес на Айзенщад е в областта
на „великите революции” и въпреки че той допуска различния им прочит по списък (например понякога изключва Виетнамската и Иранската революция), всички
посочени по-горе „опорни” случаи неизменно присъстват. Възможно е обаче да
видим, че Айзенщад е далеч по-изкушен от демократичните революции на атлантическия свят, отколкото от комунистическите преврати на ХХ в. и това има някои
концептуални последици. Но дори самата характеристика за „велика революция”
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предполага според неговото мнение следното: „[Това са] отчетливи макромащабни
изменения, [при които] смяната на политическия режим се съчетава с кристализация на нови космологии и онтологични понятия, както и с отиващи далеч институционални последици, т.е. с нови цивилизации” [38].
С други думи, революциите са ключови епизоди във формирането и институционализацията на „културната и политическата програма на модерността” [39]. Последната формулировка изглежда съмнителна, но тя лесно може да
бъде коригирана, ако вникнем в детайлите на аргументацията на Айзенщад. Да
се говори за културна и политическа програма означава да използваме концептуалните инструменти на предишната теоретична традиция, която не е годна за
новите условия, интерпретирани от цивилизационния анализ. Затова и на ниво
култура, и на ниво политика разбирането на цивилизацията в книгите на Айзенщад по-добре се изразява чрез понятието за културна и политическа „проблематика”. „Проблематика” – това е констелацията на теми, проблеми и перспективи,
отворени за различни и често противоречещи си интерпретации. Тя може да
кристализира в сравнително стабилни алтернативни структури, при което в нея
се включват периферни и спорни аспекти, способни при определени обстоятелства да изиграят и по-важна роля. Тоест понятието „проблематика” насочва към
качествата на неопределеността и креативността, докато в същото време функционалисткото понятие „програма” отразява тези качества неадекватно.
Отчитайки тези терминологични поправки, можем да кажем, че „великите революции” са не толкова реализация – или поредното потвърждение – на един-единствен цивилизационен шаблон, колкото различни варианти на развитие на някаква
обща, макар и спорна „проблематика”, определена от културни ориентири, които
характеризират модерността като нова цивилизация и в същото време пораждат
идеологически конфликти, проявяващи се най-отчетливо в политическата сфера.
Цивилизационната основа на модерността е съвкупността от значения, водещи
до епохалния скок към човешката автономия. Този нов акцент върху автономията
обаче е неотделим от заемащите важно място в теорията на Айзенщад „антиномии
на модерността” (термин, заимстван от философията и използван преди за характеризиране на разминаващи се интерпретации на общи културни предпоставки).
Либералната, социалдемократическата и тоталитарната версия на политическата
модерност са варианти на подобно същностно разминаване, а техните променящи
се конфигурации намират отражение в траекториите на модерните революции. Заедно с това революциите – особено великите, макар и да се разгръщат в различни
контексти и на различни исторически кръстопътища, могат да се разглеждат като
нагледна проява на една макроисторическа тенденция. Опитът на по-ранните революции, който е интерпретиран по различен начин и в по-голяма или по-малка
степен вече митологизиран, се влива в общата теория и практика на по-късните.
Разнородната, спорна, но все пак отчетлива революционна традиция е неотменима
съставна част от съвременната история и въпросът за нереволюционните пътища
на развитие следва да се разглежда именно в такъв контекст. Периодите на реформи-
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ране – стремително или постепенно – се повтарят в модерния свят отново и отново
и това се случва във все по-глобални условия, белязани с революционни пробиви.
Предложената от Айзенщад концепция на „великите революции” като моменти от
кристализацията на новата цивилизация изглежда напълно убедителна.
За да покажем значението на накратко описания тук цивилизационен подход, ще направим няколко забележки по темата, споменати в първите два раздела
на статията. Съвършено очевидно е, че даденият подход предполага релативизация на различията между вътрешните и външните фактори, водещи до революционните сътресения. Цивилизационният контекст на революцията по дефиниция е многонационален и е характерен със съперничество между държавите. С
други думи, тук винаги роля играят геополитическите и геокултурните процеси
и именно чрез сравнително-историческия анализ е възможно да оценим тези
процеси на кризи и конфликти вътре в намиращите се в центъра на събитията
общества. Както беше отбелязано по-горе по най-различни поводи, „великите
революции” се случваха основно в разширяващия се европейски свят, както и в
кризисните зони, възникващи в резултат на стълкновението му с други цивилизации. Особено съществено беше влиянието на европейския свят върху Източна
Азия, имащо за Япония и за Китай съвършено различни последици. Ако разглеждаме един примерно двестагодишен период (една от възможните периодизации започва с Американската революция през 1776 г. и завършва с изчезването
на маоизма през 1976 г.), става очевидна нарастващата роля на международното
разположение на силите при осъществяването на революциите. Тези обстоятелства безусловно бяха по-важни за Руската или Китайската, отколкото за Американската или Френската революция. Американската революция подготви почвата за безпрецедентна геополитическа промяна [40]. През втората половина на
ХХ в. понякога изглеждаше възможно Руската революция да завърши със същата
и дори с още по-голяма съдбоносна промяна, но финалът на Студената война
сложи край на тези очаквания. Дълготрайните последици на Китайската революция в геополитическо и геоикономическо отношение досега остават неясни.
„Великите революции” са особени и важни точки по пътя към модерността [41]. В качеството им на такива те представляват реакции на формиращите
съвременния свят дълготрайни процеси и са неразривно свързани с тях. За да избегнем терминологично объркване, по-точно е да наречем тези явления не революции, а трансформации, но понятията за промишлена, демократична и научна революция вече са дотолкова дълбоко вкоренени в съзнанието ни, че да разделим тези
термини изглежда е невъзможно. Във всеки случай революциите, наречени така с
пълно основание, и най-вече тези, които са разгледани в книгата на Айзенщад, съставят отделен клас най-важни социално-исторически явления и тяхната съвременна преоценка способства за корекцията на някои привични, но едностранни или
вредни положения. Революциите, в които новите концепции за световен порядък
и човешко съществуване се съчетават с институционални мутации, се отнасят към
политическата и социалната сфера: тяхна мишена винаги е политическият център,
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но тяхното влияние не се ограничава с политическата сфера, тъй като последиците
засягат целия социален строй. Сложното взаимодействие на елитите и широките
социални движения, макар и да варира според случая, обикновено е толкова голямо, че заличава различието между социалната революция и „революцията отгоре”.
Но тъй като в крайна сметка винаги „политиката решава всичко” (както е казал
сваленият от революцията китайски император), то всички революции са „революции отгоре”. Всички „велики революции” са задвижвани от остри конфликти и са
имали за последица драматични промени. Тяхната история обаче показва също, че
насилието не е просто повтарящ се исторически факт. То влиза в културните контексти и всяка революция изобретява собствени исторически форми на насилие.
Разнообразието на революциите следва да се разглежда в по-широка
перспектива. Идеята за множественост на модерностите предполага и определя
понятието за модерността като цивилизация. Както беше отбелязано по-горе,
възможните варианти са вписани в ключовата „проблематика”, определяща една
или друга модерна култура, но конкретното изражение на тази „проблематика”
зависи от историческите фактори. Различните пътища на развитие и хипостази на модерността засягат всички равнища и компоненти на „проблематиката”,
включително революционните преобразувания. Революциите, оказали цивилизационно въздействие върху света, бяха преди всичко продукти на европейския
комплекс, както го нарича Айзенщад [42], обаче ученият причислява към дадената категория също Китайската, а понякога и Виетнамската революция, мимоходом споменавайки тяхната конфуцианска основа [43]. Тук изниква въпросът за
дълготрайните, предмодерни източници на революцията. Сравнителният анализ
на Айзенщад в тази област е основан върху понятието „осеви цивилизации”, което в тази статия няма възможност да се обсъжда подробно. Достатъчно е да кажа,
че „осевият” аспект на цивилизационните структури има отношение към новите
интерпретации на исторически сложилия се ред, които способстват за дистанцирането от зададената реалност и за търсенето на различни алтернативи – от политически реформи до религиозно спасение. Традициите от този тип водят към
културните трансформации, случили се през първото хилядолетие преди новата
ера, и един от основните отличителни критерии, позволяващи да ги класифицираме, е значението, което се е давало тогава в политическата сфера на действието,
от една страна, и на „възпитанието”, от друга.
Айзенщад твърди, че общ за гръцката и китайската версия на „осевия” скок
е бил акцентът върху политическия аспект, макар и с много различни интенции
и конотации. В случая с Китай той предлага политическата доминанта да се
разглежда през призмата на конфуцианската традиция. Що се отнася до Запада,
всичко тук е по-сложно. Гръцките източници на политическа мисъл станаха част
от европейските традиции чрез сложно взаимодействие с християнството. Освен
това картината се усложнява от още една линия на културна приемственост:
Айзенщад подчертава ролята на християнските ереси във формирането и в
стремежите на революциите, в революционната образност. Неортодоксалните
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учения, смята той, са били важна черта на „осевите цивилизации” и особено
мощната вълна на ереси в християнството е била една от причините именно
Европа да премине през уникална история на революционни изменения. Според
Айзенщад причината за това е в общата структурна характеристика на ересите,
а не в детайлите на отделните доктрини: ересите така или иначе се преобразуват
в мечта за радикално нов порядък. Трябва обаче да отбележим, че един от
аспектите на тази генеалогия не получава необходимото внимание от Айзенщад.
Книгата, за която говорим [44], много по-рядко, отколкото по-ранните трудове
на този учен, се обръща към гностическите източници. Такава предпазливост
е напълно оправдана. Изследванията на гностицизма показаха сложността и
разнообразието на съответните религиозни течения и тяхното по-късно влияние
се оказа доста противоречива тема, не на последно място благодарение на опита
на Ханс Блуменберг да покаже, че модерността, включително революционните ѝ
версии, може да бъде разглеждана като преодоляване на гностическите тенденции
в религията и в културата на късното Средновековие [45].
Всички тези бележки за древния произход на модерната революционна
традиция трябва да се възприемат единствено като хипотези, изискващи по-детайлна сравнително-историческа разработка. Но дори на този предварителен
стадий те свидетелстват, че цивилизационният подход открива пред историците нови хоризонти.
В заключение ще набележим поредица от въпроси, останали нерешени в книгите на Айзенщад. Ако цивилизационните търсения на революционните традиции стигат до „осевите” източници, то сравнителният анализ на революционните
процеси предполага тяхното осмисляне в рамките на теорията за множествените модерности. Айзенщад се позовава на опита на Северна и Южна Америка като
първи примери на множествените модерности, посочвайки, че двете случили се
през ХVІ в. реформации – протестантската и католическата – създадоха в атлантическия регион нов цивилизационен потенциал и определиха два вектора на движение към модерността. Северноамериканският опит напълно се вписва в типологията на „великите революции”, но както и преди остава неясно доколко тази
теория е пригодна за събитията, случили се в Латинска Америка. Ясно е, че те не
принадлежат към същия клас явления като „великите революции” на Северното
полукълбо обаче и те могат да се окажат полезни за сревнително-историческото
изследване, тъй като в тях някои тенденции понякога придобиват необикновена
продължителност. Така например Мексиканската революция демонстрира, от една
страна, крайния случай как националното и политическото единство рухва под напора на многочислени и разнообразни, но предимно селски движения, след което
се възражда, превръщайки революцията в мит, положен в основата на развиващата се държава. Ако се усъмним в революционния характер на войните за независимост, можем да припомним четири случая, които обикновено се привеждат като
примери за големи революции: Мексиканската (1910–1920 г. и по-късно), Боливийската (1952 г.), Кубинската (1959 г. и по-късно) и Никарагуанската (1972–1979 г.).
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От друга страна, както показва Пиер Весиер [46], тези революции, както и други
по-малко убедителни примери, трябва да се разглеждат съотнесени към типичната
латиноамериканска традиция на авторитарна власт (често откровени диктатури),
известна като caudilloismo [47]. Най-пълното смесване на тези две течения се случи
в Куба, която трябва да се разглежда като атипичен случай на латиноамериканския
комплекс поради нейното сравнително късно освобождение от испанско колониално управление и поради доста ограничения характер на последвалата след това
независимост. В другите три споменати примера „каудилската” алтернатива беше
по най-различни причини спряна или отхвърлена. В Куба тя придоби уникална
„съветска” форма. Другите комунистически режими за дълъг или за кратък срок се
превръщаха от партийни държави в диктатури, но в Куба харизматичният диктатор, който не идваше от партийните редове, подчини партията на своето виждане
за нейната програма. В резултат се получи не „велика революция” в този смисъл,
в който я описва Айзенщад, а нещо набързо митологизирано и превърнато в нова
глава от историята на комунизма („революция вътре в революцията”) [48].
Другият ключов въпрос се отнася до претендиращите за революционност
фашистки движения и режими. Тук Айзенщад прави две забележки, които се
нуждаят от допълнителна разработка. Първо, фашистките проекти успяха да
противопоставят присъщите на западните традиции „частни” и „специфични”
елементи на „универсалните”, при това силно хиперболизирайки и радикализирайки първите [49]. Този анализ е свързан със станалата вече класическа
книга на Аурел Колнай, в която националсоциализмът е представен като „война срещу Запада” [50]. Тази война срещу Запада обаче все още не е война вътре
в Запада. Второ, Айзенщад смята, че фашистките проекти можеха с определени
корекции да адаптират якобинската съставка на политическата модерност.
Накрая остава още един въпрос – за ислямските революции. Тук забележките, направени от Айзенщад в неговите последни книги, не излизат от рамките на простите наблюдения. От една страна, той постоянно напомня като
убедителен пример за истинска предмодерна революция „Абасидската революция” от VІІІ в., която променя природата на ранния ислямски халифат [51]. От
друга страна обаче, краткото описание на ислямската цивилизация ни кара да
си спомним за трактовката на сектантско-новаторската традиция в съчиненията на Ибн-Халдун. Остава неясно дали това добавя нещо към разбирането на
спецификата на революционната традиция, което е още една интересна тема,
очакваща по-разгърнат цивилизационен анализ.
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Съветската революция 1905–1945:
тезиси към първото столетие
Георгий Дерлугян

П

Георгий Дерлугян – професор в
Нюйоркския университет в Абу
Даби, социолог.

рез ноември 1987 г. по време на нашата първа
среща Имануил Уолърстейн ме обезкуражи с въпроса си: „Откъде сте толкова уверен, че на 7 ноем
ври, нека кажем за по-сигурно – 2017 г., в столицата на
СССР ще се състои парад по случай 100-годишнината
от събитие, чието име в този момент най-вероятно ще
предизвиква големи разногласия?”[1].
Днес ние наистина сме изправени пред въпроса
как да наречем случилото се през 1917 г. и какво въобще да отбелязваме в чест на годишнината му? Но
аз имах 30 години за подготовка на възможните отговори от позицията на моята наука – макроисторическата социология.
Преди всичко това беше революция, а ако тръгнем от приетото в науката определение – масов насилствен опит да се промени общественият строй в името
на идеалите на социалната справедливост и историческия прогрес [2]. Аз съзнателно използвам тук думата
„прогрес”, която е знакова за епохата на модерността,
за да отлича съвременните революции от многочислените въстания в по-далечното минало, стремили се не
да установят, а да възстановят като че ли загубената
справедливост на отминалите времена.
Революциите от епохата на модерността се опираха
на научните представи за обществото като механизъм
или организъм, исторически стадий или съвкупност от
институции – в зависимост от равнището на науката по
това време. От това произтичаше и теоретичната възможност да се преустроят обществените отношения на
основата на по-справедливи принципи, да се проведе
радикален инженерен „ремонт” и модернизация.
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Този по-тесен и точен смисъл на понятието „революция” за първи път става
приложим към дългата Гражданска война в Англия през ХVІІ в., увенчала се със
„Славната революция” от 1688 г. [3]. Без всякакви условности революция може
да се нарече и получаването на независимост от САЩ през 1776 г. Полюбувайте
се поне на рационалистичната архитектура на американската Конституция. Разбира се, такава е и грандиозната Френска революция, която само започва през
1789 г., след което продължава с реформите и войните на Наполеон. Към същия
исторически ред се отнася и знаменитата Ленинова формула „Комунизмът е съветска власт плюс електрификация на цялата страна”, т.е. утвърждението за необратим социално-политически преврат, след който трябва да последва дълбока
научно-инженерна модернизация на абсолютно всички сфери.
Оттук произтичат достатъчно простото название и периодизацията на революцията, символно обозначена с „Октомври 1917”. Всъщност тази революция
започва още през 1905 г. и завършва със създаването на военно-индустриалната
свръхдържава през 1945 година.
На Запад е прието названието „руска революция” по силата на елементарната естраполация от Russian empire, макар на същото основание да може да се
каже, че това е била еврейска революция, както и грузинска, латишка, украинска,
арменска, татарска, башкирска, чеченско-ингушетска... Изброяването може да
бъде дълго. И това съвсем не беше само революция на болшевиките, които през
1917 г. и последвалата Гражданска война побраха много други социалистически
и народническо-национални движения. Всъщност тези събирателно „червени”
победиха именно благодарение на създаването на коалицията между работнически, селски и национални движения.
Така че „съветска революция” изглежда най-предпочитаното название. С
възникването на първите Съвети започна и революцията през 1905 г. и именно Съветски съюз се наричаше свръхдържавата, която в крайна сметка утвърди
своето съществуване през 1945 година.
На нивото на определенията всичко засега изглежда достатъчно просто. Но
как стои въпросът с оценката на случилото се от 1905 г. до 1945 г.? Беше ли това пробив в светлото бъдеще, или исторически провал чрез „ново издание” на робството?
Поредица невероятни победи или вълна от чудовищно насилие и грешки? Епоха на
жестока необходимост или разюздани идеологически заблуди? Социалната мисъл
си блъска главата в тези антиномии вече десетилетия. И ако Франция ни подсказва
поне нещо, там започна вече третото столетие на аналогични дебати за якобинците
и Наполеон. Може да се каже, че на равнището на политическите, философските и
морално-религиозните антиномии тези въпроси са по принцип нерешими. Затова
предлагам да фокусираме и едновременно с това исторически рязко да разширим
параметрите на анализа. Нека погледнем какво изниква днес при систематичната
съпоставка на различните революции и как самата революционна епоха на модерността се съотнася с дългата еволюция на човешките общества. Трябва да започнем много отдалеч, от Адам и Ева или от първите хора на палеолита.
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През далечната 1380 г. английският монах Джон Бол в своята знаменита
проповед пред въстаналите селяни поставя най-важния въпрос: „Когато Адам
ореше, а Ева предеше, кой беше дворянин тогава?” (When Adam delved and Eve
span, Who was then the gentleman?). В съвременна формулировка това звучи малко
по-различно: съществувал ли е елит в първобитните групи на Homo sapiens?
По-точната и контрастна формулировка на този въпрос – с какво социалната структура на ранните хора се е отличавала от останалите примати (грубо
казано, от маймуните) – ни помага да намерим продуктивна хипотеза. Приматите си останаха в своите родни тропици с богата растителност и плодове, докато
първобитните хора започнаха да усвояват най-разнообразни екологични ниши
по цялата планета, чак до тундрата на мамутите с нейното изобилие от месо. Необходимостта да се убие мамут, бизон или поне да се изловят еквивалентно количество зайци и да се съберат плодове за цялата група предполагаше колективни
усилия и разделение на труда в група, което означава умение справедливо да се
поделя плячката със съплеменниците, а с течение на времето и с кучетата и другите домашни животни.
Днес сред палеоархеолозите и антрополозите възниква общото мнение, че
предимството на ранните хора не е било само в обема на техния мозък, а в социалната организация на „кооперативна заготовка” (cooperative foraging), както
я нарече австралийският теоретик еволюционист Ким Стерелни [4]. Идеята,
че кооперирането на усилията и ресурсите е дало на нашия вид решаващо еволюционно предимство е издигната още в края на ХІХ в. от изтъкнатия учен и
основоположник на анархизма Пьотър Кропоткин, който опонира на модния
тогава социален дарвинизъм [5]. Идеологическото напрежение в тази дискусия
е напълно очевидно, с което се обяснява бурното ѝ продължение в наши дни.
Принципът на конкуренцията днес се отстоява от известния биолог и влиятелен
полемист Ричард Докинс в неговия бестселър „Егоистичният ген” [6]. Сътрудничеството вътре сред самите видове подчертава знаменитият социобиолог Едуард
Озбърн Уилсън, чийто не по-малко спорен бестселър „Социалното завоюване на
Земята” се основава на елементарното наблюдение: както сред насекомите абсолютно числено превъзходство постигат мравките, така и сред млекопитаещите
днес преобладаваме ние, хората [7]. С какво друго се обяснява този факт, ако не
със социалната организация?
Във великите научни дебати постоянно се оказва, че прави са били и двете
страни. (Макар да се боя, че в случая с Докинс и Уилсън ще трябва да изчакаме
спадането на идеологическия градус на полемиката.) Ако не изпадаме в патетична реторика, човешката организация, разбира се, не е мравуняк дори само поради това, че е изпъстрена с конкуренция и противоречия, които сред насекомите
биват преодолявани чрез инстинкта, укрепнал след милиони години биологична
еволюция. Човешкият род еволюира твърде бързо, за да се закрепят в неговите
инстинкти социалните структури. Значи сътрудничеството помежду ни се дължи на нещо друго.

37

Теория
В хода на усвояването на планетата от първобитните хора е било критично важно да няма караници за най-вкусната хапка и за подходящия партньор
за чифтосване, което е основната драма в шумните групи на вечно каращите се
шимпанзета. Осигуряването на социално и алтруистично поведение вместо частния користен интерес, застъпен в икономическите теории за рационалния избор,
изпъква като ключов проблем на free-riders, т.е. „гратисчиите” или „търтеите”.
Икономическите теоретици се съсредоточиха върху абстрактното математическо моделиране на дилемата на частното и социалното. При антрополозите поради спецификата на тяхната наука преобладават по-емпирични методи. Синтезът
на толкова различни подходи засега остава задача пред бъдещето, макар че вече
кристализира нещо нетривиално.
Прекаралият много години в полеви наблюдения американски антрополог
Кристофър Бьом и холандският приматолог Франс де Ваал (антропологът е наблюдавал клановете на черногорците, а приматологът – поведението в група на
шимпанзетата и бонобо) предложиха елегантно-парадоксална теория [8]. Йерархията на един или друг тип се среща сред всички живеещи в групи примати.
При хората обаче в пред- или недържавните общества тази йерахия изглежда преобърната надолу с главата. Тя съществува, но при хората групата чрез
съвместни усилия доминира над потенциално твърде доминантните алфаиндивиди и потиска в зародиш опитите за установяване на деспотизъм от страна на силните самци, например в общностите на павианите. Изчитайки много
етнографска литература за ловците и събирачите, Бьом открива три типични
стратегии на социално сдържане: в началото критично подшушване, след което
избягване и накрая прогонване от групата, в краен случай колективно убийство
по време на сън.
Изводът е: като цяло се потвърждава хипотезата за първобитния „комунизъм”. На нивото на тогавашните представи прави се оказват Енгелс и далеч преди него Русо. Както ни се представя днес, равноправието в първобитните общества произтича не от някакво природно благородство на „диваците”, а от крайно
своеобразната еволюционна стратегия на нашия вид. Живеещият в Гибралтар
специалист по неандерталците Клайв Финлейсън даде съвсем просто биологично определение на човека: „вид, при който слабите индивиди не са обречени на
бърза смърт” [9]. Потърсете в интернет статии за бабата питекантроп (а може би
дядото), чийто несъмнено старчески, беззъб череп на възраст от повече от милион години неотдавна беше открит в грузинското село Дманиси [10]. През последните години на живота ѝ/му за нея/него изглежда някой трогателно се е грижил.
Образно казано, стремежът към равенство и взаимопомощ ни е в кръвта.
Оттук и новото теоретично разбиране за произхода и значението на символичните вярвания. Религиите се срещат във всички без изключение човешки общества, за което трябва да има важна еволюционна причина. Тук Енгелс със своето унищожително „безсилие на дивака пред природата” пасува пред друг класик
на социологията – Дюркейм, посочил важността на ритуалите и колективните
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емоции при редовното възобновяване на вътрешногруповата солидарност. Ето
как днес сумират теорията за религиите известните археолози Кент Фланъри и
Джойс Маркус [11]. Божествата са само идеално олицетворение на самата група,
на нейния супералфа, и осигуряват ред. Отишлите си от този свят предци се привиждат като застъпници пред боговете и мъдри пазители на живите, на които в
този случай им остават много по-малко поводи да се карат помежду си за статуса си и правилата за поведение. Предимство е, разбира се, и е най-важният стабилизиращ ефект за идеологическа нормализация на семейството и родството.
Човешкото общество не може да съществува без ритуали, норми и силни колективни емоции. Макар от времената на „немската идеология” на младите Маркс и
Енгелс да остава въпросът дали те са задължително религиозни.
Много е възможно обаче тази еволюционна стратегия за социални инвестиции в собствената група да се обръща в нас чрез предразположеността ни
към насилие върху други групи, особено към конкуриращите се с нас за едни
и същи ресурси. В този случай в миналото неведнъж се е стигало до убийства и
канибализъм, за което също са натрупани много неприятни археологически и
етнографски данни. Геноцидът към възприеманите като опасни съперници групи от хора и видове животни също е в кръвта ни, което е едно от най-важните
предупреждения на историческата социология от последните години. Но засега
поне планетата беше голяма и беше лесно да се разселим по нея, за да срещаме
по-рядко себеподобни.
Селското стопанство сложи край на това. Селският труд има само едно голямо предимство: със зърно можеш да изхраниш далеч повече гърла. А след това
започват само бедствия. Основните аргументи са изложени в книгата на Джаред
Даймънд „Оръжия, стомана и микроби” [12]. Храненето са влошава, защото едно
е да гониш газели и да ядеш после шишчета и съвсем друго е да ореш за канче
немного хранителна каша. Скупчеността и близостта с оборите причиниха на
хората епидемии от болести. И най-лошото – хамбарите и другите запаси от селскостопански продукти привлякоха цели армии от въоръжени грабители и селяните са можели само да бягат в далечните гори и планини, но не и да се отбраняват, защото едва ли ще спечелиш много с мотика срещу меча на професионалния
воин. По-добре да плащаш данък на своя феодал рекетьор, отколкото да дочакаш
набега на чужд.
Аграрното общество е общество на хронична нужда, болести, закрепостяване
и социално неравенство. Това е общество на управници, присвоили си статута на
богове или най-малкото правото да говорят от тяхно име. Няма какво по-красноречиво и по-авторитетно да се каже в този случай от думите на знаменития изследовател на селячеството Джеймс Скот, чиято книга, излязла съвсем наскоро, така
се и нарича: „Срещу зърното. Дълбинната история на ранните държави” [13].
С каква скорост се движи нашата социална еволюция? Зависи как я измерваме.
За получовешката първобитност бяха нужни повече от милион години. Това е
все още напълно биологически мащаб на промяна. Първобитността в развития
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ѝ вид с племенни религии, изкуство и всичките ѝ специализирани ловци започва
преди сто хиляди години, а може би и по-късно. Аграрните общества възникват
най-много преди десет хиляди години, а най-древните държави израстват върху
тях само пет-седем хиляди по-рано. При това, да речем, в Европа, с изключение
на гръко-римския робовладелски пояс в южната част на континента, свободните
„варварски” племена изчезват само преди десет века. Налице е явно ускоряване
на еволюцията, макар и от човешка гледна точка всички тези исторически мъки
и унижения да изглеждат вечни.
Около 1500 г. в Евразия се появява изведнъж цяло ново поколение от империи
с мощен данъчно-бюрократичен апарат и редовни армии с огнестрелно оръжие.
Пред всички вървеше Китай, след него османските турци, иранските Сефевиди,
Великите Моголи в Индия, испанските Хабсбурги, окупирали почти една трета
от Европа плюс новооткритите колонии в Южна Америка. На втори план бяха
Япония, Корея, Бирма, а от другата страна на света – Мароко, Швеция, Франция,
полско-литовската Жечпосполита и накрая Московското царство. Техните
названия аз нарочно смесвам, защото през ХVІ в. все още е напълно неизвестно
кой къде ще се намира два века по-късно. Във всеки случай сред лидерите тогава
не беше седящата в блатата Холандия, нито откъснатата от континента Англия.
Разбира се, ние знаем, че тези две неголеми държави ще се окажат пионерите на
капитализма, който съвсем скоро ще придобие глобален характер.
Защо именно Холандия и Англия са предмет на класически и до днес неспиращи дебати. Ще отбележим само известното на всички: в двете страни генезисът
на капитализма се съпровождаше от революции, довели до граждански права за
простолюдието и до повишение на доходите му, т.е. до съществено намаляване на
неравенството. Но ето го парадокса на капитализма на нивото на цялата световна
система: едновременно с това започва безпрецедентен растеж на глобалното неравенство. Западът рязко се откъсва напред и икономически, и политически, докато
по-голямата част от останалия свят в по-голяма или в по-малка степен се превръща в негова колониална периферия. Тук не става дума за Африка и Латинска Америка, а за това в какво положение през 1900 г. се оказват дори китайците, арабите,
турците, персийците, индийците, както и испанците, италианците или поляците.
Искам да обърна вниманието ви на нещо съвсем очевидно. Най-големите и,
така да се каже, „самородни” революции на ХХ в. възникват именно в страните
с предишен висок статут на „цивилизация” и със съответните традиции. Тук е
и движението за независимост в Индия, и китайските (както и виетнамските, и
корейските) комунисти, испанските републиканци и латиноамериканските анархисти, турските националисти, иранските и арабските ислямисти. Техните политически успехи предизвикаха появата на много подражатели в други страни.
Смятам, че италианските и германските фашисти също спадат към тази група,
но с важното уточнение, че в техния случай предишните властови елити поради
страха си от ляво въстание му противопоставиха една крайно вирулентна простолюдна дясна контрареволюция, което костваше и тяхната глава.
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Във всички случаи, ако се откъснем от конкретните идеологии, общо е масовото възмущение на низините от техните традиционни управници и от вечното положение на нещата, което изведнъж започва да изглежда непоносимо и
унизително на фона на растящия разцвет, на модерността, както и на безпардонния империализъм на Запада – ядрото на капиталистическата световна система. Самò по себе си възмущението на масите се изля в познатите от историята
разпокъсани бунтове и селски войни. Колониалната глобализация на световната
система на модерността обаче вече не можеше да мине без създаването на съвременни армии и държавни структури на управление, без образовани съвременни кадри. Точно тези студенти, интелигенти или млади патриотични офицери
съставиха организационния авангард, който превърна селските бунтове в революции и ги насочи към овладяване на държавната власт с цел трансформация на
своята страна и на нейното място в съвременния свят.
Много зависеше от професионалния състав на революционните авангарди
и от литературата, която те четяха. Поради липсата на съвременни университети
в Турция и Египет това бяха основно випускници на военните училища,
намиращи за съзвучни на себе си идеите на Дюркейм и имащи за свой образец
съветската Трета република във Франция. Овладели властта, те поставиха
под държавен контрол само крупната собственост на чужденците и местните
„компрадори”. Възникналите в резултат от това режими е прието да се наричат
националистически.
Там, където за ролята на прогресивен авангард на своята страна претендираха останалите без работа и смисъл дребни чиновници на бившата аграрна
империя (като наследниците на китайския мандаринат в началото на ХХ в.) или
нямащите никаква собственост „разночинни” интелигенти (в Руската империя),
по-съзвучна се оказваше немската философия на историята на Хегел и Маркс.
Дошли на власт, тези революционери проявиха готовност в името на бързата индустриализация и историческия прогрес да поставят под контрола на държавата
не само чуждестранните и най-големите, а практически всички икономически
активи, стигайки до най-бедните селски стопанства. Подобни варианти е прието
да се наричат комунистически.
Съществуваше още една съвсем очевидна причина, поради която най-важ
ните социални революции на ХХ в. бяха успешни именно в бившите аграрни империи. Аз бих я нарекъл геополитическа, ако не беше дискредитацията на този
термин в днешната националистическа публицистика. Революционните страни
почти винаги са обект на чуждестранна интервенция, на която са били в състояние да се противопоставят само онези, които са имали възможността бързо да
мобилизират голяма армия.
Руската империя през 1900 г. изглеждаше далеч по-добре от Китай, Персия и
дори от Италия и Испания, тъй като по исторически причини (най-вече реформите на Петър І и завоеванията на Екатерина през ХVІІІ в.) все още разполагаше
с грамадна армия и територия. Но и в този случай по най-остър начин стоеше
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въпросът кой и с какви средства ще проведе индустриализацията. Ще напомня,
че началото на ХХ в. беше епоха не само на световно разпространение на индустриалната революция, но и епоха на империализма. Примерът с Корея и Япония,
две азиатски страни, които не се различаваха една от друга особено към 1850 г.,
нагледно показа какви са последиците от изоставането, що се отнася до съвременни заводи и инженерни кадри само в рамките на едно-две поколения.
Извън пределите на изначалното „ядро” на капитализма двигател на догонващата модернизация по правило беше държавата. Това е знаменитият „пруски
път” и реализацията на „предимствата на изостаналостта” според Александър
Хершенкрон [14]. Руската империя се движеше в същото направление (да си
спомним реформите на Вите), но в нейната натежала конструкция твърде голям
беше рискът от политически взривове в моментите, когато властта предприемаше каквато и да е решителна крачка: селският въпрос, работническият въпрос,
националният въпрос, неудовлетворената интелигенция, противоречието между наследствено-аристократичния и меритократичния принцип при формирането на държавния чиновнически апарат, самата помешчическа „опора на престола”, която колективно не беше сигурна в своето бъдеще и при това беше склонна
да харчи своите средства из европейските курорти.
Удивително не е това, че революцията се случи, а по-скоро това колко дълго
Руската империя успяваше да я избегне въпреки очакванията на съвременниците.
Тя избухна в момента, в който царската власт започна да губи войните с
Япония и после с Германия – две други държави с милитаристична догонваща
модернизация, възникнали на противоположните флангове на Русия в самия
край на ХІХ век.
Много, твърде много в характера и резултатите на съветската революция може
да бъде обяснено именно с геополитическото противопоставяне на Русия с Япония
и Германия – като се започне със символните години 1905 г. и 1945. Военното поражение предизвика революцията, с победата във войната тя завърши. През 1917 г.
рухна опозорилият се от пораженията стар царски режим, на чието място чрез
страшна гражданска война и терор през 1930-те години дойде нов режим, пълен с
вяра в прогреса и с безпощадна решимост „да догони и изпревари”. Събрала в едно
ресурсите на огромната тогава все още селска страна, проявявайки поразителна самодисциплина и вяра в себе си – поради което и невероятна готовност за човешки
загуби, новата революционна власт създаде индустриализация и победоносна армия. С други думи, реализира най-смелите мечти на Вите и Столипин, взети заедно.
Съветската свръхдържава доби немалко ясни германски черти именно
защото силният противник е също така суров учител. Историческата схема на
Маркс и Енгелс по силата на причудливо стечение на историческите обстоятелства се оказа източник за идейното загряване на съветската революция и изстивайки, се превърна в официална идеология на СССР. Но ето че практиката на новата държава заимства много повече от канцлера Бисмарк, от генерал Лудендорф
и от немските индустриални икономисти.
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Несъмнено разгромът на хитлеристката военна машина помогна светът да
бъде спасен – човечеството като цяло и световната капиталистическа система
в частност – от нещо безумно жестоко и опасно. Годината 1945 си остава много
обнадеждаваща, дори независимо от Хирошима. Започналата почти веднага след
това Студена война със САЩ все пак винаги си оставаше „студена”.
Ако днес обаче празнуваме само военните постижения – 1945 г., а не 1917 г.,
то на преден план неизбежно излиза фигурата на Сталин. Нека се опитаме още
веднъж да видим очевидното. Всички големи революции от епохата на модерността водеха до появата на харизматичната фигура на „революционния император”,
започвайки с Наполеон, ако не и с Кромуел и Вашингтон. През ХХ в. имаше много такива: Ататюрк, Насър, Ганди, Тито, Мао, Фидел, Хомейни, да изброим само
най-иконоподобните. Да, и Хитлер също. Те имаха съвсем различни идеологии и
политически програми. Използването на „тоталитарните” методи на пропаганда
и държавен терор всъщност не беше характерна черта на тоталитарните режими.
Масовото общество на ХХ в. доведе – сред всичко останало „масово”, присъщо на
това столетие – и до появата на масовата пропаганда, и до епизодите на масов терор. Обвитите с бодлива тел концлагери бяха изобретени от либералните англичани и французи по времето на антипартизанските войни в колониите. Разбира се,
съществува съществена за съвременниците разлика, но тя е в степента на употреба, а не в самия инструментариум на масовата държава на модерността.
Общо за всички „вождове на народите” беше тяхното възникване от катастрофалното крушение на аристократичната йерархия на старото аграрно общество в комбинация с бясната емоционална енергия на масите, повярвали в настъпването на напълно нов живот тук и сега. Харизмата въобще не произтича
от личните качества на лидерите (за което нагледно свидетелства примерът със
самия Сталин, лишен от физически качества и публични таланти), а от изблиците на масовата вяра, която търси и си намира кумири.
В разсъжденията на много философи и писатели за тоталитаризма и масовото
общество от средата на ХХ в. прозира травмата на високообразованите съвре
менници, видели в разгула, емоциите и насилието връщане към варварството.
Всъщност това бяха последиците от Първата световна война, когато излезлите
от контрол технологии на свръхмодерността практически доведоха до самоубий
ството на капитализма в самия център на световната система. След това идва
цяла поредица от радикални ескалации в политиката и идеологията: от руините
на социалистическия ІІ Интернационал изникнаха комунистическите движения;
деколонизацията на Азия изведнъж се превърна в реалистична цел; от уязвения
имперски национализъм възникнаха фашистите. Страхувам се, че ще прозвучи
неочаквано, но всичко това са разновидности на неолибералната демократизация,
т.е. на рязкото втурване на масите в политиката с множество необратими по
следици: Индия и Виетнам никога повече няма да бъдат колониални; претърпялата
ужасяващи загуби Германия никога повече няма да бъде юнкерско-милитаристична,
а Русия – царска и селска. Прав за пореден път се оказва мъдрият Джеймс Скот, по

43

Теория
казал в своята книга „С благите намерения на държавата”, че тоталитарните проекти
на ХХ в. произтичат от модерността на Льо Корбюзие, а не от Чингиз хан [15].
Революционните култове на съвременността неизбежно наследяват от предишните религии много ритуали и типове представи, т.е. колективни практики,
генериращи и направляващи емоциите. Но все пак това не са религии дори защото масовите очаквания са свързани с преустройството на този свят и на личното
място на всекиго в него. Вождът на революционния култ не е просто диктатор и
съвсем не е пророк на отвъдното, а главната фигура на върха на новите държави
и общества, в които повече не съществуват или поне не би трябвало да съществуват властови елити. Вождовете на революциите носят божествени черти, защото
са възнесени високо над обществото, макар и съвсем не на небето, а по-скоро на
много висока трибуна или на главния команден пункт. Вождът на народа, според
Дюркейм, е самоотражение на доскоро аграрното общество, заето със собственото си преустройство и обхванато от динамиката на социалната мобилност.
Култът към „революционния император” обаче е преходен исторически сюжет от гледна точка на социалната еволюция. Нима това не ни обнадеждава? Ще
забележим, че към края на ХХ в. всевъзможните култове (не само в политиката, а и
в областта на изкуството, спорта и попкултурата) по някаква причина забележимо
потъмняха и избледняха. За спорове – не се спори, което, разбира се, е обидно.
Да се живее стана по-скучно, поне в по-голямата част от страните, където източниците на екстаз се раздробиха на множество субкултури. Дори терористичният
ислямизъм днес е признак на отслабването, а не на засилването на идеологията.
Върху това сериозно трябва да се замислим, без да изпадаме в общи разсъждения
за състоянието на „постмодерността”, което всъщност нищо не обяснява.
Така накрая стигаме до разговора за бъдещето. Именно в перспективата на
бъдещето стават различими дълготрайните еволюционни постижения на революцията от 1917 г. Едно от основните е станало явно още през втората половина
на ХХ в. – преодоляването на аграрното общество. Военните модернизационни
скокове по образеца на Петър І или Сталин биха били просто невъзможни без
(само)трансформацията на масата бивши селяни в градски образовани жители.
А в градовете по определение възникват граждани.
За първи път историческото преобразуване на СССР заедно със значителна
част от целия свят се прояви през 1960-те години чрез мощни импулси на гражданска активност на образованата младеж. Движенията се възобновиха с още
по-голяма сила в края на 1980-те, в главозамайващите години на перестройката.
За това днес трябва да напомняме, защото на всички им е твърде неловко и крайно неприятно да си спомнят последвалия крах и най-тежко поражение, което се
превърна в обезсърчаващо нарастване на неравенството и насилието.
Такъв обрат на историята не беше фатално предрешен. Веригата от грешки и
конструктивни проблеми се превърна в катастрофа. Имануил Уолърстейн до самия
край отказваше да повярва в окончателното излизане на националните републики
от СССР, мислейки, че това е блъф. За крайна задача на Горбачовата перестройка
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той считаше връщането на Русия в капиталистическа Европа на равноправна основа с цел формирането на голям блок държави по оста Париж–Берлин–Москва,
способен да бъде самостоятелн играч в световната икономика и политика.
Това щеше да е напълно консервативен изход за революционната държава, възникнала през 1917 г. „Скучната” размяна на геополитическата позиция на
една свръхдържава, постигната на такава огромна цена през 1945 г., с комфортната търговска интеграция с Европа обаче навярно би одобрил и самият Ленин.
Този изтъкнат политик, днес оказал се в сянката на Сталин, беше силен именно
с умението си да намира нетривиални варианти на резките завои на историята
и бързо да превключва скоростите. И, разбира се, Ленин много искаше да види
своята родина европейска.
Полезно е в ролята на политическо опитно занятие да помислим как би изглеждал светът в последните 25–30 години в случай на обединяване на реформирания СССР и континетална Европа, научила своите уроци от сътресенията през
първата половина на ХХ в. Щяха ли да се случат войните в Югославия и в бившия
Съветски съюз? Разрушаването на Ирак? Как щеше да изглежда Турция, влязла
в ЕС? Какъв можеше да е изходът от революциите на „Арабската пролет”? Щеше
ли да се случи неолибералният обрат на глобално ниво? И доколко неизбежно
беше теократичното възраждане на ЕС? Анализът на алтернативите е един от
най-важните и, разбира се, най-интересните методи на историческата социология. Но при един отговорен подход трябва постоянно да сдържаме фантазията си
чрез контрол върху собствените си политически симпатии. Не трябва да отиваме
твърде далеч, тъй като промяната само на условията води до неявни изменения
във всичко останало, поради което с всяка умозрителна крачка неминуемо се
увеличава неопределеността. Можем да погледнем най-много отвъд два-три обрата, пропуснати от хода на реалните исторически събития. Историята е твърде
препълнена със случайности и сложни преплитания.
Най-вероятно в историята все пак съществуват по-предсказуеми дълбинни структури. Как могат да изглеждат следващите 25–30 години, т.е. периодът
до средата на ХХІ в.? Тук огромната неопределеност ни пречи, затова с известна
увереност можем да предположим само най-тривиални неща. Много от тях вероятно ще изглеждат по съвсем различен начин, защото еволюционният темп
продължава да се ускорява. Футуролозите например ни плашеха с взривното
нарастване на населението на Земята. Днес не само застаряваща Европа, но
вече и Китай и Иран започват да се безпокоят от грозящия ги демографски
спад. Това несъмнено е свързано с продължаващото отмиране на селския образ на живот, на същото това аграрно общество. Измененията в климата безспорно ще подтикват прехода от традиционно селско стопанство с полевъдство
и скотовъдство към някакви съвършено нови видове производство на храни,
без да говорим тук за новите източници на енергия. Какво все пак предвещава
компютризацията на управленските йерархии и роботизацията на промишлеността? Масова безработица не само сред квалифицираните работници и тех-
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нолози, а вече и сред мениджмънта? И това при нарастваща продължителност
на живота?
Именно в края на ХХ в. се разгръща новата техническа революция, чиито
параметри засега са скрити в пълна мъгла. Ние вадим от нея някакви отделни
контури, които се трупат във въображението под формата на нещо взето от утопичната фантастика на миналото, на ХХ век. Тук именно наследството на съветската революция запазва едва ли не най-силно въздействие – поне на ниво литературни образи. Възможността за всеобщо електронно проследяване, разбира
се, предизвиква неприятни асоциации с Големия брат и романа на Оруел „1984”.
В същото време обаче потенциалните възможности на триизмерния печат, нанотехнологиите и роботизацията на производството по-скоро ни прехвърлят в
света на освобождението от задължителния рутинен труд на полето, в цеховете
и офисите. Това вече ни напомня по-скоро за комунистическия свят от фантастичния роман на Братя Стругацки „Пладне. ХХІІ в.”.
Като исторически социолог, ще рискувам да не правя прогнози, а да дам
оценка на шансовете за реализация на други популярни днес прогнози. Получава
се, трябва да признаем, неочакван оптимизъм. Техно-тоталитарните страхове се
основават на най-простата функционална екстраполация: щом се появи възможност, значи без съмнение всички ще бъдат следени и на всички ще им промиват
мозъците. Само че кои са тези „всички”? Ще успеят ли елитите да се самоизключат от числото на следените и още повече да се договорят помежду си за взаимно
ненападение, или и те ще трябва да живеят в постоянен стрес от вътрешни интриги за високите позиции, които са типични за тоталитарните диктатури или
за олигархичните корпорации днес? (Всъщност това напомня по-скоро статусната конкуренция в групите на шимпанзетата, отколкото сред хората – нека си
спомним Бьом и Де Ваал.) Но как тогава да се отнасяме с интернет партизаните,
които вероятно също могат да следят и да изобличават машинациите на елитите?
Дори ако допуснем, че управляващите елити ще решат проблема си за колективно действие, а на останалото население окончателно ще промият мозъците или
ще му натрапят ефимерните развлечения на виртуалната реалност, каква полит
икономия ще осигурява положението на елитите в общество, в което трудът е
престанал да бъде необходимост? Що се отнася до организационния контрол,
техно-тоталитарните утопии може би изглеждат плашещо, но засега, слава Богу,
им липсва детайлизация и реалистичност във всичко останало.
Колкото и странно да звучи това днес, в дълбоко разочарованата 2017 г., технологичните предпоставки по-скоро ни насочват към вероятната правота (нека не
ни е страх да го кажем) на комунистическите утопии. Което изглежда също така
елегантно логично в перспективата на социалната еволюция на човечеството.
Стоте хиляди години на еволюционен успех на първобитния комунизъм,
или кооперативната заготовка, формираха нашия вид. Преди десет хиляди години човечеството поради жестока демографска необходимост се напъха в „гърлото
на бутилката” (както теоретиците наричат кризата на рязко намалелите възмож-
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ности) и се впрегна в хомота на аграрното общество. Но и тогава в продължение на още няколко хилядолетия нашите предци избягваха или активно се съпротивляваха на появата на наследствени аристокрации и държави. Империите
все пак победиха най-вече чрез въоръжената принуда към труд и „принудително
сътрудничество” (терминът е на Майкъл Ман), превръщайки повечето хора фактически във впрегатна сила и заставяйки ги да орат полетата им, да строят дворци
и пирамиди. Краят на този не най-радостен период от историята, продължил на
повечето места най-много хиляда – две хиляди години, идва с настъпването на
епохата на модерността с нейните прогресивни революции. Още двеста–триста
години разпространението на капиталистическата модерност води към нарастване на глобалното неравенство, но също така предизвиква в периферията серия
от модерни революции, които стават успешни през ХХ в. Пръв и най-важен сред
тези успехи, до голяма степен осигурил условията за успеха на останалите, беше
именно съветската революция. В световен план тя наистина е велика.
Щеше да е прекрасно, ако бяхме избягнали катастрофата на излизане от
съветския модел. Но разсъждавайки трезво, през 1990-те години не се случиха
най-лошите от възможните варианти. Историята продължава.
Ако бъдещето всъщност носи нови възможности за устойчиво благосъстояние, вероятно устойчивост ще придобие и социалното равенство. Тогава историята
на класовите общества ще изглежда като дълга еволюционна криза при прехода от
първобитността към съзнателното усвояване на външната природа и на вътрешната природа на самия човек. Крайните емоции и насилието също са в кръвта ни.
Великият и страшен ХХ в. показа от какво всички ние трябва да се пазим.
Накрая, политически изводи от обрисуваната тук еволюционна теория.
Сред нейните най-големи представители имената на великите анархисти Пьотър
Кропоткин и Джеймс Скот едва ли изникват случайно. Анархизмът нямаше реални
шансове и изглеждаше просто наивно през ХХ в. с неговите чудовищни войни и
крайно напрежение на силите при строителството на военната промишленост. Това
са в същността си крайно деспотични задачи. Сред всички успешни революции
до днес не се е случила нито една анархистка. Но какво ще стане, ако в недалечно
бъдеще пред нас се изправят съвсем други задачи, за които е най-подходяща
лишената от власт доброволна самоорганизация? Веднага ни хрумват екологията,
организацията на културата и градската среда, възпитанието на децата и грижата за
възрастните, които ще се увеличават и в каквито, надявам се, ще се превърнем и ние.
Замислете се и за пазарната икономика, за която – от еволюционна гледна
точка – сред първите, които помислиха, бяха Карл Полани и Фернан Бродел. (Случайно ли е, че и двамата са учители на Уолърстейн?) Първо, пазарният обмен е доказано по-стар от капитализма. Находките на палеолитни обекти вече посочват
някакви древни размени. Второ, пазарът, разбира се, е могъщ социален механизъм
на социално сътрудничество. Тук законите на Адам Смит не биха могли да бъдат
отменени чрез никаква революция. Трудно е да си представим при какъв еволюционен поврат би могъл да изчезне този механизъм в бъдеще. Една от типичните
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заблуди на ХХ в. е пълната асоциация на пазарите и капитализма. По този начин,
разбира се, разсъждаваха и привържениците, и противниците на капитализма.
Тъй като противниците взеха в ръцете си също толкова могъщите и по произход
военни механизми на държавното планиране, появило се в началото на ХХ в., икономическият план стана за тях олицетворение на рационалността, прогреса и на
самия комунизъм. Това беше неизбежна, но също толкова дълбока грешка.
Кара Полани ни остави интригуващо прозрение, определяйки трите вида
стоки, които заради устойчивосттта на самите пазари в никакъв случай не бива
да се търгуват [16]. Навремето той достатъчно метафорично ги нарече земя, човешки живот и пари. Всички останали задължително трябва да минават постоян
ните тестове на пазарната конкуренция, над чиято свобода ни остава само да
бдим с либертарианска взискателност.
В наши дни първият вид стоки означава по-скоро екология. Вторият – условията за социално възпроизводство, където типичната за ХХ в. държавна подкрепа
за образованието, здравеопазването, обществения транспорт, науката, културата и
спорта (нека не забравяме и за полицията) вече започва да се сменя с подкрепата
на някакви неправителствени организации и кооперативи. Накрая, под неподлежащите на продажба пари се разбира финансовата система, основана на принципа
на обществена услуга, а не на печалба. Получава се интересен инженерен проблем:
възникват ли днес техническите и морално-социалните предпоставки, позволяващи да се конструира такава анархо-кооперативна пазарна икономика?
Позволете ми да завърша с една притча. Хората мечтаели да летят също толкова отдавна, колкото и да получат социална справедливост. Много дълго това
си оставало утопия, а най-безразсъдните и смели Икари неминуеми загивали. Но
ето че преди около двеста години се появили въздушните балони, дирижаблите,
някакви забавни приспособления с махащи криле. Експериментите продължавали с удивително упорство, макар че водели и до катастрофи. В същото време
знанията се трупали, докато в началото на ХХ в. новите видове двигатели и материали позволили да се създаде самолет. Днес ние летим. Били създадени обаче и
армади от бомбардировачи.
Първото столетие от съветската революция ни дава повод трезво да помислим какво се случи в миналото, от какво следва да се боим в бъдещето, на
какво можем да се надяваме и използвайки натрупаните знания, накъде можем и
трябва да се стремим.
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звестно е, че една от задачите, които философите винаги са си поставяли и си поставят, е дефинирането на най-общите характеристики на епохата, в която живеят, схващането на духа на времето,
за да може на тази основа да се определи накъде върви човечеството и какво трябва да правят държавите и народите. Това е фундаментален проблем на
философията на историята и на политическата философия. Затова има и най-различни характеристики, с които е била дефинирина и се дефинира сегашната епоха: „империализъм като най-висш стадий
на капитализма” (Ленин), „постиндустриално общество” (Д. Бел), „общество на риска” (У. Бек), „пост
модерност” (Льотар), „рефлексивна модерност” и
„късна модерност” (Гидънс), „трета вълна” (Фукуяма), „текуща модерност” (Бауман), „сблъсък на цивилизациите” (Хънтингтън). Ще срещнем още „общество на знанието”, „хиперкапитализъм”, „зомби
капитализъм”, „глобален капитализъм”, „дигитален
капитализъм”, „климатичен капитализъм”, „когнитивен капитализъм” и пр. В това изложение аз ще се
опра на две дефиниции за съвременната ситуация
– на „края на историята” като една от идеологемите
за дефинирането ѝ и на „капитализъм на катастрофите” – логиката на функционирането на социума в
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„края на историята”. „Краят на историята” и „капитализъм на катастрофите”
са две най-общи философско-исторически характеристики, дадени съответно
от Франсис Фукуяма и Наоми Клайн, чрез които съвременният свят е описан
по коренно различен начин и в контекста на които бих искал да интерпретирам българския преход.
През лятото на 1989 г., когато Горбачов издигаше лозунга за „повече социализъм, повече демокрация”, в американското неоконсервативно списание
„Нешънъл интерест” се появи статията на Франсис Фукуяма „Краят на историята”, представляваща нова версия на Хегеловата идея за такъв край, но сега
не под формата на пруска монархия, а на либерална демокрация. Тя беше израз
на идеологическите парадигми на развитие, главно в САЩ като глобален хегемон, и това в много отношения предопредели станалото в Източна Европа.
Тази статия, прераснала през 1992 г. в книга „Краят на историята и последният
човек”, беше съчетание на политическа философия и философия на историята,
от което следваше, че за разлика от всичко, което предходните мислители смятат, гледайки към бъдещето, за най-доброто възможно политическо устройство, това устройство вече се е реализирало и ние живеем в най-добрия от
всички възможни светове38.
Така светът идеологически бе вкаран в матрицата на известния герой на
Волтер от неговата философска повест „Кандид” д-р Панглос, който живее в
най-добрия от всички възможни светове. Очакванията бяха това да доведе
мир и просперитет и да реши проблемите на развитието на изостаналите страни, които не са се реализирали чрез други политически модели на развитие.
Близо 20 г. по-късно, през 2007 г., се появи друга нашумяла книга – „Шоковата доктрина – възходът на капитализма на катастрофите” на Наоми Клайн,
която в много отношения можем да резюмираме като отговор на това доколко провъзгласеното от Фукуяма се е оказало наистина най-доброто възможно
в човешката история и доколко – точно обратното – е довело до невиждани
беди и нещастия39. Защото тезата на Клайн е противоположната – намираме
се не в най-доброто възможно състояние, а в най-катастрофичното възможно
състояние и то е съзнателно създавано като инструмент на капитализма. Ключова за това състояние е идеята за „шока” като най-добрия начин да извършиш промяна и да постигнеш превъзходство, независимо за коя сфера става
дума – дали за „шокова терапия” в икономиката, за операция „Шок и ужас” на
американската армия в Ирак или за електрошоковите мъчения на затворници
в базата Гуантанамо в Куба. Бащата на тази идея е гуруто на неолибералния
капитализъм Милтън Фридман със своята „доктрина за шока”.
„Шоковата доктрина” е свързана с използването на публичната дезориентация, резултат на колективни шокове от войни, терористични атаки, природни бедствия и пр., за да наложиш непопулярни икономически мерки на шокова терапия. Най-добре е да разрушиш из основи нещо, да почнеш на чисто и
в хаоса и дезориентацията на хората да успееш да прокараш намеренията си
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без сериозна съпротива. Според него, за да се извършат промени, следва да се
създаде или използва кризисно състояние на една система. Тогава се действа
изненадващо, с пълна сила, решително, без да се губи време, шоково. Така този
неолиберален капитализъм, фаворизиращ „шоковата терапия”, е свързан с нещастия, бедствия, катастрофи, преврати, войни навсякъде, където бъде наложен. Използват се страхът и дезориентацията, до които са докарани хората в
резултат на тези събития, за да се прокарат съответните икономически политики, които иначе ще срещнат съпротива. „Шоковата доктрина” на приватизация и оттегляне на държавата от ангажименти в основни сфери на обществото
е породила според Клайн „капитализъм на катастрофите”, обогатяващ отделни
групи от хора за сметка на останалата част от човечеството, доведена до бедственото състояние.
„Фанатизираните привърженици на шоковата доктрина – отбелязва тя –
са убедени, че само голяма катастрофа като наводнение, война или терористичен удар им предоставя онзи „бял лист”, върху който те ще могат да започнат
на чисто и ще дадат воля на разрушителната си фантазия. Именно в такива
моменти на шок и несигурност, когато хората са психологически парализирани, когато са изтръгнати с корен от своята среда, тези художници и творци на
неолиберализма топват четките в боите и започват да разчертават света наново... В глобалния кръстоносен поход за свободно пазарно стопанство винаги,
макар и прикрито, присъстват и изтезанията. Например Чили, Афганистан
или Ирак. В Чили се проявиха три ясно разграничени форми на шока, които
само след три десетилетия бяха приложени и в Ирак. Стресът от преврата подготви почвата за шоковата терапия в икономиката. А ужасът от изтезания в
затворите сломи съпротивата на тези, които бяха готови да се изправят срещу
шоковите промени... Първичната катастрофа, като преврат, терористичен акт
или криза на финансовия или продоволствения пазар, вкарва цялото население в състояние на колективен стрес. Падащите бомби и насилието парализират обществото. И както изплашеният до смърт затворник издава имената на
своите другари и се отказва дори от вярата си, така и стресираното общество
обикновено се отказва от всичко, което при нормални обстоятелства би се борило да защити.”40
Такива всъщност бяха характеристиките на българския преход през двете десетилетия от неговото начало. При това книгата на Клайн излиза преди
началото на сегашната глобална финансова криза, която изглежда като окончателна реализация на формулираната от нея идея за развитие на „икономики
на катастрофата”. Същественото е, че в резултат на катастрофите имаме рязко
разделение не на социалните групи, а на цели региони и държави на печелив
ши и губещи. Един регион е опустошаван, но друг се оказва печеливш.
Логиката на „капитализма на катастрофите” обаче се проявява по различен начин в отделните държави в зависимост от поведението на техните елити
и от техните геополитически и геоикономически ресурси. Бих разграничил
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няколко групи държави в това отношение, като двете крайни версии са Ирак
(вкарване в логиката на капитализма на катастрофите) и Китай (противопоста
вянето на този капитализъм). Това са двете алтернативни групи, между които са разположени различни версии – някои са по-близко до Ирак, други са
по-близко до Китай.
В първата са тези, в които е реализирана шокова доктрина на военна интервенция и в резултат на това те са тотално опустошени. Такива са на първо
място Ирак и Афганистан, където бяха проведени операции от типа „Шок и
ужас” и по същество имаме ликвидация на тези държави. След бомбардировките настъпва съсипия. Разграбени са над 80% от експонатите в Националния
музей, Националната библиотека е изпепелена. До войната Ирак е най-секуларизираната и най-образованата арабска държава, с най-висок процент на
грамотност (90%). За сравнение, в щата Ню Мексико цели 46% от населението
са функционално неграмотни, а 20% не могат да извършват наум елементарни
аритметични пресмятания, необходими например за да си попълнят чека в
супермаркета. Едно секуларизирано общество е върнато назад към религиозните войни. Ето как Наоми Клайн описва ситуацията в Ирак до 2006 г.: „Ирак
направо изчезва, разпада се на части. Започна се с това, че жените се забулиха
и се скриха по къщите си. После децата престанаха да ходят на училище – през
2006 г. около 2/3 от децата вече не посещават никакви учебни заведения. Изчезнаха цели професионални гилдии като фармацевти, лекари, преподаватели,
съдии, адвокати, учени. След нахлуването на САЩ в Ирак бяха разстреляни
около 300 учени, в това число и декани на факултети. А хиляди побягнаха в
емиграция. Загинаха 2000, а до април 2007 г. от страната избягаха 12 000 лекари. Комисията на ООН за бежанците оценява, че 4 милиона иракчани, т.е.
1/6 от населението, са напуснали своите домове. Но само 900 от тях получиха
убежище в САЩ, а над 100 000 души все още се надяват на виза, като в същото
време очакват възмездие за сътрудничеството си с американците и сигурно
проклинат покровителите си.”41
Сходна със ситуацията в Ирак е ситуацията в т.нар. провалени държави в
Африка като Сомалия, Судан и прочее.
Обстановката е алтернативна в друга група държави – тези, които не прие
мат идеята за „края на историята” и за „шоковата доктрина”. Такива са държа
вите от БРИК, редица латиноамерикански държави и на първо място Китай.
Какво породи нелибералния модел на догонващо развитие на Китай за тези 20
години? Годишният растеж на реалния БВП между 1979 и 2008 г. е над 9%. Даже
по време на най-лошата световна икономическа криза от век насам Китай демонстрира растеж от 8,7% през 2009 г. като резултат от мерки за стимулиране
на потреблението от страна на правителството. Това е най-високият растеж и
най-ускореното развитие на една икономика през толкова дълъг период в историята. За този период номиналният БВП се е увеличил фантастичнио – цели
11 пъти. През 1989 г. Китай произвежда около 5% от световния БВП, а днес е
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на второ място с около 11–12% от световния БВП, както и на второ място във
външната търговия. БВП на Китай през 2009 г. е номинално около 5 трилиона,
а по паритет на покупателната способност е около 9.5 трилиона. От юни 2009 г.
броят на интернет потребителите в тази страна е най-големият в света, повече,
отколкото на САЩ и Канада, взети заедно.
Между Китай и Ирак са останалите държави, които в различна степен са
възприели или отхвърлили „края на историята” като политическа доктрина и
„шоковата терапия” като икономическа. Русия я приема през 90-те години и по
същество катастрофира, после се отказва от нея и през следващото десетилетие тръгва по пътя на т.нар. суверенна демокрация, недавайки възможност на
Запада да финансира в страната (както прави в България) граждански организации и особено центрове за влияние, чрез които да се налагат тези идеи. Това
ѝ дава възможност да влезе в групата на БРИКС. В Източна Европа относително по-висока степен на независимост и стремеж за обособяване от външни
влияния демонстрира Чехия.
Как стоят нещата с България? Тя се оказва в континуума от възможен тип
поведение най-близко до Ирак. В най-висока степен се възприема идеята за
„края на историята” и степента на деструктивност на местните политически
елити е сравнима с това, което става в Ирак. И единствено в нея се извършват
две неща, които имат катастрофични последствия.
Първото е разрушаването на всички контролни системи веднага след
1989 г., като се приема, че либералната демокрация и пазарът сами по себе си
ще ни доведат до едно ново царство на истината и просперитета. България
е единствената страна, която остави настрани промените в икономиката, за
да прави конституция и политика – пълна противоположност на действията
например в Китай. Това даде възможност за дълго безконтролно състояние на
икономиката и за нейния крах. Новопоявилите се демократи почти истерично провъзгласяваха нова ера, в която „демокрацията” (обща фраза, зад която
стоеше всъщност идеята за либерална многопартийна представителна демокрация, т.е. за един специфичен вид демокрация) е самоценност, независимо
от обстоятелствата, и тя ще осъществи всичко онова, което „комунизмът” не
бил успял и не можел да реализира. За новопоявилите се медийни политолози
от частни тинк-танкове, финансирани от САЩ, налагащи хегемонно своите
тези на масовото съзнание, „демокрацията” стана такова най-висше състояние
на човечеството, каквото беше „комунизмът” за бившите комунисти42. Те я наложиха като очевидна свръхценност и всяко съмнение в нея започна да звучи светотатствено и ретроградно. Краят на историята на Фукуяма, който след
това смекчи и модифицира своята позиция и днес казва, че либералната демокрация не е подходяща за всякакви условия43, в главите на голямата част от новопоявилите се политолози и масова публика по същество се състоя. Сигурен
съм, че при среща с някои наши медийни политолози от частни центрове, а и
не само от там, Фукуяма би казал, перифразирайки Маркс, че не е „фукуямист”.
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Ключов елемент на идеологемата е, че именно либералната демокрация
заедно с приватизацията на държавната икономика са най-добрият възможен
инструмент за ускоряване на развитието. С чудодейния ескалатор на демокрацията и пазарната икономика се очаква не за 20 години, както смяташе Хрушчов за комунизма, а съвсем скоро да се мине на едно ново равнище на развитие
– като на развитите западни държави. Той се оказва наивно разрушаване на
всички основни контролни системи и държавни институции.
Втората уникална характеристика на българския преход е, че ние сме
единствената страна, в която е извършена такава радикална реституция, преди
да започне да се прави приватизация. Само българската антикомунистическа
опозиция в сравнение с всички бивши социалистически държави се оказа така
егоцентрично обвързана със своите минали дребнособственически интереси
и безотговорна към интересите на страната. Това се проявява във факта, че в
България се извършва най-мащабната реституция на собственост в сравнение
с другите бивши социалистически страни, без оглед на последствията и като
се пренебрегва много по-важната потребност от промени в цялата икономика.
Необичайна по мащабите на разрушителност е реституцията на селскостопанската земя в „реални граници”, което е уникално по глупостта си и по унищожителните последствия в историята на човечеството. Нито една бивша социалистическа държава не прави това, не създава „ликвидационни съвети”, които насила
да разделят земята на милиони малки парчета, да ликвидират огромни ферми с
животни, да доведат до грабеж на материална база и унищожаване на напоителни
системи за стотици милиони долари. При това наивно се обявява, че раздробената земя много лесно ще може да се продаде и отново да се уедри и селяните „ще
станат милионери”. Такава безотговорност не е допусната дори при реставрация
та през 1815 г., когато 24 години след началото на Френската революция, която
национализира земите на църквата и на аристократите – врагове на революция
та, разпродавайки ги на населението, Луи ХVІІІ не се решава да направи това,
въпреки натиска. Така в България е унищожен престъпно един ключов отрасъл
на страната и от голям износител на селскостопански продукти тя се превръща в
техен вносител. Селското стопанство е върнато назад с едно столетие.
През 2009 г. – 20 години след промените – БВП на България е почти същият с малко увеличение в сравнение с 1989 г., т.е. тези две десетилетия са загубени за страната. А през това време останалият свят се е развивал ускорено
напред и става все по-невъзможно той да бъде догонен.
Какви са последствията от налагането на българската версия на капитализма на катастрофите, за който говори Клайн?
Нека да направим сравнения в основни области на българското общество, за да стане ясна катастрофичността на обществената промяна, осъществена през изминалия четвърт век.
1. Как се е грижило за човека всяко от двете общества, което се мери чрез
модерния показател на ООН Индекс на човешко развитие?
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Индексът подрежда страните в света по три основни критерия: (1) продължителност на човешкия живот от момента на раждането; (2) знания, измервани чрез грамотността на възрастните и продължителността на училищното образование; (3) реален доход на човек от населението.
През 1987 г., когато ООН мери с този показател за първи път, по индекс на
човешко развитие страната е поставена на 27-о място. От балканските страни
само Гърция е малко преди нас – на 22-ро място, а от бившите социалистически държави – само ГДР (21-во място) и Чехословакия (25-о място). Унгария
е след нас – на 30-о, Югославия е след нас (31-во място), Полша е на 33-то, Румъния – на 41-во място44.
Според последния доклад на ООН за 2014 г. вече сме на 58-о място, т.е.
за 23 години България се е върнала назад с 31 позиции и няма шансове в обозримо бъдеще да достигне до състоянието на грижата за човека от последната
година преди разрушването на социализма. Преди нас са Малайзия, Уругвай,
Панама, Мексико, Аржентина, Чили45. В момента сме далеч назад след повечето латиноамерикански страни, а някога се плашехме, че може да се „латино
американизираме”. Все още социалистическа Куба е много преди нас – на 44-то
място, докато през 1988 г. е била 12 позиции след нас46.
2. През 1989 г. България е развита индустриално-аграрна страна. От общо
209 държави в периода 1988–1989 г. тя заема първо място на човек от населението в света по производство на електрокари, мотокари и цигари. Ние сме
една от страните с най-експортната икономика в света – 15-о място по износ в
долари на човек от населението. През 1980 г. България е третата страна в света
след САЩ и Япония, която произвежда микропроцесорни системи. Вярно е,
че това е копие на Motorola, но и Япония, която е преди нас, излиза на пазара с копие на продукт на Intel. Благодарение на научно-техническото разузнаване и стратегията си за развитие България е сред страните с най-развита
електроника в света, бидейки в своите разработки няколко години след САЩ.
През 1989 г. в машиностроителния отрасъл има 730 завода, 430 000 работещи
и 35 000 инженери. 5000 научни дейци създават нови технологии и машини в
30 научноизследователски института.
Каква е ситуацията след четвърт век капитализъм? През 2014 г. България
вече не е нито развита, нито индустриална, не е дори и аграрна страна, защото
всички продукти дори в българската шопска салата например са внесени отвън.
От управлявания от Китайската комунистическа партия Китай, намиращ се на
хиляди километри от нас, внасяме дори чесън. В цялата своя предходна история
страната ни е била нетен износител на селскостопански продукти, но след пре
стъпното разрушаване на селското стопанство днес тя е нетен вносител. Ако вземем индекса на промишлената продукция в България през 1980 г. за 100, в 1989 г.
той е 139, през 2009 г. – около 30, т.е. страната се е върнала в световната историческа надпревара с десетилетия назад. Общият брой на заетите в машиностроенето
през 2014 г. е по-малък от броя дори само на инженерите през 1989 година.
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До 1989 г. България има 20% световен пазарен дял в производството на
електро- и мотокари и държи 18% от световния пазар на радионавигационна
апаратура. Четвърт век по-късно, в условията на свободно пазарно стопанство
и бидейки част от най-проспериращия икономически съюз на планетата, страната ни няма нито един световнопризнат промишлен продукт, а икономиката
ѝ се характеризира с ниска добавена стойност и примитивна зависимост от
природни ресурси.
3. Държавният социализъм идва с идеята за създаване на уедрено, модернизирано, опиращо се на науката и на мощна индустрия, на машинна обработка на високодобивно селско стопанство. Поради това милионите дребни
парчета трудноподдаваща се на механизирана обработка земя, са обединени в
кооперативни стопанства, за да е възможно машинното земеделие. Това води
до рязко повишаване на производителността на труда и до освобождаването
на няколко милиона души от заетост в селското стопанство и преминаването им в градовете и в индустрията. Така става възможна индустриализацията на страната. С цел въвеждане на научни методи и научно производство се
откриват средни и висши учебни заведения, които да подготвят агрономи,
ветеринарни лекари и други кадри за селското стопанство. Откриват се Селскостопанска академия на науките и серия институти и опитни звена, където
се създават нови породи растения и животни. Изгражда се мощна система за
напояване, включваща няколкостотин язовира.
През 1991 г. по време на управлението на Филип Димитров Народното събрание приема закон за ликвидация на съществуващите кооперативни
стопанства и „връщане на земята в реални граници” и неговият председател
Александър Йорданов произнася тържествената фраза: „Днес е един велик ден
за българската демокрация!”. Нека да видим какво носи на страната „великият
ден на българската демокрация”. Започва се със създаването на ликвидационни съвети за всяко колективно селско стопанство. Те раздават цялата собственост в граници, в които тя е била през 40-те години преди колективизацията.
Земята е раздробена на милиони малки парчета, огромни животновъдни и
птицевъдни ферми са ликвидирани, животните са изклани, съществуващата
селскостопанска техника е раздадена или разграбена, сградният фонд в по-голямата си част е разграбен и унищожен. Това води до срив на производството
и на производителността на труда. През 1996 г. брутната добавена стойност
на произведеното в селското стопанство е 67,3% от тази през 1991 г., брутната
продукция – 83%, производителността на труда, измерена чрез произведения
брутен вътрешен продукт на едно лице в селското стопанство, е паднала на
73,1%. Брутната продукция в животновъдството през 1996 г. е намаляла на
27,2% от произвежданото през 1991 г., а брутната продукция в растениевъдството – на 59%. Десет години след ликвидационната секира и преход към
капитализъм брутната продукция в растениевъдството и животновъдството през 2001 г. в сравнение с 1989 г. е по-малка с 25,4%. През 2001 г. България
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произвежда 66,1% по-малко плодове в сравнение с 1990 г. и 42% по-малко растениевъдни култури. Произведеното мляко през 2001 г. е по-малко в сравнение с 1989 г. с 59,6%, т.е. 2,5 пъти. Производството на месо в кланично тегло
намалява за този период с 40,6%. Докато през 1989 г. са произведени 935 хиляди тона месо, през 2000 г. производството е паднало до 555 хиляди тона; докато
през 1989 г. са произведени 2438 млн. литра мляко, през 2001 г. то е 984,3 млн.
литра; докато през 1989 г. са произведени 2726 млн. броя яйца, през 2000 г. те
са 1490 млн. броя; през 1989 г. е произведена 28 536 тона вълна, а през 2000 г.
тя е само 7000 тона47.
В цялата своя предходна история България е била нетен износител на
селскостопански продукти, но след престъпното разрушаване на селското стопанство от правителството на Филип Димитров днес тя е нетен вносител и
три четвърти от своите хранителни продукти внася от чужбина. Само през
кошмарната 1992 г., когато активно действат „ликвидационните съвети”, са изклани и ликвидирани над 100 000 млечни крави, сред тях и елитните стада.
Ето сравнителни данни за размера само на част от разрушеното в селското
стопанство по време на управлението на т.нар. „първо демократично правителство” на представителите на антикомунистическата преди това опозиция,
ръководено от Филип Димитров48:
1982 – 1987 г.
средногодишно
Говеда (брой)
Крави (брой)
Овце (брой)
Птици (брой)
Мляко (литри)
Яйца (брой)

1806
706
11
43
2500
2800

хиляди
хиляди
милиона
милиона
милиона
милиона

1992 г.
средногодишно
974 хиляди
489 хиляди
4,18 милиона
19,9 милиона
1800 милиона
1640 милиона

Докато през 1990 г. селското стопанство дава 17% от БВП, през 2010 г. при
приблизително същия БВП то дава само 6% от него. Особено разрушителна
е ликвидаторската стихия в животновъдните ферми, което води до това, че
през 2011 г. около 85% от консумираното в България месо се внася. България
е била на първо място в Европа и на трето място в света след Нова Зеландия
и Австралия по брой овце. Малко повече от две десетилетия след престъпното унищожаване на селското стопанство, според данни на Министерството
на земеделието, през 2011 г. са се отглеждали 1 млн. и 450 хиляди овце, което
е между 7 и 8 пъти по-малко, отколкото при едрото отглеждане на животни
четвърт век по-рано при социализма, и то без каквито и да било подаяния от
ЕС. Близо 80% от селскостопанската земя през 2011 г. се обработва под аренда
като средно арендуваната земя е над 1000 декара. Върви процес на изкупуване
на земята от големи финансови фирми и латиноамериканизация на селското

59

Теория
стопанство. По същество имаме ликвидация на българското село, което се
превръща в място, където живеят възрастни хора и озверели от глад роми,
разграбващи всичко.
През 1988 г. 67% от обработваемата земя са поливни площи. През 2012 г.
поливни са само около 1%49. Напоителни системи за стотици милиони долари
са унищожени, разграбени за скрап и държавата няма нито средствата, нито
административния капацитет да ги възстанови, а дори да ги поддържа. Социалистическата държава е изградила 2400 язовира, днешната либерално-демократична държава се оказва неспособна дори да ги поддържа и контролира и
това води до тежки наводнения и бедствия за населението.
4. През 1988 г. в централното и местното управление на страната са били
заети 56 556 човека, което е 1,4% от всички заети, и те изглеждат прекалено
много, перестройчиците говорят за огромна бюрокрация и „командно-административна система”50. Според Доклад за състоянието на администрацията,
изготвен от Министерския съвет, към 2012 г. щатната численост на държавната администрация е 144 875 бройки, което е близо три пъти повече, отколкото
по времето на социализма. Така „административно-командният характер” на
сегашната система е много по-висок, но реалната ѝ ефективност е неизмеримо по-ниска. Социалистическата държава се оказва по-евтина и ефективна от
неолибералната капиталистическа държава.
10 ноември 1989 г. заварва Народна република България със 17 министерства и 10 комитета. Общо 27 органа на централната изпълнителна власт. През
2012 г. общият брой на министерствата е 11, на държавните агенции – 7, на
държавните комисии, изпълнителните агенции, различните комисии и агенции – 91, или общо 109. Така „административно-командният характер”, или
бюрократичността на неолибералната капиталистическа държава, са много
по-високи, но реалната им ефективност е много по-ниска. Броят на законите и
нормативните документи, които тя излъчва, е неизмеримо по-голям и с много
по-ниска степен на ефективност.
Парламентът по времето на социализма се събираше два месеца годишно
и това бе достатъчно за неговата нормативна дейност. Сега струва стотици
пъти по-скъпо на държавата, защото заседанията са много повече и узаконяват заедно с държавните ведомства десетки пъти повече нормативни документи, а ефективността е неизмеримо по-ниска. Преди 1985 г. основните документи, насочени към бъдещето, бяха петгодишните планове и те се изпълняваха,
а понякога и преизпълняваха. След 1989 г. за четвърт век са приети около 300
стратегии на различни ведомства за развитие на страната, огромната част от
тях остават на книга и партии и политици непрекъснато се вайкат, че страната
няма стратегия за развитие.
В същото време неолибералите не спират да говорят, че държавата е бюрократична и неефективна, поради което трябва да бъдат намалени държавните институции и броят на работещите в тях. След всяко следващо „рефор-
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миране” нейната неефективност нараства и днес тя е още по-зле, отколкото
дори в първите години след Освобождението от османско робство.
5. През 1989 г. в страната има всеобщо и безплатно здравеопазване и образование на всички равнища от раждането до смъртта. До 1989 г. са изградени 4171
здравни заведения, от които 256 болници с леглови фонд от 111 185 места. На 313
човека през 1989 г. се пада по един лекар, а на 1487 – по един стоматолог51. За укрепване на здравето и работоспособността по времето на социализма се създава
комплексна почивна база за отдиxа на основната част от населението – от детска
до пенсионна възраст, и по този показател България е на едно от първите места в
света. По данни от 1986 г. в страната има 1512 почивни дома със 119 xиляди легла,
а също и 401 xиляди лични вили и къщи за почивка. Всичко това е унищожено,
разпродадено, разграбено при прехода към капитализъм. Средната продължителност на живота в сравнение с 1939 г. е нараснала с 20 години52.
Четвърт век по-късно здравеопазването е силно корумпирано, сринало се
е и два милиона български граждани са без здравни осигуровки, което като относителен дял е повече, отколкото в САЩ. Формално в здравното осигуряване
действа принципът на солидарността, но това покрива само част от разходите за здравеопазване. Необходимостта от доплащане на медицинската помощ,
особено на по-сложни операции, високата цена на лекарствата правят невъзможно лечението на много граждани. Немалка част от българите не ходят на
зъболекар поради липса на средства. Поради ниското заплащане има бягство
на медицински сестри и лекари в чужбина, което води до дефицит на лекари
– специалисти във важни области, и до лишаване от медицинско обслужване
на много райони. България се е смъкнала до равнището да бъде страната с
най-голяма детска смъртност в Европа и е заела второ място в света по сърдечно-съдови заболявания. Българите са сред най-боледуващите в Европа. Всеки
пети българин е имал психичен проблем. Неслучайно според изследване на
„Алфа рисърч” на 20-ата година от прехода 72,8% от запитаните българи отговарят, че здравеопазването при социализма е било много по-добро, отколкото
сега. По т.нар. Индекс на здравния потребител, съставен на основата на 42 показателя, през 2012 г. България е била на предпоследно място в Европа53.
Изследване на ООН за бившите социалистически страни още в началото
на 90-те години показва, че в резултат само на шока, стреса, алкохолизма, снижаването на равнището на живот и промените в резултат на приватизацията в
тези страни са умрели допълнително 3 милиона души 54.
6. Социализмът създава гигантска, стигаща вероятно 80–90%, „средна”
прослойка от населението с определени равнища на потреблението и статусни
характеристики, опираща се на фактическо всеобщо основно образование, всеобщо достъпно средно образование, гарантирано ниво на здравна защита, високо ниво на мобилност (практически безплатен транспорт), 90% притежаване на
недвижима собственост (жилище, вилно място и пр.), високо ниво на културно
потребление (много високо дори в сравнение със западноевропейското)55.
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В скàлата на доходите разпределението на домакинствата в България между 1965 и 1975 г. показва, че разликата между минималния и максималния доход е 1 към 3,57, в 1980 г. това съотношение е 1 към 3, в 1985 г. е 1 към 3,7. При
това делът на домакинствата с най-високи доходи е около 50% от всичките56.
Само за последното десетилетие на социализма (1980–1989 г.) реалните
доходи на населението нарастват с 30,6%57. Тенденцията се променя с началото
на реставрацията на капитализма. Само за едно десетилетие доходите намаляват близо 4 пъти и са едва 27% от това, което са били в началото58.
Ето как според изследванията на ООН се променя Индексът на Джини
в България в различни периоди през последните няколко десетилетия. През
1967 г. той е 16, през 1969 – 15,9, през 1975 – 17,8, през 1989 – 20,7, през 1992 г.
– 28,9, през 2000 г. – 30,8, през 2004 г. – 35,8, през 2006 – 3159. Данните са до
2006 г. Как се развиват нещата след това? През 2011 г. американското списание „Бизнес инсайдър” публикува списък на 39-те страни в света, в които има
най-голямо неравенство, измерено чрез Индекса на Джини, който се движи
в диапазона от 0 до 100, като 0 означава пълно равенство, а 100 – абсолютно
неравенство, т.е. само едно домакинство получава всички доходи, а другите
– нищо. Коефициентът сравнява доходите на отделните домакинства в съответните страни.
България е страната с най-голямо неравенство не само в Европа, но и
сред всички 15 бивши съветски републики и се нарежда в група, в която влизат главно африкански и някои латиноамерикански държави. Всяка от останалите балкански страни, включително и Турция, са далеч след нас, т.е. в тях
има по-голямо равенство. Страната ни се намира на 38-о място с коефициент
на Джини 45,3. На първо място е Намибия с коефициент 70,7, след това Южна
Африка – с 65,0, Лесото – с 63,2, следват Ботсвана, Сиера Леоне, Централноафриканската република, Хаити, Колумбия, Боливия и пр. По степен на неравенство САЩ са на 39-о място, Русия е далеч зад нея – на 51-во, Китай – на 52-ро,
а страната с най-голямо неравенство в Западна Европа е Португалия, която е
на 71-во място60.
През 1989 г. у нас съотношението между 10% най-бедни и 10% най-богати
е 1:3, а през 2008 г. по данни на Програмата на ООН за развитие това съотношение е 1:6,9. Според изследване на агенция „Галъп” през 2009 г. обаче нещата
са много по-тежки – 10-те процента най-богати в България притежават 41,5%
от съвкупните парични доходи на българските домакинства, а 10-те процента
най-бедни – 1,8%, т.е. дистанцията помежду им е над 23 пъти61.
Днес живеем в едно много по-бедно, неравно и несправедливо общество,
в което брутният вътрешен продукт вече е над равнището от 1989 г., но доходите са много под него. Реалният среден размер на работната заплата достига през 2008 г. 61,93% (от своята реална покупателна способност) през 1989 г.
Средната заплата в страната през 1989 г. е 274 лева и с нея може да се купят
1055 кг хляб. Средната заплата през 2010 г. е 649 лева, но с нея може да се ку-
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пят 678 кг хляб, т.е. 20 години след началото на т.нар. преход покупателната
способност, измерена чрез хляба, който може да си купи човек, е два пъти пониска. Със същата средна заплата през 1989 г. човек е можел да си купи два
пъти повече киловатчаса електричество, отколкото през 2010 г. Потреблението на мляко е паднало десет пъти62.
Статистическите данни на Евростат за 2010 г. класират България на първо
място в Европейския съюз по дела на населението, заплашено от бедност или
от социално изключване. Става дума за 41,6% от българското население, като
сред възрастните хора над 65 години този процент се вдига до 55, т.е. повече
от половината, а при децата процентът е 44,6. За сравнение през същата тази
година делът на хората, заплашени от бедност или от социално изключване, за
ЕС като цяло е 23,4%, а за страни като Чехия – само 14,4%63.
През десетилетията на социализъм гладът е изкоренен. След близо четвърт век капитализъм децата в България на възраст от 1 до 15 години се хранят
най-непълноценно сред европейските си връстници, се казва в актуален анализ
на Европейската статистическа служба Евростат. Според българската статистика децата в този възрастов диапазон са около 1 милион. По данни на Евростат
34,5 на сто от тях нямат възможност да консумират поне веднъж дневно пресни
плодове и зеленчуци. За сравнение в Румъния този дял е 23,8%, в Унгария е
17,2%, а в Латвия – 15,4 на сто64. Четвърт век след разрушаването на социализма
ето няколко от всекидневните заглавия в българските медии: „Брат и сестра
умряха от глад и пневмония”, „Бебе умря от глад и мизерия”, „Безработен глава
на семейство се обеси”, „Млад мъж се обеси заради невъзможност да си плаща
кредитите”, „Мъж си извади сам зъб от немотия”, „Дете в дом умря от глад”.
7. За 25 години социализъм между 1944 и 1969 г. българското население
нараства от около 7 200 000 човека на около 8 700 000 души. Хората раждат,
гледат оптимистично към бъдещето, държавата създава мощна система за
отглеждане и социализация на младите поколения. Ако вземем периода, който обикновено се сочи като време на „преход към социализъм”, ще видим, че
броят на населението в края на 1960 г. е по-голям с 25,1% в сравнение с края на
1939 г. и с 10,4% в сравнение с края на 1948 година65.
Реставрацията след 1989 г. води до демографски геноцид. През 1989 г. населението на България е 8 992 316 човека, а според преброяването през 2011 г.
е паднало на 7 364 570. България е между страните с най-бързо изчезващо население в света. Над 1 600 000 души са загубите на България, хората избягаха
от българските „демократи” и от българския „преход”, което по относителния
си дял е най-голямата демографска катастрофа на страната за такъв кратък
период през цялата ѝ 1300-годишна история. Дори след падането под турско
робство през първите 20 години по различни данни загубата на население е
много по-малка.
8. През 1989 г. в България има една основна партия, която се самоиздържа
от членски внос, след това стават близо 400, а парламентарно представените
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получават субсидия от данъкоплатците в размер от 15 000 лева на депутат месечно, което годишно е общо над 53 милиона лева, а за един мандат – над 212
милиона, от същия този данъкоплатец, който ги ненавижда.
9. Държавният социализъм е свързан с една модернистка идеология, за
която науката и знанието са ключов фактор за развитие и освобождаване
на обществото от заблуди, суеверия, предразсъдъци. Затова и развитието на
науката и нейното „превръщане в производителна сила” са основен приоритет
в развитието въобще. Това обяснява защо между 1960 и 1989 г. броят на научноизследователските и внедрителските организации нараства от 92 на 656.
От тях 242 са научноизследователски институти към БАН и към различни ведомства. Броят на научните работници се увеличава повече от пет пъти – от
5846 на 31 611. Основните фондове на науката и научното обслужване са станали повече от 10 пъти по-големи през 1989 г. в сравнение с 1965 г. и са достигнали 1099.2 млн. лева. В периода 1961–1989 г. е изградена организационна
структура, обвързваща научноизследователските институти и внедрителските организации, и е създадена материално-техническа база за осъществяване
на научни изследвания, технически, технологически и други разработки и за
внедрителска дейност. Умножава се абсолютно и относително броят на учените, занимаващи се пряко с научноизследователска, развойна и внедрителска
дейност. Науката е силно ориентирана към производството и реализацията на
продуктите, което се вижда от дела на различните типове изследвания. През
1989 г. приложните изследвания и разработки са 86,9% от всички разработки,
а делът на фундаменталните изследвания е 5,7%. Броят на внедрените научно
изследователски разработки също бързо нараства. Делът на реализирания
икономически ефект от внедряването на научноизследователски разработки е
по-висок от дела на разходите за развитие на науката и научното обслужване.
Това означава, че науката се самоиздържа66.
След 1989 г. се осъществява катастрофален срив на българската наука.
Капитализмът деиндустриализира, деинтелектуализира страната, унищожава
в огромни мащаби интелектуален капитал, а немалка част от него просто е
изсмукана чрез „кражба на мозъци” от развитите държави. В периода 1991–
1996 г. сферата на науката, наред със селското стопанство, е сферата, в която
имаме най-мощни разрушителни и ликвидационни процеси. Показателно е,
че заетите в отрасъл „Наука и научно обслужване” през 1996 г. остават само
37,2% от работилите в него пет години по-рано, а през 2000 г. са 71,5% от тези,
които са работили в него през 1996 година.
Особено силно е намаляването на научните работници в техническите
науки, които са в основата на иновационния потенциал на индустрията – те
намаляват над 2,4 пъти; след тях по мащаби на снижение са научните работници в селскостопанските науки, те намаляват с 43,6%67. В резултат на този
интелектуален геноцид в края на 2013 г. броят на научните работници е паднал
на 16 094 човека, т.е. за около четвърт век те са останали два пъти по-малко,
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със силно застаряващ състав. Мащабите на такова унищожаване на човешки
капитал за толкова кратко време са по-големи от всякога преди това в историята. Оказва се, че „свободата” и „демокрацията” означават ликвидация на
основната част от хората, които създават ново знание и внасят рационалност
в обществото.
През 1989 г. в България разходите за научноизследователска и развойна дейност са 3,2% от националния доход, или около 2,8 от БВП, през 2012 г. са 0,64%
от него, т.е. около 4,5 пъти по-малко се ценят науката, знанието, рационалността.
През 1989 г. отрасъл „Наука и научно обслужване” е с най-висока средна
заплата в страната. На професорите никой не гледа като на „феодални старци”,
те са уважавани хора и заплащането им е по-високо, отколкото на банковите
чиновници, които сега са първенци в това отношение. Четвърт век по-късно
заплащането на научните работници е отишло назад в класацията, а държавни
чиновници, банкери и представители на множество други професии са далеч
преди тях. БАН има през 2010 г. 45% от състава си, който е бил през 1989 г., а на
управляващите и това им се вижда много и пледират за още по-малко учени в
България и дори за закриване на Академията. На мястото на науката и рационалността в политиката и в публичната сфера доминират байганьовски тип
политици, които унижават знаещия човек.
10. Катастрофални са последствията за българската култура, която днес
получава между 5 и 6 пъти по-малък дял от БВП в сравнение с 1989 г. Държавата няма повече средства, няма и много желание да се занимава с култура, а
пазарът отхвърля голяма част от досегашните културни продукти. През 1990 г.
все още има, останали от времето на социализма, 2174 кина, през 2003 г. те са
едва 149, през 2010 – 42, а другите са приватизирани и използвани за съвсем
други цели. От 1990 до 2008 г. са закрити над 1200 читалища, което е над една
четвърт от всички тях. Библиотеките в страната са намалели с около една трета и пари за книги нямат.
През 1989 г. в София има около 500 книжарници и тя е столицата с
най-много книжарници на човек от населението в света; днес те са близо 50
пъти по-малко. През 1989 г. у нас са произведени 520 филма, през 2008 г. – 91;
през 1989 г. театрите в България са имали 5,4 млн. посещения, а през 2008 г. –
само 1,7 млн.; общият тираж на вестниците за 1989 г. е 895,2 млн., а през 2008 г.
– 357,2 милиона68.
През 1989 г. общият тираж на издадените книги е 58 млн., а през 2010 г. те
са над 20 пъти по-малко – едва 2,709 млн.; т.е. българите са били превърнати
от реставрирания капитализъм в една некупуваща книги и нечетяща и поради
това и все по-обезкултурявана нация. България е между страните с най-висок
ДДС върху книгите, което увеличава неправомерно тяхната цена и ги превръща в лукс в едно бедно общество. През 2011 г. в открито писмо на Асоциация
„Българска книга” до премиера на България се казва, че над 50% от младите
хора в България са номинално или функционално неграмотни, с което се на-
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реждаме на предпоследно място в Европейския съюз. Българинът купува 0,56
книги годишно, а европеецът – 11. През последните години училищните библиотеки са намалели наполовина, а в останалите почти не влизат нови книги69.
11. През 1989 г., в края на социализма, в страната има само една ясновидка – Ванга, а сега според проучване на в. „Стандарт”, публикувано на 1 март
2008 г., в България броят на практикуващите ясновидки, гадатели, врачки, магове, биолечители, астролози е между 3000 и 5000 души и печалбата им е около
40 млн. лева, което е около 70% от бюджета на БАН за 2010 г. след неговата
актуализация. През 1989 г. хората все още вярват в науката и прогреса. Според изследване на „Галъп” по поръчка на сп. „Жената днес” през 2004 г. всеки
втори българин вярва в черна магия. Броят на астролозите в България днес е
десет пъти по-голям от броя на астрономите. Обществото в този смисъл се е
върнало столетия назад, към Средновековието.
В резултат на катастрофата, замаскирана с евфемизма „демократичен преход”, интелектуалците в лицето на учените и писателите са изтикани в периферията на публичното пространство от чалга певците, астролозите и шоумените.
12. През 1989 г. в България има между 140 и 170 наркомани, сега в условия
та на „свобода” и „демокрация” по различни данни са между 200 000 и 300 000.
Така нареченото демократично и свободно общество е създало условия триста
хиляди души да бъдат убивани. 50 души всеки ден стават наркомани. Над 120 000
ученици са се „друсали” с наркотик поне веднъж, според Националния фокусен
център за наркотици и наркомании. Но ако питате днешните „демократи”, те днес
са „свободни” за разлика от „черното робство” преди 1989 година.
Според правителствен проект на Националната програма за предотвратяване на злоупотребата с алкохол 2009–2013 г., България е на първо място в
Европа по прием на спиртни напитки – 22,4 литра т.нар. абсолютен алкохол
средногодишно на пиещ човек70.
13. През 1989 г. у нас са регистрирани 20 720 престъпления, а през 2013 г.
при намаляло с около една четвърт население те са вече 33 130, но техният
брой реално е много по-висок, тъй като голяма част от престъпленията изобщо не се регистрират71. Общият им брой е скочил няколко пъти. Днешното
„свободно общество” е неизмеримо по-престъпно, отколкото преди четвърт
век. Убийствата в България през 70-те и 80-те години не надхвърлят диапазона
3,3–4,1 на 100 000 души. Преходът към капитализъм вдигна този дял до 9–10
души на 100 хиляди. Това означава, че в резултат на вкарването в идеологическото русло на движение „към демокрация и пазарна икономика” за четвърт
век у нас са убити повече хора, отколкото в прословутото Белене. Насилието пронизва всички тъкани на живота, през 2000 г. всяка четвърта българка е
била жертва на домашно насилие72.
В същото време България е на първо място в Европа по относителен брой
на изоставени деца, т.е. имаме сриване на фундаментални основи, на които се
крепи ценностната система на обществото.
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В резултат на извършените промени българинът се е озовал в общество,
което вдига лозунги за права на човека, но е място на насилие и произвол.
Може да бъдеш измамен, убит, ограбен – и знаеш, че няма да получиш подкрепа
от органите за властта, поради което голяма част от престъпленията просто не
се съобщават от гражданите, защото не вярват в каквото и да е правосъдие.
14. По полицейски данни през 1989 г. в България има около сто проституиращи жени. Според изследване на организираната престъпност от 2007 г., направено от Центъра за изследване на демокрацията, около 18 000 до 21 000 български
проститутки работят в цяла Европа, най-вече във Франция, Италия, Испания,
Германия, Белгия, Холандия и Гърция. Организацията е открила, че българските проститутки, работещи в чужбина, печелят около 7% от брутния вътрешен
продукт на страната, като в Тайван и в Южна Корея. България е най-големият
износител на проститутки в света, изчислено на човек от населението73.
В друго изследване от Центъра за изследване на демокрацията, публикувано през 2012 г., се посочва, че за периода 2005–2009 г. може да се направи оценка
за 11 000 – 21 000 проституиращи зад граница. При средно 18 000 лица, проституиращи зад граница, и среден дневен оборот 300 евро и 270 работни дни в годината става въпрос за оборот от приблизително 1.46 млрд. евро годишно. Като
се добавят проституиращите в България, които са между 6000 и 10 000, оценката е, че вътрешният пазар на сексуслуги има оборот от 123–205 млн. евро74.
В друго изследване, отнасящо се до проституцията в България, направено
от екип на организацията „Риск монитор”, се оказва, че това е една от водещите
сфери в страната по своята печалба – между 5000 и 8000 жени заработват годишно около половин милиард75.
Общо от проституция в България се печелят около 1.6–1.7 милиарда
евро, което е сравнимо с изнесената от страната през 2009 г. машиностроителна продукция, оборудване и превозни средства76. Четвърт век по-рано България е печелила от производство и износ на промишлена продукция, сега – от
проститутки.
15. Преди 1989 г. в България почти няма етнически гета и през целия пред
ходен период стремежът е бил те да се ограничават. Съществува специална дългогодишна политика на повишаване на образованието, заетостта, доходите на
ромското и на турското население в страната. Усилено се изграждат жилища за
ромите и те се разселват на различни места. На 17 декември 1958 г. „Държавен
вестник” публикува Постановление № 258 на Министерския съвет „За уреждане
на въпросите на циганското население”, с което се забраняват „скитничеството
и просията” в страната и всички граждани се задължават „да се занимават с общественополезен труд и да работят според своите сили и възможности”. Изградени са около 17 000 нови жилища, в които са настанени над 75 000 роми – повече
от 1/3 от ромите по това време в България. В процеса на урбанизация на страната
през 60-те години на ХХ век се строят еднофамилни двустайни къщи в големите
градове и се отпускат апартаменти в някои жилищни блокове77.
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След 1989 г. започна ускорена десоциализация и дезинтеграция на ромското население, като по-голямата част от него остана без работа и препитание,
ровещо в кофите за боклук, занимаващо се с просия, кражби, проституция,
отчаяно опитващо се да оцелее. В България то е вкарано в най-отвратителните
етнически гета в нейната история. Само в София те са над 40 в различни нейни
региони, а в страната като цяло – около 350. През 2003 г. около 400 000 души
живеят в гета, а към 2014 г. те са около 450 000, което като проценти от населението е сред най-големите в Европа.
Става дума за уникална катастрофа в нашата история, несравнима с другите национални катастрофи. Нека да сравним скоростта на възстановяване след
всяка от няколкото национални катастрофи през ХХ век. След разрушенията и
националните катастрофи от 3 войни – Балканската, Междусъюзническата, Първата световна война – равнището на брутния вътрешен продукт от предвоенната 1913 г. е достигнато и надминато през 1927 година78, т.е. за 14 години, или за
по-малко време, отколкото се оказа необходимо, за да се достигне равнището от
1989 г., без да е имало три войни. Ако трябва да бъдем точни обаче, реалното възстановяване е след края на войната през 1919 г., когато на България са наложени
изключително тежки мирни условия. Страната е оставена почти без армия, но в
крайна сметка за 8 години тя е успяла да възстанови разрушеното.
Така нареченият демократичен преход се е оказал по-страшен и по-разрушителен, отколкото взети заедно две балкански и една световна война, в които
страната участва.
За времето на Втората световна война между 1939 и 1945 г. националният
доход на България по паритет на покупателната способност пада с около 30%.
Още през 1950 г. страната успява да надмине равнището на национален доход на човек от населението от 1939 г., който е най-високият доход преди 1944 г.
На комунистите им са нужни само 6 години да възстановят икономиката и да
тръгнат нагоре. А 18 години след 1944 г. този доход е вече около 4 пъти повече79.
Около 1975 г. е времето на най-голямото приближаване на дохода на човек от населението в страната към средното тогава за страните – членки на
ЕС80. В годините на прехода връщането назад е главоломно.
Осъществен е преход към периферен и силно корумпиран капитализъм, социалната структура на обществото е дегенерирала, милиони хора са декласирани
и маргинализирани, което формира лумпенско и маргинално съзнание, допълнително захранващо популистки лозунги, ирационализиращо и противопоставящо обществото, тресящо се от песимизъм и разпаднал се социален капитал.
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мериканската мечта, създаването на САЩ и американската нация са свързани със силата на либералната държава като правов ред на капиталистическото развитие. Класовото противопоставяне
в САЩ се компенсира от няколко основни фактора – наличието на земя и възможността за развитие на фермерски стопанства в земите на Запад след
изтласкването на местното население. Робството в
страната остава в американската Конституция до декември 1865 г., когато влиза в сила 13-ата поправка1,
а това позволява на южните щати да произвеждат евтини земеделски суровини. Неофициално робството,
като безплатен труд на хора, лишени от граждански
права, съществува в САЩ до 60-те години на ХХ век.
Силното промишлено развитие на Източното крайбрежие се подкрепя от прииждаща от Европа евтина
работна ръка и от хора, търсещи реализация чрез образование и конкуренция.
Съединените американски щати са европейска
рожба и имат право на духовна еманципация, самостоятелност и самочувствие от силата на младата
си държава. Но тяхната култура се формира в съвсем
различни условия. Според Теодор Адорно тя е първата
наистина капиталистическа култура. САЩ на практика никога не са представлявали истинска национална

* Глава от непубликуваната книга „От конвергенция към глобализация”.
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държава, а от самото начало са своеобразен „котел за претопяване на нациите”.
Американската култура не се развива във вътрешно сложната система, характерна за европейските национални държави и за Русия. Тя възниква от необходимостта да се създаде общ фундамент, способен да обедини милионите имигранти от най-различни страни. В такъв фундамент се превръща т.нар. американска
мечта, която в същността си е форма на крайния индивидуализъм, наложил се
вследствие на калвинистката идея, че Бог предварително е определил кой ще се
спаси и кой ще отиде в Ада2. Това до голяма степен обяснява и съвременното отношение на САЩ към Стария континент. Самочувствието им, че не са длъжни да
подкрепят родната си европейска култура, преминава в комплекси за превъзходство и в нагласа, че имат право не само да я подценяват, а и да я унищожат. САЩ
са свободолюбива държава и народ от непокорни индивиди със самочувствието на богоизбрана нация. Те имат благоприятна география, нямат история и не
искат да ценят културата, която идва от историята. В политическата култура на
САЩ най-често измеренията се свеждат до географските и геополитическите реалности на света след основаването на държавата им. Разбира се, това не се отнася за определени интелектуални елити.
За американската мечта и американското чудо са изписани и продължават
да се пишат грамади от литература. Те са едно от най-вълнуващите явления в модерната епоха и няма да спрат да бъдат такива. Затова всеки автор има право на
удоволствието да анализира необхватното. По темата за конвергенцията и глобализацията САЩ имат най-значителния и актуален съвременен опит. Те са територия на различни решения – от крайно либерални до крайно консервативни и
етатистки, те търсят прагматични политики, внедряват ги най-бързо, моделът на
държавата е флексибилен и няма нищо общо с тромавостта на западноевропейската цивилизация. Самата Конституция на САЩ може да бъде изучавана като
политически документ, който създава условия за бизнес, свободи и права, свързани преди всичко с икономическата свобода, както и със силни юридически институции за защита на частната собственост. Тези особености на федералната
държава, създадена от либерални и консервативни европейски юристи от края
на ХVІІІ век, стават изключително привлекателни за свободния предприемач,
върху когото не тежат наследствата на аристокрацията.
Още от възникването си американският капитализъм се характеризира
със силна вяра в индивидуализма и в силата на пазара. Но това не означава, че
идеологиите на индивидуализма и свободния пазар поставят държавата извън
икономическия живот. Развитието на капитализма, подобно на случващото се в
други страни, води до корпоративна концентрация, до колективно организиране
на труда и до необходимостта от държавна намеса. Монополистическите тенденции, присъщи на бизнескорпорациите, означават, че за да се поддържа съществуването на конкуренцията и да се защитават интересите на потребителите, е необходимо регулиране на икономическия живот. Това обяснява защо в края на XIX
век възниква антитръстовото движение и държавата се въвлича в икономиката
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не чрез класовия конфликт, както е в Европа, а за защита на конкуренцията3. Така
например Законът на Шърман от 1890 г. обявява за незаконна всяка дейност или
организация, „която ограничава производството и търговията”4. Специфични са
и американските профсъюзи. Те са по-скоро бизнеспрофсъюзи, загрижени са не
толкова за колективните интереси на трудещите се като цяло, а за това да бъдат
осигурени възможно най-добри договори за техните членове5.
Историята на САЩ не е безпроблемна. В нея има икономически възходи и
спадове, но несъмнено един от нейните най-интересни епизоди е Голямата депресия, която следва след прекрасното за бизнеса десетилетие на 20-те години на ХХ
век. Как се справят САЩ с най-всеобхватната икономическа криза през миналия
век и какво следва от политиката на големия Франклин Рузвелт?
Американската политическа система формално може да бъде сравнявана с
европейската. На външен вид понятията, които се използват, изглеждат общи.
Заедно с това може да се твърди, че в рамките на една и съща цивилизация американският политически модел е толкова различен от континенталния, колкото и руският от западноевропейския. Обобщения за демократичните системи в
рамките на западноевропейската цивилизация могат да се правят само когато те
се сравняват с азиатските цивилизации или с религиозните политически режими
в Африка и арабския свят. Либерализмът е общ за западноевропейската политическа култура, доколкото има национална държава, разделение на властите,
федерални и унитарни държави и някаква форма на представителство на интересите при формирането на властта. Оттам нататък всяка политическа система е
различна най-малко по конституция, по традиционни влияния върху властта, по
ролята на съдебната власт и административното управление. В САЩ господства
мнението, че всеки американец е по-голям либерал от който и да е англичанин6.
За да се анализира пътят на САЩ до конвергенцията през средата на 30-те
години на ХХ век, е необходимо да се изброят неконтиненталните специфики на
властта в страната, особеностите на взаимодействието между бизнеса и политиката, особената роля на партиите, ролята на федерализма, религията, емигрантите и националната култура на хората, обединени под понятието за американска
нация. Защото едва ли през ХІХ век някой в САЩ е предполагал, че най-близката
до социализма кейнсианска икономическа теория (от 1936 г.) ще спасява капиталистическата система.
Бащите-основатели на САЩ не са си представяли партиите като основни
действащи политически фактори на представителството. Джеймс Медисън, който е от либералното им крило, смята, че главната задача на законодателството в
САЩ е да се регулират разнообразните и многочислени групови интереси, които
често се намират в състояние на конкуренция и сблъсък7. Основната грижа на
уважаващото себе си общество е да намери начин да защити малцинството на
богатите от мнозинствата8. И той се аргументира – да предположим, че всеки в
Англия може да гласува. Тогава мнозинството от бедните ще се организира, за да
заграби богатството на богатите9. Трябва да се намерят мерки за ограничаване
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на мнозинството и въпросът е как в Конституцията да се ограничи „тиранията
на мнозинството”, как да се възпира демокрацията. Балансите, възпирането на
властите и ограничаването на партиите са основни въпроси, които трябва да се
решат. Отците-основатели са смятали, че колкото по-ясно САЩ се разграничат
и отдалечат от английската политическа система, толкова по-успешни ще бъдат
Щатите като държава и икономика. Противоположно на Медисън, крилото на
демократите начело с Томас Джеферсън се е водило по политическите заключения на Аристотел, датиращи още от времето на гръцките полиси – че неравенството е вредно за богатството10. Тази дискусия – ограничена демокрация или
ограничено неравенство, продължава да се води в САЩ и до днес с променлив
успех за едната или другата страна. Двете страни не могат да се нарекат партии,
те са страни в общественото мнение, а партиите са част от механизма на властта,
който малко се интересува от толкова сложни философии и идеологии. Партиите
са прагматични, често не могат да се различат във вътрешната си политика, изборите трудно могат да бъдат израз на интересите на гласуващите, защото властта
се формира по свои закони, които все зависят от изборния резултат, но различията между тях са все повече на конюнктурна основа. Федералният политически елит регулира общата външна и данъчна политика, а множеството страни на
гражданското и наказателното право са прерогатив на отделните щатски власти.
Вместо от партиите в САЩ интересите се представят от лобистки механизми, достъпът до решаващи хора в политиката не е опосредстван от политическите партии, а от групи в гражданското общество, профсъюзи, производствени браншове, университетски възпитаници и пр., които са много по-либерални
от европейските пътища за влияние. Ако някой има да предложи нещо добро
за бизнеса, американската политика трябва да му осигури достъп до решение в
името на силата на държавата. И американците имат много по-динамична администрация, олекотена верига от консултантски услуги за хората с пари и идеи.
Идеологическите битки като ляво–дясно са сведени до минимум, въпреки че
държавата защитава първо бизнеса, а след това тези, които получават пари от
труда си. Американците могат да потребяват и да не се замислят, защото все пак
системата е подвижна, пространствата огромни и ще се намери ъгълче за всеки,
който иска да свърши нещо.
В изследването си „Съвременността”, което обобщава историята на ХХ век,
Пол Джонсън нарича САЩ „Последната Аркадия” – страната на щастието, радостта от живота и сливането на човека с природата. „Аркадия” е утопичният
образ, който американците създават за себе си, те са „богоизбраният народ” от
„нордическата раса”, „с най-добрата пионерска кръв – англосаксонска, германска, шотландско-ирландска и холандска”11. Това са все изрази от предизборната
кампания на Уорън Хардинг, президентът на САЩ, наследил Уидроу Уилсън след
края на Първата световна война.
Двадесетте години на ХХ век са сред най-интересните в американската история. Тогава се спори за пътя на нацията, съставена от 106 етноса12. Издават се
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закони за квоти до 3%, а после и до 2% емигранти годишно от народите, заселили
САЩ до 1890 г. Не се позволява заселването на японци13. В САЩ се страхуват
от японците, а китайците са добре дошли. По времето на президента Хардинг
(1921–1923 г.) министърът на правосъдието чете доклад в Конгреса, според който в САЩ има 60 000 троцкистки организации. Страхът от случващото се в Русия е огромен. „Острите езици на хидрата на Революцията лижат олтарите на
черквите, скачат в школската камбанария, пропълзяват в съкровените кътчета
на американските домове” и „се опитват да заместят брачния обет със законите
на разврата”14. Това е част от доклада на тогавашния министър на правосъдието
на САЩ пред Конгреса. Как пълзи хидрата на революцията, трудно можем да
си представим, защото е още 1920 г., няма интернет, няма дори самолети, а в руските частушки се пее за Америка, че „туда не ездят поезда” – няма и влакове до
там. Да не говорим, че Русия е прокъсана, гола, разорена и все още в гражданска
война. Страхът от левите идеологии винаги е бил с големи очи и надценява възможностите на левите сили. Това е една от най-характерните особености в отношенията между лявото и дясното, която притежава всички ресурси на властта в
демократичните буржоазни държави.
Подчертавам този страх от руската революция, защото най-вече заради него
през 20-те години на ХХ век се формира политиката на конвергенцията в САЩ.
С идването си на власт президентът Хардинг освобождава много политически
затворници, сред тях са редица членове на Социалистическата партия в САЩ и
лидерът им. Той прави това преди Коледа, най-вече с идеята да не ги героизира
и това се оказва силен ход. Тогава Социалистическата партия има около 125 000
членове – миньори, работници и държавни чиновници, тя оказва влияние върху местната власт. По-голямата лява сила е Комунистическата партия на САЩ,
която бележи своя връх на изборите през 1948 г. с 1 150 000 гласа15. Още Ленин
през 1908 г. отбелязва, че буржоазната цивилизация в САЩ е от най-здраво установените демократични системи, с които руската държава няма нищо общо16.
След амнистията в Социалистическата партия на САЩ започва голяма дискусия
какъв път да поеме – към просветителска или към реална политическа дейност, а
в резултат на това тя губи и малкото влияние, което има.
За основен проблем на американската нация в началото на ХХ век се смята
нейната разнородност, различията на етноси и култури. След победата в Първата световна война политиците в САЩ си поставят за цел да я консолидират.
Дискусиите дали народът на САЩ е нация и дали САЩ е национална държава се
водят усилено, те продължават и до днес17. Но през 20-те години на ХХ век политиците търсят обединяващи нацията въпроси, чрез които да я сплотят. На почит
през 20-те години е социалното инженерство и неговата най-сериозна проява в
САЩ е Сухият закон – за забрана на алкохола. По въпроса за влиянието на Сухия
закон е изписано много. Основният извод е, че тогава в САЩ се ражда и укрепва мафията, престъпността взема огромни размери и държавата след него не е
същата. Сухият закон в САЩ се влияе и от опитите за всестранни политически
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инженерства в Европа по време на и след Първата световна война. Впоследствие
той се оказва изключително вреден и ненужен18. Законът, според който в САЩ не
може да се продава алкохол, но може да се консумира, действа от 1919 г. до 1933 г.
Раждат се престъпни монополи и синдикати. Броят на затворниците нараства от
пет до десет пъти, забогателите и неподвластни на държавата сили стават опасни за държавността. Именно поради засилването на печелещите от сухия режим
никой не смее да отмени закона 14 години.
До годините на Голямата депресия, започнала през 1929 г., конвергентната политика между водещите социални интереси на модерността – капитала и
наемния труд, не представлява актуален проблем за САЩ. А когато възникват
трудности в това отношение, те ги решават, изнасяйки вътрешните конфликти
навън с помощта на външната политика. На преден план при тях е бизнес конкуренцията на индивидуална, а често и на етническа основа. САЩ привличат
и конвергират европейската култура чрез нейните най-конкурентни представители, с вътрешноприсъщ социалдарвинизъм, донякъде припокриващ се с
протестантството. Успехът е за силните, слабите трябва да се задоволят с обслужващата периферия, робството трябва да се модернизира и да служи за
работа на неконкурентните. В САЩ маргиналите не са нещастни, проблемите
им се обясняват с твърдения от типа на „това е техен избор” или други социални формули. Американците се гордеят с раздалечаването си от европейския
хуманизъм. В САЩ той е възприеман като духовна слабост, като пречка пред
господстващата философия на прагматизма, индивидуалния избор, потреблението и силата на парите.

2. Политиките на президентите Хардинг,
Кулидж и Хувър и икономическата криза
Конвергентната политика при президентите Хардинг, Кулидж и Хувър е
подчинена на модерното социално инженерство. По това време на най-голяма
почит в САЩ са инженерите. Те са в основата както на технологичните, така и
на организационните изобретения. Сухият режим е опит да се направи свръх
здрава нация чрез социално инженерство, чрез закон. Още по времето на президентите Удроу Уилсън, Уорън Хардинг и Калвин Кулидж американският елит,
въодушевен от печалбите на САЩ от войната, за които способстват разрухата и дълговете на Европа, тръгва към прагматизма, към инструментализма и
социалното инженерство за сметка на пазарната икономика. Елитът започва
да смята, че пазарът е бавен, че чужденците са носители на радикална политика и трябва по-бързо да се претопят в англосаксонското мнозинство. Той
не забелязва, че чуждите работници „гласуват с краката си за икономиката на
предприемчивостта”19. Полските, немските и китайските емигранти нямат друг
шанс освен свободния пазар и либералните условия в икономиката. Но в случая лошият пример се дава от Европа и от Русия.
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За европейците е странно как така САЩ се развиват без държавна намеса в
икономиката, бизнесмените сами определят договорите си, наемните работници
– също. Важната особеност е, че САЩ имат едни от най-високите защитни мита,
които предпазват индустрията от конкуренция. Президентът Уилсън прави плахи опити да намали някои мита на европейски стоки, но при следващите трима
президенти няма и намек за либерална външна търговия20. Част от последвалата
световна икономическа криза е заложена и в това, че след войната американците
не дават никаква възможност на Европа да търгува със САЩ, а опити за намаляване на митата са блокирани от президентско вето през 1922 и 1930 г. През 20‑те
години САЩ изкуствено поддържат възхода на икономиката с многократно
прилагания метод – увеличаване обема на паричната маса. Федералният резерв
(Фед), основан от президента У. Уилсън през 1913 г., играе ролята на централна
банка на САЩ, но той е и притежание на участващите в него частни федерални
банки. Фед е създаден именно, за да формира обема на парите, да влияе върху
основния лихвен процент на банките и да бъде независим от правителството на
САЩ, като се отчита пред Сената от назначен от президента борд. Контролът
върху Федералния резерв на САЩ е сведен до президента и всъщност е работещият орган на взаимодействие между него и частния финансов капитал. Фед
е уникално явление. Никоя друга държава няма подобна институция и до днес.
Федералният резерв също е рожба на социалното инженерство и той здраво
свързва политическите и икономическите елити. Обществото и дори т.нар. делови кръгове нямат никаква представа какво точно предстои да направи Фед и
кой кога ще загуби или спечели от действията му. Става така, че в периода 1921–
1932 г. Конгресът, федералните и частните банки са заинтересовани и съдействат
за нарастване на паричното предлагане. Това води до нисколихвени кредити, до
бум на предприемачеството и производството и всякакво отсъствие на пазарни
принципи. САЩ първи и против всякаква либерална логика ликвидират пазара.
Това става в интерес на пазарните играчи, които не искат конкуренция, те използват държавата като механизъм за определяне на цената на парите, на кредитите, а
в крайна сметка и на стоките. Съчетанието на високите мита и невъзможността
на чужди стоки да проникват до американския пазар заедно с евтините пари за
разширяване на производството в крайна сметка водят до препроизводството на
стоки и до невъзможността някой да ги купи. В същото време европейските държави начело с Франция и Великобритания стават още по-големи длъжници на
САЩ, защото оттам вземат кредити за следвоенното си възстановяване. „Просто
американските държавници по това време пренебрегват законите на свободната
пазарна икономика… това води до вдигане на цените, а оттам и до инфлация”.21
През 1923 г. излиза книгата на Джон Мейнард Кейнс „Трактат за паричната реформа”. Тази негова книга остава много по-малко известна от излязлата през
1936 г. „Теория на заетостта, лихвите и парите”. През 20-те години Кейнс смята, че
цената на парите трябва да се поддържа от държавата, а при най-малкия спад – да
се печатат пари. Става така, че самият той е част от проблема, който създава кри-
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зата. Кейнс винаги е бил за държавна намеса – както през 20-те, така и през 30-те
години, но условията са били коренно различни. През двадесетте години кризата
е създадена от държавата, защото капитализмът, според Кейнс тогава, предизвиква само хаос. А през 30-те години отново държавата спасява капитализма и
пак със същия теоретик – Дж. М. Кейнс. Митът, че пазарът е предизвикал кризата през 1929 г., остава, но фактите показват, че не става дума за вече „късата ръка
на пазара”, а за „дългата ръка на елита”. През 20-те години редовно се провеждат
срещи на най-високо равнище на политическия и на икономическия елит. На тях
открито се определя нивото на валутния курс, за да се подхранва икономиката
със свежи пари. На обществеността тогава все още не е известно взаимодействието между „деловите кръгове” и властта. Всички се занимават да броят битките
на мафиотите, жертвите по пътя и да гледат новото изкуство – киното.
Историята на 20-те години в САЩ дава възможност да се разбере пренебрежението на американския елит към либералната икономика, пазарът има значение само когато „ние” контролираме цената на парите. В много от споразуменията за отпускане на кредити стои клаузата, че част от средствата трябва да се
изразходват в САЩ22. В тези години САЩ загърбват „златния стандарт”, важна
е цената на долара. Това става много по-рано от Бретън-Уудските споразумения
след Втората световна война. Впрочем, както отбелязва Пол Джонсън, планът
„Маршал” след Втората световна война много прилича на американското икономическо поведение към съюзниците от Първата световна война23.
Америка се превръща в суперсила именно в годините на Първата световна
война. Още през 1915 г. войната превръща изпадналата в криза американска промишленост в основен доставчик за Европа на боеприпаси, суровини, фабрични
изделия и хранителни стоки, което дава възможност да бъдат завоювани изоставените южноамерикански и азиатски пазари. Търговският излишък позволява
изкупуването на американския дълг към Европа, а през 1917 г. дългът на съюз
ниците към САЩ надвишава седем-осем пъти дълговете на централните сили24.
През 1929 г. американската промишлена продукция нараства с 64%. Същата година са произведени 5 млн. автомобила, индустриалците следват прилаганата от
Хенри Форд политика за увеличение на заплатите, за да могат да реализират продукцията си. В сравнение с 1921, през 1929 г. реалните доходи на наемните работници нарастват с една трета25. Но за много американци впоследствие, по време
на кризата, благоденствието се изпарява само за няколко дни. От 24 октомври
до 29 октомври 1929 година (от Черния четвъртък до Черния вторник) борсата
в Ню Йорк претърпява небивал срив, който е предшестван от редица по-малки
борсови сътресения поради свръхпроизводство и липса на потребление в същите мащаби. Цената на долара пада няколко пъти, въпреки това големите банки и
президентът вземат решение да подкрепят националната валута и да продължат
в същия дух. Потреблението през 20-те години в САЩ е голямо, но от изследванията става ясно, че това важи само за някои клонове от индустрията, преди
всичко за автомобилостроенето. Започват да се произвеждат огромните коли на

78

бр. 1/2 – год. XXІ

Международна политика
„Дженеръл мотърс”, а евтините коли на „Форд” не са модерни, защото са малки
и не харчат галони евтин бензин. Големите коли навлизат навсякъде, те са причина за мегаломанията на американците и в други браншове, те тласкат страната
към прекомерна употреба на петрол. По-късно САЩ, като най-богати, започват
и небивалата консумация на електроенергия – нещо, което и до ден-днешен нито
една страна в света не може да си позволи.
През 1923 г. Кейнс отбелязва, че регулацията на долара не може да бъде стабилна, ако цените не се регулират от държавата. Но в същото време той определя
„успешната монетарна политика на Федералния резерв през 1923–1929 г.” като
„триумф”26. Тези научни лутания на един икономист от ранга на Кейнс показват
колко далеч от науката е икономическата политика. Теориите са едно, политиката друго, а реалността нещо трето. Кейнс е близък с екипите на президентите
на САЩ през 20-те години. Но той остава в историята не като един от създалите
политиката на кризата, а като намерил изход от нея.
Журналистите, специалисти по общественото мнение, смятат, че едва ли
имат по-влиятелен колега от прочутия Уолтър Липман (1889–1974)27. Като млад
журналист, той е част от екипа на У. Уилсън, чертал границите на Балканите след
Първата световна война. Неговата книга за влиянието на общественото мнение
в демократичните системи е учебник по тази материя през целия ХХ век. На
български език книгата е издадена в началото на ХХІ век28. През 1937 г. Липман
пише: „Едно добро общество не се строи по архитектурен план с проектосметна
документация”29. Името му е свързано с критиката на „Новия курс” на Рузвелт,
който на практика не е нов. „Новият курс – пише Липман през 1935 г. – по същество продължава корпоратисткия подход на Хувър да се използват обществени
средства за насърчаване на частни инициативи.”30 Липман е убеден, че новият
президент не въвежда нови мерки в икономиката, той доразвива предшественика си, като влага още повече държавни средства в банките и налива в строителството на обществени сгради и инфраструктура, за да намали безработицата.

3. „Новият курс” на Рузвелт
„Новият курс” на Рузвелт най-често е обозначаван като период на налагане
на държавен капитализъм в САЩ. Двигатели на икономиката стават обществените поръчки и финансирането на банките, които в началото на периода съвсем не се рефинансират с държавните средства, а бързо се продават за нови печалби. Понятието „Новият курс” (буквално се свързва с „ново раздаване”, заето
от играта на карти) се гради върху идеята за преразпределение на богатствата
и доходите, които според Рузвелт не са подредени добре. Реформите му се осъществяват с бързина и постоянство и са резултат от усилията на приятелски кръг
от технократи и интелектуалци от Колумбийския университет, а след техния
отчет от октомври 1938 г. – на икономически кейнсианци от обкръжението на
президента31. За начало 21-ата поправка премахва сухия режим, това е удар по
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престъпността. Рузвелт затваря редица банки и разрешава да работят само онези
от тях, които се окажат платежоспособни, след като федерални агенти проверят
сметките им. Наложени са строги санкции и правила при продажбите на акции,
които са насочени срещу спекулантите. Осъществява се реквизиция на злато, а
през 1934 г. доларът е освободен от златното покритие и след девалвация от 41%
се стабилизира. На промишлеността и на земеделието са отпуснати изгодни кредити от Федералната корпорация за застраховане на депозитите (Federal Deposit
Insurance Corporation (FDIC), която гарантира влоговете до 500 долара. Приоритет
за администрацията на Рузвелт е борбата с безработицата. От май 1933 г. Федералната администрация за спешна помощ (Federal Emergency Relief Administration)
разпределя 500 млн. долара между милиони нуждаещи се, останали без работа,
без доходи и жилище32.
Главен съветник и архитект на „Новия курс” съвсем не е теоретикът Дж. М.
Кейнс. Като всеки теоретик, той обобщава случилото се в политиката след 2–3
години. Този, който предлага на президента Рузвелт законодателните решения в
областта на икономиката, е т.нар. ковчежник на „Новия курс” – Джеси Джоунс
(1874–1956), който оглавява Корпорацията за финансиране и възстановяване.
Дж. Джоунс разбира, че ключът към възстановяването на икономиката е банковата система и след това държавната политика в трудовите отношения, която
става факт едва след укрепването на банките. Той е идеологът на преместването
на финансовата столица от Ню Йорк във Вашингтон – „пътят на платежоспособността” сега минава през Вашингтон, заявява Джоунс. Фактически платежоспособността на банките и раздаването на държавни пари за укрепването им е работа на президента. За целта Конгресът приема Извънреден закон за банковото
дело през 1933 г. Президентът получава правомощия да гарантира интересите на
акционерите и вложителите и да реши коя банка отговаря на тези изисквания на
държавата. В резултат на това през следващия месец 5% (или над хиляда) финансови институции в САЩ фалират33 и това е само началото на прочистването на
банковата система. С този закон се слага край на властта на банкерите и на непрекъснатото увеличаване на паричната маса, което води до инфлация.
Това е държавното дисциплиниране на банките и началото на изграждането
на държавния капитализъм в САЩ. Частната инициатива в някои браншове е
подчинена на държавата, но в случая държавата съвсем не играе социална роля.
Тя съдейства на капиталистите, които зависят от банковата система, да запазят
контрол върху производството. Държавата е принудена да се намеси, защото пазарът е ликвидиран от самите банкери и капиталисти още през 20-те години в
името на печалбата сега и веднага. И затова конвергентните мерки и намесата
на държавата в икономиката са неизбежни. Икономиката не може да се ръководи от пазара, той е само придатъкът на производството, което във времето на
все по-сложни технологии и конкуренция не може да се справи без държавната
икономическа политика. Държавата по времето на „Новия курс” на Рузвелт съсредоточава в себе си огромна регулативна сила и това може да се илюстрира
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само с постовете, които заема Джеси Джоунс. Той е министър на търговията и
освен това оглавява Федералната кредитна агенция, Компанията за кредитиране
към Корпорацията за финансиране и възстановяване, Корпорацията за отпускане на заеми при бедствия и извънредни обстоятелства, Федералната агенция
за ипотечно кредитиране, Федералното управление на жилищното настаняване, Бюрото по преброяване на населението, Бюрото по стандартизация, Съвета
по гражданско въздухоплаване, Патентната служба, Управлението по геодезия
и картография, както и още четири правителствени институции, които са под
негово ръководство по време на Втората световна война. Толкова власт не е съсредоточена в ръцете на нито един човек в никое демократично общество – пише
„Ню Йорк таймс мегазин” на 6 октомври 1940 г.34. Управлението на изброените
институции от един човек не означава нищо повече от изключителна държавна власт, която се упражнява от може би най-верния съратник на президента
Рузвелт. Само от този човек зависят съществуващите банки, патенти, стандарти, жилищно настаняване. За „Новия курс” на Рузвелт повече се е говорило като за нова държавна регулация, която трябва да замести катастрофиралия
пазар от времето на Хувър и предшествениците му. Оказва се, че държавата се е
намесила сериозно още в началото на 20-те години с печатането на пари и пазарът не е най-виновният за кризата от 1929 г. За тази криза не е виновен и либералният капитализъм, който по времето на сухия режим, а и след това в САЩ
просто не съществува. Става ясно, че разликата в политиките на Хувър и Рузвелт
е в степента на централизация на финансовите политики в ръцете на държавата.
Законът за жилищата от 1933 г. разширява обхвата за продажба на жилища в
сравнение със закона на Хувър от 1932 г. Законът за търговията с ценни книжа
от 1934 г. също е в духа на закона от времето на предишния президент. При Рузвелт Конгресът приема закон за възстановяване на националната индустрия, той
също е част от „индикативното планиране” в американската икономика, което
Хувър не успява да въведе. В закона на Рузвелт обаче има и доза насилие, той
трябва да се спазва от производителите, плановете се намесват, за да регулират
все пак нивата на производство и да предотвратят производството на стоки, които нямат потребление. Бившият президент Хувър обявява този закон за „тоталитарен”35. По-късно Върховният съд на САЩ отменя закона като противоконституционен. Като цяло, според У. Липман, „мерките на Рузвелт просто доразвиват
политиката на предшественика му”36. Липман неслучайно озаглавява статията си
„Перманентният нов път”.
През 1933 г. Рузвелт отменя сухия режим и поставя под контрол банковата
дейност в частните, държавните и смесените акционерни дружества. Централизацията при Рузвелт постепенно дисциплинира банките, снижава инфлацията и
води до стабилизиране на икономиката. Рузвелт е наричан талантлив „шоумен”
в политиката. Оставил сериозните дела в ръцете на Джоунс, президентът прави
редовни атрактивни пресконференции. По негово време започва голямото строителство на невиждани по мащабите си водноелектрически централи по река Те-
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неси. Те много напомнят големите строежи на Сталин, започнати малко по-рано,
в края на 20-те години. За строежите се пишат възторжени статии, но коментарът
на П. Джонсън е леко саркастичен: „…в необятната долина на Тенеси съоръженията представляват забележително постижение на инженерната мисъл – шлюзовете са така добре проектирани, че пълноводната и непокорна река може да
бъде спряна като чешма”37.
Сериозна заслуга на Рузвелт е т.нар. Закон на Уогнър38, който през 1935 г.
променя трудово-правните отношения към по-лесно регистриране на синдикални организации. Законът дава по-големи права на водачите на профсъюзите,
включва ги в преговорите с работодателите и поставя държавата като арбитър
между тях39.
С този закон Рузвелт остава в историята на съвременната социална държава
като основател на „трипартидната система”, в която трудовите отношения и споровете по тях се решават от трите страни – работодателските организации, профсъюзите и държавата. Трипартидната система регулира отношенията между труда и капитала в почти всички развити капиталистически държави след Втората
световна война и до днес. Защитаващите труда законодателни мерки при Рузвелт
частично са отменени от Закона Тафт–Хартли от 1947 г., който значително намалява правомощията и правата на профсъюзите40. Той е прокаран през Конгреса
независимо от ветото на президента Хари Труман. И това показва слабостта на
едно трудово движение, което не разполага с формации, които да го защитават в
сферата на политиката, тъй като дори в Демократическата партия има достатъчно противници на политиката на Рузвелт. Приетите мерки са характеризирани
от Джон Кенет Гълбрайт като относително меки, но той отбелязва, че дори те
са предизвикали загриженост. „Въпросът не беше в резултатите от икономиката
като цяло, а как и на кого да се разпределят облагите от нея. С изключително мнозинство се прие, че богатите трябва да плащат за благосклонността на съдбата.
Крайните ставки на данъка върху дохода бяха стигнали военновременен връх от
94 на сто; през 1952 г. те все още бяха 92 на сто.”41 Държавноуправляваният капитализъм в САЩ продължава да е налице и през 50-те и 60-те години на ХХ век42.
Сериозни удари са му нанесени от администрациите на президентите Никсън
и Картър в 70-те години43. Атаката срещу консервативната социална държава на
всеобщото благоденствие, известна повече като „welfare state”, продължава с нова
сила по времето на британския министър-председател Маргарет Тачър и прези
дента Роналд Рейгън, когато тази система е подложена на свиване, правата на
профсъюзите са намалени в интерес на работодателите – най-вече по въпросите
на трайността на трудовите договори, колективното договаряне и работническите
съдилища. „Поради спомена за минали данъци и поради страха от бъдещи данъци
в полза на бедните със забележителна последователност бе изградена Рейгъновата
вътрешна програма. Бедните трябва да бъдат заличени във възможно най-голяма
степен от общественото съзнание. Облагането с данъци в тяхна полза трябва да
се постави под най-тежката възможна забрана. А настоящите данъци трябва да се
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понижат. Не трябва да има никакво колебание за облекченията в графата на ви
соките доходи”, обобщава случилото се Джон Кенет Гълбрайт43. Така остатъците
от политиката на Рузвелт, запомнена в историята като „кейнсианство”, падат под
ударите на неолибералните отношения и теории.
Споровете за и против „Новия курс” на Рузвелт продължават, не стихват и
до днес. „По време на Голямата депресия от 2008 г. се чуха много твърдения, че
„Новият курс” на Рузвелт всъщност е бил провал и дори е влошил положението.
Според тази гледна точка Втората световна война изиграва основна роля за измъкването на Америка от кризата. Това отчасти е вярно, но главно защото президентът Рузвелт не успя да проведе последователна, експанзионистична разходна
политика в национален мащаб”45, пише Джоузеф Стиглиц, който на аргумента на
критиците на Рузвелт, че едва Втората световна война е извадила САЩ от кризата, уточнява, че „ако правителствените разходи не са успели да изведат страната
от депресията, то военните са го постигнали. Все едно каква точно е истината,
Голямата депресия доказа, че пазарната икономика не се самокоригира, поне не в
рамките на необходимото време”46.
Конвергентната политика на Рузвелт, която използва държавата в икономи
ката вместо пазара, се формира главно от негови съветници интелектуалци. Те не
представляват единен мозъчен тръст и президентът се допитва до тях нередовно.
Но все пак е показателно, че ползващият се с голяма популярност Р. Тагуел е при
върженик на Сталин и на неговото мащабно планиране, Х. Хопкинс е социален
работник, а Ф. Франкфъртър е либерал реформатор и мрази тръстовете, моно
полите и едрия бизнес. Известно е, че г-жа Елинор Рузвелт е от най-активните
първи дами на САЩ. Тя е бисексуална феминистка и едва се удържа да заявява
открито левите си възгледи. За нея бъдещият президент генерал Дуайт Айзенхауер
казва: „САЩ трябва да бъдат спасени от Елинор Рузвелт.”47

4. Конвергенция на щатско ниво
и глобализъм във федералната политика
Социалната политика по времето на Рузвелт се променя на федерално равнище. През 1935 г. е приет Закон за социална сигурност48, част от т.нар. Нов договор
като социална част от „Новия курс”. Той предлага федерална помощ на семействата
с проблемни деца. Това е федерална субсидия по програмата AFDC (Aid to Families
with Dependent Children). Законът е федерален, но се изпълнява от всеки щат, като
е съобразен с вида семейство и неговите нужди. В него се подкрепят предимно самотни майки. През 1960 г. програмата се разширява с помощи за самотни бащи49.
Тази програма е показателна за социалната политика на САЩ, която на федерално
равнище е много по-либерална. На равнището на всеки щат има различни социални програми, различни видове и размери помощи, различни правила за тяхното
разпределяне. Част от плащанията идват от Федералния бюджет, но по-голямата
част са от щатските бюджети. Липсата на единни национални стандарти за социал-
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на помощ е характерна черта на социалната държава в САЩ. Заедно с множеството
критерии, на които трябва да отговарят получателите на тази помощ, те трябва да
следват и определено поведение. За разлика от САЩ, подобни не съвсем либерални изисквания за поведение на получателя на помощ няма в държавите от Западна
Европа и Канада50. Системата в САЩ поощрява безработните към активност и намиране на работа, при отказ от предложена от бюрата по труда работа социалната
помощ може да се спре. Помощите за безработни в САЩ по традиция са по-ниски,
отколкото в Западна Европа. Смята се, че това се компенсира от възможности за
по-евтини кредити на хора с ниски доходи или временно безработни.
По-либералният характер на социалната система в САЩ е свързан и с непрекъснатия приток на евтина работна ръка от Европа, част от която през ХІХ
и началото на ХХ век се задължава да работи определено време без заплата за
собственика, който е осигурил средствата за път на работника. Това често са
фирми, наемащи в Европа работници, които американците наричат „бели роби”.
След време работниците се откупват от наелия ги собственик. По тези причини
през ХІХ век „белите роби” са по-евтини от „черните роби” в американския Юг.
Естествено е социалната политика в САЩ да закъснее в сравнение с Европа, а
социалната държава да се появи едва по времето на Рузвелт, в което безработицата вече не се компенсира от чужденци и американското общество се нуждае
от социална консолидация. Независимо от много ценената през ХХ век в САЩ
„welfare-state” – държава на всеобщото благоденствие, мнението на повечето американци е, че бедността е продукт на несполучливо социално поведение. Тази
либерална убеденост се развенчава от социологически изследвания през 90-те
години в САЩ, които показват, че разликата между хората на социални помощи
и останалите е липсата на първоначален ресурс, с който да се гарантира социалната сигурност. Никакви други различия в мотивацията и ценностите на двете
групи хора – с помощи или самоиздържащи се с работа – не се наблюдават51.
„Новият курс” на президента Рузвелт може да се обобщи като политика, формирана от края на 20-те години в САЩ и съдържаща множество елементи на конвергенция от гледна точка на централизацията и преразпределението. Тя е насочена преди всичко към преодоляване на производствено-финансовата криза, до
която довежда поведението на Федералния резерв. В името на високи „пазарни
печалби” Фед отделя долара от златния стандарт и допуска паричната маса да се
откъсне далеч от пазарните реалности. Фактически след Първата световна война
поведението на управляващата върхушка ликвидира пазарните условия в банковия сектор, либералните пазарни отношения остават в дребния бизнес, а бизнесът
в структуроопределящите отрасли се свързва с държавата и образува финансово-петролен елит, който дълго време е политическата върхушка на САЩ. Капиталистическата класа, особено в банковия сектор, се опира на държавната власт още
през 20-те години на ХХ век. Механизмите за кризите в САЩ са преди всичко финансови и са свързани с особената роля и поведението на Държавния резерв. Тези
кризи се повтарят до началото на ХХІ век, различават се в подробностите и разбира
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се – по все по-развитите технологии. Може да се каже, че президентът Рузвелт взема нещата под свой контрол, ликвидира известна част от празните банки и започва
да управлява както финансите, така и производството чрез сложната система от
държавни органи. Това е времето преди Втората световна война, Рузвелт подготвя обществото за нови изпитания и неслучайно е един от любимите президенти в
САЩ. За него остават две почетни титли – победителят във войната и социалният
президент на САЩ, който дава права на профсъюзите и работниците. Държавната
намеса при Рузвелт основава държавния капитализъм в САЩ, който се различава
от държавния социализъм по множество параметри. Преди всичко по огромното
неразорено от световната война стопанство на САЩ, по малкото жертви (в сравнение със СССР, Китай, Германия и Япония), дадени през Втората световна война,
и по високите доходи на производителите, които доставят в Европа практически
всичко – от оръжие до хранителни стоки. САЩ са държава, която защитава интересите на частната собственост, но и тя, както и европейските капиталистически
държави, използва държавните лостовете, за да управлява стопанството и да поддържа възможните класови и етнически конфликти на възможния минимум. Голямата роля на държавата се чувства в сферата на макроикономическото регулиране.
Тя не осъществява пряк контрол върху средствата за производство, а го постига,
регулирайки икономическите отношения. Държавният бюджет пък е главният инструмент за икономическо регулиране и преразпределение. Например в края на
90-те години на ХХ век Федералният бюджет получава около 1.8 трлн. долара от
стопанските субекти52. Държавата съвсем не е заклеймявана в САЩ, както често
правят теоретиците либерали. Ако в теориите държавата е минимизирана, в политиката, напротив, тя е поставяна на национален пиедестал и американският държавен интерес е над всичко. Тази политическа максима в САЩ се следва и до днес
и съобразяването с нея е неизменна част от федералната и щатската политика. Тя
се следва от всички институции и всички граждани на САЩ, независимо откога
са такива. Прагматичната политика, водена от висшата федерална власт, използва
всички модерни лостове на държавата, за да реализира държавния интерес, който
в края на ХХ век вече е формулиран като доктрината: САЩ управляват и ще управляват световните процеси.
Без конвергентното разбиране за политиката тя не би могла да бъде прагматична. Да си представим само държавата САЩ и нейното население, оставени на
пазарните сили, без държавна регулация и без силен държавен правов ред, стигащ до държавна репресия. Това би означавало тази държава отдавна да е завладяна от английските търговци, от италианската мафия, от немския национализъм или от друга европейска континентална култура. Политиката на Франклин
Рузвелт е само един ключов период на конвергентни мерки в САЩ за спасяване
на икономиката и държавата. Тя само още веднъж показва ролята на политиката за държавния просперитет. Най-малкото защото не пазарът печели войни и
теоретичните пазарни илюзии са в сила, докато геополитическата реалност не
изисква да бъдат взети други решения.
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Според Конституцията на САЩ федералната власт се занимава преди всичко с външната политика на федерацията, с валутните въпроси, с данъците на
федерално ниво, които са в правомощията на президента и Конгреса на САЩ.
Върховният съд освен роля на конституционен съд играе роля и на върховна
съдебна власт, която може да се произнесе по всяко съдебно дело, отнесено до
Върховния съд, или да го препрати към инстанцията, която трябва да се произнесе. Върховният съд се занимава преди всичко със съответствието на щатското
законодателство с федералното и с дела от висок обществен интерес53.
По времето на икономическата криза след 1929 г. „Новият курс” на Рузвелт
утвърждава ролята на държавата като регулатор в трудовите отношения на федерално равнище. Тя е регламентирана в закони, които се отнасят до трудови
спорове, до трудовото законодателство в неговите подробности. По решение на
Върховния съд от 1935 г. и по силата на правото на прецедента те остават да се
решават по законите на всеки щат. Голямата част от социалното законодателство,
което се отнася и до конвергентни мерки като работен ден, защита на труда, трудови спорове и др., се решава от щатските легислатури. Към формирането на
такова съотношение между щатското и федералното законодателство насочва и
петата поправка на Конституцията на САЩ от 1791 година.54.
След Втората световна война започва процес на концентрация на правото от
щатите към федералната власт55. Части от гражданското право стават част както
от щатското право, така и от федералното законодателство, когато е необходимо
или гражданинът има претенции към федералната държава.
При тези особености на правото в САЩ нормално е социалното законодателство да остава повече в ръцете на отделните щати. От тяхна компетенция са
всички закони, свързани със семейството, децата, собствеността и пр. При това
положение социалната държава в САЩ е специфична за всеки щат. Най-често
на преден план при изследователите излизат федералните закони, които са либерални и ултралиберални, но не се взема предвид защитата на индивида на
щатско равнище. Често се задава въпросът как населението в САЩ живее без
социална защита, как президентът Обама не успява да унифицира на федерално
ниво здравната реформа. Проблемът е, че президентът Обама като социалдемократ във вътрешната си политика се опита да наложи задължителна минимална
здравна защита на всеки гражданин във всеки щат. Оттам, върху минимума, всеки щат може да решава сам.
След края на Втората световна война и формирането на враждуващите
блокове в Студената война, федералната власт в САЩ започва силна имперска
външна политика за влияние в световен мащаб. При настъпването на информационната епоха политиката на САЩ се ориентира към глобализация на основата
на своята неолиберална политика. Трябва да се отбележи, че вътрешната стабилност на САЩ като федерална държава в огромна степен се дължи на социалната
политика във всеки щат. Тази политика няма европейски характер, аналозите не
биха отговаряли на различията между политическите системи и култура в САЩ
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и в Европа. Но силата във външната политика на САЩ, пътят към „нов световен
ред” под лидерството на САЩ през 90-те години на ХХ век не би бил възможен
без социалната стабилност, идваща от социални мерки в отделните щати. Тези
мерки са част и от привличането на работна ръка и „изтичането на мозъци” от
света към САЩ. Чисто либералният модел на САЩ е сочен като идеал от либералите в различни точки на света, но реалността е по-различна.

5. Конвергентният парадокс –
Студената война като мирно съвместно съществуване
между капитализма и социализма
Защо след две успешно спечелени световни войни САЩ и Великобритания
да не се насочат и към световно господство? Това е въпросът, който решават президентът Труман и министър-председателят У. Чърчил след края на войната. Същият въпрос стои и при другия победител – Й. В. Сталин. Най-сериозната заявка
за сила дава Труман с хвърлянето на атомните бомби над Хирошима и Нагасаки
през август 1945 г. В края на войната изпробването „на живо” на атомно оръжие
е демонстрация за сериозни намерения.
И двете страни на победилата коалиция разполагат с ресурси, огромно недоверие помежду си и идеологическа мотивация на нациите. Борбата за световно господство разделя победителите и обуславя стъпките им до оформянето на
противопоставянето и характеристиките на самия период на Студената война.
Сталин, Труман и Чърчил са готови да мерят силите си, войната за тях е била
изтощителна, но печеливша и носи нови възможности.
Студената война, породена от непримиримите противоречия между водещите сили в антихитлеристката коалиция, е обявена от премиера на Великобритания У. Чърчил в знаменитата му реч във Фултън през март 1946 г. Тя става факт
почти една година след Ялтенската конференция в Крим и месеци след Потсдамската конференция, на която все още се поддържа единството на Великите сили.
У. Чърчил говори за „желязната завеса”, която СССР ще спусне по своите граници. Той казва, че СССР не иска война, но желае да обере плодовете от войната и
да постигне неограничена експанзия на мощта и доктрината си56. Чърчил формулира не само противопоставянето, а и ресурсите му. На първо място – мощта,
която означава модерни оръжия, и на второ място – доктрината (идеологията),
която е не по-малко важна, защото е изключително заразителна и все по-пробивна и извън СССР. Чърчил откровено говори за силата на лявата идеология,
подкрепена от съветския модел, и това са основни аргументи за Студената война.
Доктрината на социализма печели от Втората световна война не толкова
идеологически, тя фактически е наложена в държавите преди и след войната в
частта си за ролята на държавата в икономиката. Никоя от държавите не може
да се похвали с успехи на пазарната икономика от времето на Голямата криза до
края на Втората световна война. Преодоляването на икономическата криза, под-

87

Международна политика
готовката за война и самата война минават с изключителното потискане на пазара, с държавно регулиране, с държавни поръчки за контролирания от държавата
и лоялен към нея бизнес. След войната в СССР има две мнения: че капитализмът
е в своята крайна фаза и че капитализмът ще се съвземе именно като капитализъм с пазарна икономика, което не получава политическа подкрепа. През 1946 г.
икономистът с унгарски произход Евгений Варга пише книгата „Промените в
капиталистическата икономика след Втората световна война”. Той смята, че капитализмът пак ще се обърне към частната собственост. Държавите отново ще
стъпят върху интересите на частната собственост, които държавата ще обслужва
и за никакъв провал на капитализма в близките години не може да се говори57.
Е. Варга изпада в немилост, а на негово място се издига идеологическата доктрина „Жданов” за двата лагера – единият империалистически, а другият – демократичен социалистически лагер.
Започва периодът на Студената война. За автор на словосъчетанието се
смята Бърнард Манс Барух (1870–1965) – финансист, брокер, филантроп и
политик, съветник на американските президенти Удроу Уилсън и Франклин
Делано Рузвелт58. Това е време, в което има периоди на замразяване, охлаждане
или размразяване на отношенията.
Всеки от лидерите на двата съперничещи си лагера – САЩ и СССР, се надява
да надделее не чрез директен военен сблъсък, невъзможен поради наличието на
ядрено оръжие и у двамата съперници, а с цялостна, преди всичко идеологическа
и пропагандна мобилизация, подривна дейност и периферни военни операции59.
В началото на периода завоюваните от двата лагера територии се прочистват
от влиянието на бившите съюзници в антифашистката коалиция. На Запад
всички министри комунисти са изгонени от правителствата на Италия, Белгия и
Франция. Във Франция не минава без съпротива, въстание и жертви в южната и
в северната част на страната60. Комунистическото управление на Гърция не влиза
в сметките на Великобритания, чиито войски навлизат в Гърция. Следва кървава
гражданска война, в която загиват хиляди гърци, докато англичаните овладеят
страната и въдворят свое правителство. Последен пада остров Крит, неслучайно
там се настаняват една от най-големите в региона военноморски бази на САЩ
и командването на НАТО. Съответно в социалистическия лагер, въпреки обе
щанията на Сталин за свободни избори, почти в цяла Източна Европа са
проведени съдебни процеси срещу демократи, водачи на антифашистки или
социалистически партии, които се опитват да прокарат политика, несъвпадаща
с интересите на Москва. Съпротивата на буржоазията е ликвидирана със
сталинистки методи в зависимост от нейните мащаби.
На 5 юни 1947 г. генерал Маршал обявява план за икономическо възстановяване на Европа, който носи неговото име. Планът е предложен и на всички социалистически страни, включително СССР. Полша и Чехословакия са заинтересовани, а Молотов води преговори по този въпрос в Париж, но скоро СССР и целият
социалистически блок се отказват. Причината е, че планът предвижда икономиче-
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ска помощ, но и инспекция и структурна помощ за икономиките – условия, които
Сталин отхвърля. Точно това са очаквали и САЩ, които го предлагат.
На американското икономическо настъпление с долари СССР отвръща със
свикване на съвещание на Коминформбюро, на което се обявява Доктрината
„Жданов” и започва борбата срещу Й. Б. Тито. Оформя се не само конфронтацията със Запада, но и основните методи, които ще се използват – икономическа
помощ, натиск и идеологически догми, превърнати в оръжие за оказване на политическо влияние. Всяка от страните действа според възможностите си – СССР
не е в състояние да повлияе икономически в Западна Европа, той може да въздейства само доктринално и с военно-политически натиск там, докъдето може
според определените в Ялта сфери на влияние.
Ролята на идеологията в Студената война, в международните отношения и
при икономическите мерки за управление на капиталистическите и социалистическите държави е обсъждана многократно, но все още подлежи на дискусия. Идеологията е част от политиката, но нейната роля е много по-голяма в мобилизацията
за завземане на властта, в мобилизацията за военни и политически действия на
широка масова основа, отколкото в реалното държавно управление, където често
отстъпва пред националния интерес и преди всичко пред геополитическия императив. Ако беше въпрос само на идеологическо противопоставяне, би трябвало
след 1989 г., когато то отстъпи пред либералната идея и социализмът беше признат
за неуспешен опит за развитие, включително от лидерите на СССР и на Русия през
90-те години, да имаме безпроблемни международни отношения в духа на сътрудничеството и до днес. Не са минали и 30 години от 1989 г., а сега, през мандата
на президента Тръмп, световните анализатори говорят за навлизане в период на
най-силно противопоставяне между САЩ и Русия. „Следователно зад идейните
различия стоят други, много по-основателни, практически различия между заинтересованите страни със собствени сфери на влияние.”61 Важно е подчертаването
на значението на практически нагласи, традиционни позиции в миналото, сфери
на получаване на ресурси, влияние, подчинени държави и територии, имперски
политики и от двете водещи страни във враждуващите блокове. Разбира се, в общественото мнение, на повърхността на политиката, ще действа преди всичко
простото идеологическо обяснение на противопоставянето. И двете идеологии – и
на капитализма, и на социализма, обещават блага. Социализмът се оказа по-слаб,
защото трябваше да обещае блага в бъдещето и за всички членове на обществото.
Неговата социална база се яви по-неразвитата в индустриално отношение част от
света. Първата задача на социализма като политическа система фактически се оказа спасяването на държавността на Русия и запазването на имперското ѝ влияние в
Средна Азия. Именно на тази задача беше посветена комунистическата идеология
при управлението на Съветска Русия, а не обратно – комунистическата идеология
да подчини начина на управление. Това е причината конвергенцията като политическо управление да присъства и в двете световни системи – капитализма и социализма – по целесъобразност, на политически принцип, а не на идеологически.
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Битката за сфери на влияние след Втората световна война води до появата на
Северна и Южна Корея, на Северен и Южен Виетнам, на страни в Азия и Африка,
които приемат капиталистическата или социалистическата идеология според помощите, които получава едно или друго тяхно правителство. Помощите свалят и
издигат правителства, за които се говори, че са либерални или социалистически
според ориентацията им към единия или другия център на власт по време на Студената война. Това се използва от медийните технологии за представяне на силата на едната или другата идеология – на държавната или на частната собственост,
като и двете идеологии продължават да правят практически отстъпки на противника в държавната си политика. Защото управлението на частната собственост
изисква силна държава, а в определени периоди – и силна икономическа намеса
в частния сектор на финансите, наложително е и дългосрочно планиране и преди
всичко външна политика на държавата, която да осигури пазари за пласиране на
индустриалната продукция. Често всичко това става под булото на идеологиите,
които му придават идеален, а не грубо материалистичен характер.
Много хора се увличат от идеалния смисъл на идеологическите понятия,
които носят морално удовлетворение и спокойствие сред мрачните реалности
на политиката. Бягството в идеологията е удобно. Голяма част от човечеството
предпочита идеалното мислене, идеалистичния оптимизъм пред реалността на
политиката. Хората се борят за своите права и преди всичко за правото си на
съществуване в равенство с другите индивиди, което признават по различен
начин и либерализмът, и социализмът62. Обществените отношения съдържат
идеалния момент на вярата в съвършени модели, сведени до идеологическото
съзнание на хората. Но ако се остане само на идеологическата вяра, битка и
противопоставяне, няма да се разбере същинското политическо състояние и
развитие на света.
Стратегията на западните държави е формулирана от У. Чърчил и не съдържа нищо друго, освен „риълполитик”. Но формата на изказа, разбира се, е
идеологическа. 1) Светът трябва да бъде сфера на влияние на англосаксонските
държави, защото те са носители на „универсални ценности”. 2) Западът има
моралното право и силата да го направи. С Русия може да се стига до добро
разбирателство в ООН, където мнозинството от държавите са англоговорящи.
3) За разлика от Вестфалския (1648 г.) и Виенския международен ред (1815 г.),
основани на балансите, Чърчил предлага ред, основан на силата. Принципът на
балансите е обявен за стар, неработещ и необоснован63. Чърчил „има моралното право”, защото според него нашите руски приятели разбират само от сила64.
Както от политическа, така и от психологическа гледна точка не можем да
си представим как миналите през ада на войната политици на ХХ век ще се идео
логизират до безсъзнание. Те демонстрират идеология във всичките си писани и
неписани речи, вероятно си вярват донякъде, но активността им все пак все още
идва от националната идея. Например как Й. Сталин ще се бори за „светлото бъдеще” в реалностите на СССР след 20 милиона жертви през войната и разрухата
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след нея. Вероятно политическото управление и отговорността водят хората към
искрена вяра, че действат в името на доброто, защото иначе трудно биха могли
да вървят напред. Няма зъл човек, който не работи в името на доброто на хората,
ако не е медицински социопат, каквито има и сред политиците.
Модерното време е основано на националната държава и на идеята за нейното добро като добро за нейните граждани. В икономиката на модерните индустриални държави се включва огромното мнозинство от гражданите им и политическите системи започват да работят на представителен принцип. Гражданите
избират политическите идеи, които им носят просперитет, според мястото, което
заемат в обществото като работа и възможности. Политическите модели на либерализма и социализма се базират на частната и държавната собственост в различни обеми и роли на държавата. Консерватизмът вирее някъде покрай тях с твърда защита на елитарната собственост. Но тези идеологии не излизат от обхвата
на политическата система на националната държава. Комунизмът е радикалното
крило на социалистическите идеологии. Фашизмът с различни, преди всичко
националистични, радикални идеи се явява отдясно на политическия спектър.
Идеологиите мобилизират политическите битки за власт, но колкото модерното
време отстъпва пред глобалната епоха, толкова и модерните идеологии стават
ограничени в политическата си роля на мобилизиращ и организиращ фактор.
Времето след Втората световна война разгражда националната държава, поставя
на мястото ѝ наднационални институции и корпоративни отношения. Технологиите водят към глобална свързаност на света. В този преход от модерност към
глобалност конвергенцията играе съществена роля при взаимодействието на
променящите се държави.
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риетата нова стратегия за национална сигурност
на САЩ и изтеклата информация, че американ
ците се готвят да въведат поредните санкции, този път
насочени към членове на правителството и влиятелни
бизнесмени от Русия1, чиито имена бяха оповестени на
29 януари, не оставят съмнение, че противопоставянето между Вашингтон и Москва ще навлезе в значително по-остра фаза през 2018 година. Предстоящите президентски избори и Световно първенство по футбол до
голяма степен сковават възможностите на Руската федерация за отговор, а това вероятно ще бъде използвано от силите, желаещи нейната дестабилизация.
През декември 2017 г. президентът Путин нареди
изтегляне на по-голямата част от руския контингент в
Сирия, обявявайки, че победата над „Ислямска държава” в Сирия вече е факт. Но нестихващите бойни действия в страната, в която военни сили на САЩ продължават да присъстват, нарушавайки международното
право, както и атаката на терористите по руската военна база в Хмеймим2 показаха, че нещата не стоят точно
така, а бъдещето на региона продължава да е неясно. Непредвидими последствия може да има и офанзивата на
турската армия към контролирания от кюрдите Африн.
Опитът за цветна революция в Иран в края на
2017 и началото на 2018 г. бе неуспешен, но той е предупреждение колко големи са амбициите на Вашингтон
и сателитите му в Близкия изток. Те не са се примирили с успехите на сирийската държава във войната с
терористите и продължават да се стремят към сваляне
на легитимния ѝ лидер Башар Асад, опитвайки се да
дестабилизират един от основните ѝ съюзници. САЩ
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проявяват активност и в Централна Азия, която е регион от голямо значение за
сигурността на Русия. Ключовият ѝ партньор в Евразийския съюз – Казахстан, все
повече се отдалечава от нея, сближавайки се с Америка, която не се посвени да
блокира сметки за 22 млрд. долара, собственост на бившата съветска република3.
Очевидно това е с цел да влияе на външнополитическата ѝ ориентация.
Тревожна е ситуацията и в Украйна. Масло в огъня наля законопроектът
за интеграция на Донбас, който бе приет от Върховната рада на 18 януари. Той
фактически слага кръст на Минските споразумения и увеличава вероятността
от възобновяване на интензивните бойни действия в Новорусия, независимо че
преговорите, в търсене на мирен изход, между представители на САЩ и Русия
продължават4.

САЩ залагат на изостряне на конфронтацията с Русия
Измина повече от година, откакто Доналд Тръмп встъпи в длъжност като
президент на САЩ. Очакванията, че той ще промени фундаментално политиката на страната, не се оправдаха, но кампанията за дискредитирането му в
средствата за масова информация не спира нито за миг и определено има успех.
Тръмп е най-непопулярният американски лидер за изминалите 70 години. Почти
60% от американците оценяват работата му „неодобрително” или дори „крайно
неодобрително”, както сочи съвместно допитване на вестник „Washington Post”
и телевизионния канал NBC 5. Повод за негативна оценка предизвика излязлата
през януари книга на журналиста Майкъл Улф „Огън и ярост: в Белия дом на
Тръмп” („Fire and Fury: Inside the Trump White House: Michael Wolff ”), където авторът изобразява 45-ия президент като човек с нестабилна психика, който е много
далеч от политиката6. Личният лекар на Тръмп – Рони Джексън, опроверга обвиненията на публична пресконференция, на която оцени здравето на държавния глава като „отлично” и дори подчерта, че е много енергичен и издръжлив за
71-годишен човек7. На мнението на Улф, че Тръмп интелектуално не е способен
да бъде президент, той не чете, не слуша информацията, която му се дава, както и
други обвинения в този дух8, самият президент отвърна в собствения си Twitter:
„През целия ми живот най-важните ми качества бяха психическата устойчивост
и умът ми… изминах пътя от МНОГО успешен бизнесмен и телевизионен топводещ до президент на САЩ (още от първия си опит). Струва ми се, че това може
да се характеризира не просто като „умен”, а като „гениален”9.
Тръмп очевидно не се отличава със скромност, но трябва да му се признае, че
се опитва да изпълни поне част от обещанията си, макар че се сблъсква със сериоз
ни трудности. Той успя да прокара някои от идеите, прокламирани по време на
предизборната кампания и които са в съзвучие с интересите на значителна част от
американското общество. Десетилетия Америка бе проводник на глобализацията,
базираща се на концепцията за либерализма, свободното движение на капитали,
конкуренцията на работната сила, на финансите, на стоките. Всичко това до опре
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делено време отговаряше на интересите им, но постепенно се натрупаха редица
негативи и за САЩ, и за редица социални прослойки в страната. Обама, като ляв
либерал, се опитваше да провежда лява политика за американските условия и налагаше сериозни данъци. Това определено не се харесваше на американския бизнес,
смятащ, че високите данъци сковават инвестиционните възможности. Очевидно
данъчната реформа на Тръмп, която намали облагането на печалбата на компании
те от 35% на 21%, е в интерес на предприемачите10. Вероятно тя ще стимулира част
от американския капитал в чужбина да се върне в страната. Дял от средствата, които досега отиваха в държавата и се преразпределяха за социални цели, сега може да
се пренасочат към инвестиционни програми. Тръмп се опитва да стимулира едрия
бизнес да върне парите в САЩ, за да бъде осъществена реиндустриализация и така
да се създадат нови работни места, да се решат определени социални проблеми и
да се намали социалното напрежение, придобиващо все по-тревожни измерения
поради увеличаващия се разрив между бедните и богатите.
Що се отнася до външната политика, Тръмп се опитва тя да бъде в унисон с интересите на държавата САЩ, а не толкова на наднационалните глобалистки елити,
за които Америка бе само инструмент за осъществяване на курса им към създаване на наднационално световно правителство. Дипломацията на Тръмп, там, където
той има правомощия да я провежда, се отличава с изключителен цинизъм и видимо е подчинена на икономическите интереси на Америка. Важно е да се отбележи,
че външнополитическите амбиции на Тръмп до голяма степен бяха блокирани от
пълзящия „институционален преврат” в САЩ, които изглежда се превръщат от
президентска в парламентарна република. Законът за санкциите срещу враговете
на Америка, приет от Конгреса през юли 2017 година, който Тръмп бе принуден да
подпише11, на практика го лиши от правомощия във външната политика и това е
една от важните причини той да не подобри руско-американските отношения, които вече бяха в задънена улица още при управлението на Обама. Негативната тенденция дори се влошава, което, вместо да е повод за тревога, сякаш е повод за радост в
казионните медии. „За една година президентство на Тръмп санкциите срещу Русия
бяха усилени, дипломацията, разбира се, се провали. Възобновилата се русофобия
хвърля сянка на каквото и да е сътрудничество. И всичко това независимо от надеждите на Путин, че при президента Тръмп отношенията ще се подобрят”12, отбелязва кореспондентът на CNN Матю Ченс. Спорно е доколко Владимир Путин си
е правил някакви илюзии за Тръмп – още преди изборите през 2016 година той не
изрази някакви предпочитания, а само декларира, че желае „да има работа с човек,
който може да взема отговорни решения и да изпълнява ангажиментите, които е
поел. Фамилията му няма никакво значение…”13. Очевидно настроението както в
обществото, така и в американския истаблишмънт е силно антируско, умишлено
подклажданата русофобия отдавна се е превърнала в норма. Безвкусно скроената
история за руска намеса в президентските избори се дискутира надълго и нашироко в американските медии и изглежда няма никакъв шанс това да спре. „САЩ и
съвременната постсъветска Русия навлязоха в епоха на нова и още по-опасна сту-
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дена война. И тя в значителна степен бе провокирана от Демократическата партия”,
отбелязва американският специалист по Русия Стивън Коен, който обръща внимание, че президентът Обама отказа да сътрудничи с Москва по проблема с международния тероризъм (в частност в Сирия), а неговата администрация изигра роля за
незаконното сваляне на президента на Украйна Виктор Янукович през 2014 г. (Коен
е убеден, че това бе държавен преврат). Дезинформацията, твърдяща, че има „руска
намеса в американските избори”, е проект преди всичко на демократите и се използва от тях всеки път, когато Тръмп се опитва да изготви споразумения, необходими
за сътрудничеството с Владимир Путин. Демократите обикновено наричат подобни инициативи „предателски” към Америка. Нещо повече, същите демократи все
по-често заявяват, че обичайните контакти с Русия на най-различни нива (някога
американските политици, стремящи се към разведряване в противопоставянето
със СССР, често прибягваха до подобна практика) са доказателство за „заговор на
Кремъл”. Коен е разтревожен от опасността от ядрена война и смята, че Демократическата партия трябва да постави националната сигурност на САЩ над своята
обсебеност от фикцията „руска намеса в американските избори”. „Хегел е обичал да
казва, че Совата на Минерва излита само на здрачаване, тоест че мъдростта идва при
нас твърде късно. Вероятно сега наблюдаваме пример за именно подобна ирония на
историята. Демократът Рузвелт бе първият президент, обявил се за разведряване, а
Тръмп най-вероятно ще е последният президент с подобна инициатива, най-вече
заради днешните демократи”14, констатира с тревога Коен, но подобна позиция е
нещо необичайно сред експертната общност в САЩ. При съществуващата медийна
атмосфера и устойчиво формиралата се нагласа на политическия елит не може и
дума да става дори за идея за промяна на курса, провеждан от американската дипломация, който е направляван от ястребите в Конгреса и в Държавния департамент.
Затова не е изненада приетата през декември 2017 г. нова Стратегия за национална сигурност (СНС) на САЩ15, разработена под ръководството на съветника на президента по национална сигурност Хърбърт Макмастър.
„Нашата стратегия е запазване на мира чрез сила”, пише в Стратегията, а в нея
се акцентира на укрепването на съюзите за справяне с тези заплахи. „Мощта ни се
засилва от съюзниците, които споделят принципите – нашите принципи, и носят
своя дял от отговорност за нашата обща сигурност”.16
„Дългосрочното стратегическо съперничество с Китай и Русия е основен
приоритет на департамента. То изисква големи и устойчиви инвестиции, защото
потенциално тези заплахи днес са насочени към сигурността и благополучието на
САЩ. И те ще се увеличат в бъдеще”17; „Китай и Русия хвърлят предизвикателство
към властта, влиянието и интересите на САЩ, като се опитват да подкопаят американската сигурност и благоденствие. Те са решени да направят своите икономики
по-малко свободни и честни, да засилват военната си мощ, да контролират информацията, за да потиснат обществото и да разширят влиянието си”18, гласи текстът,
в който откровено се отбелязва, че „Китай и Русия засилват влиянието си, оспорват геополитическото превъзходство на САЩ и желаят да променят световния ред
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в своя полза. Русия иска да възстанови статута си на велика държава и сферите си
на влияние край своите граници”. Като опасност за САЩ и за техните съюзници
документът определя и „диктаторските режими” в Северна Корея и в Иран, както
и терористичните организации „Ислямска държава” и „Ал Кайда”19.
Новите моменти не са много, само дето вече официално Русия и Китай
са определени като стратегически съперници. Замисълът на документа е прозрачен – да се гарантира американската глобална хегемония, като за целта се
отслабят Русия и Китай.
„Ние се сблъскваме с нарастващи заплахи от ревизионистки държави като
Китай и Русия, които се стремят да създадат свят, съвместим с тоталитарните им
модели”20, споделя министърът на отбраната на САЩ Джим Матис по повод друг
важен документ, „Стратегията за национална отбрана”, която бе публикувана
на 19 януари21. Предстои да излезе и трети документ – „Национална военна стратегия”, за чиято подготовка отговаря председателят на обединеното командване на
щабовете генерал Джоузеф Дънфорд. Тя на практика ще съдържа инструкции къде
и как да се използват въоръжените сили на САЩ. Очевидно е желанието им да си
гарантират сигурността и агресивните планове със своя добре познат инструмент
– НАТО, но и с нови партньори – страни като Украйна, които ще бъдат изключително важни за осигуряване на жива сила в противопоставянето с Русия.
Затова реакцията на Москва след публикацията на СНС е обяснима. „Новата
американска стратегия за национална сигурност е агресивна”22, коментира руският
президент Владимир Путин на 22 декември 2017 г. пред разширено заседание на
руското Министерство на отбраната. Той отбеляза, че САЩ нарушават Договора за
неразпространение на ядрено оръжие за ракети със средна далечина, и подчерта,
че „Русия има право да реагира адекватно на америанските авантюри за подриване
на ядрените споразумения, както и на всякакви други заплахи”23. „Ако се каже на
дипломатически език, тя несъмнено носи настъпателен характер, а ако използвам
военния език, тя безусловно е агресивна”, подчерта Путин, поставяйки задача на
военните „да отчитат всичко това в практическата си работа”24. „Нека наричаме
нещата с истинските им имена: относно действията им в Европа става дума за настъпателна инфраструктура, която се създава, при това за съжаление става дума
за нарушение от САЩ на ключови точки от Договора за ликвидация на ракети със
средна и малка далечина (РСМД) от 1987 г.”25
Тревогата на президента Путин се споделя от водещите руски експерти. „Тонът на новата СНС на САЩ звучи като опит да се изостри обстановката. Всъщност САЩ отдавна използват предвоенна риторика. Тя е предвоенна в смисъла на обикновената война, каквито бяха Първата и Втората световни войни. От
гледна точка на войните от съвременен тип обаче тя е изцяло военна. По адрес на
Русия тя звучи вече няколко години”26 – отбелязва академик Андрей Фурсов. Той
обръща внимание, че „в условията на глобална криза „световната баница” се свива и глобалните елити виждат изход в прочистването на собствените си редици”.
Фактически става дума за война на глобалните елити с локалните държавни ели-
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ти, която беше обявена още през 2012 г. Тогава на съвместно заседание на МВФ
и Световната банка бе заявено, че трябва да се подготви юридическа и морална
база за експроприация на средствата на „младите олигархически елити” главно в
енергийната сфера в Русия, Китай и Бразилия. С новата си СНС САЩ всъщност
формулират просто, ясно и открито началото на тази „чистка”, обяснява Фурсов.
Според него това не означава, че те разполагат с достатъчно средства да се справят със задачата и да закрепят устоите на еднополюсния свят. „Той отдавна се
раздвои, разтрои и въобще – размножи. Измести се на изток и на юг от хегемона.
Това кара САЩ да правят нервни и резки движения, които може да имат опасни
за света последици. Най-вероятно като първа стъпка ще бъдат предприети опити
за внасяне на разкол между Москва и Пекин.”27
Самозабравянето на американския елит, чувството му за ненаказуемост и
всепозволеност, очевидната деградация на политиците и недостигът на компетентни и подготвени хора прозират в изказвания както на Тръмп, така и на постоянния
представител на САЩ в ООН Ники Хейли. Без ни най-малко да се притеснява, тя
отправи открити заплахи към страните, които в края на миналата година подкрепиха проекторезолюцията на ООН срещу решението на Тръмп да признае Ерусалим за столица на Израел. „Те получават стотици милиони, дори милиарди долари,
а ще гласуват срещу нас. Е, ние следим тези гласувания. Нека да гласуват срещу
нас, ще спестим доста пари. Не ни засяга”28, заяви Тръмп пред журналисти на 20
декември 2017 г., а Хейли е разпратила писма до дипломатите от над 180 страни в
световната организация, в които ги предупреждава, че администрацията на Тръмп
няма да остави без внимание начина, по който те ще гласуват, предаде „Асошиейтед
прес”. „Ние ще приемем за сведение всеки глас по този въпрос”29, посочва Хейли.
Подобен тон преобладава и в поведението на повечето експерти, които искрено
вярват, че САЩ могат да запазят глобалната си хегемония, залагайки преди всичко
на груба сила, без да отчитат рисковете, до които може да доведе това. „За да бъдат
ефективни ответните действия (на САЩ), е необходимо трансатлантическо сътрудничество, насочено към укрепване на отбраната на НАТО и на силите за сдържане.
За целта трябва да се запази числеността на въоръжените сили на САЩ в Европа
най-малко на сегашното ниво (около 60 хиляди военнослужещи на действителна
военна служба). Но трябва да се върви и по-нататък. Допълнителната танкова бригада на САЩ трябва да остане в Полша за постоянно, както и многонационалните
батальони в Прибалтика. Освен това трябва да се разположи повече военна техника
и оборудване на НАТО в неговите предни линии. Както и преди, НАТО трябва да
използва европейския многоетапен подход към противоракетната отбрана, който
предвижда разполагане на американски военнослужещи в Източна Европа”30, пишат във „Форин Полиси” анализаторите Робърт Блекуил и Филип Гордън.
Все пак в САЩ се чуват и гласовете на разума, призоваващи към реализъм в
международната политика. „Русия за пръв път овладя Крим през 1783 г., тоест тогава, когато завърши Американската революция. Казано по-простичко, руснаците
контролират Крим достатъчно отдавна, малко вероятно е те да се откажат от него,
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затова нека да не храним напразни надежди и да не градим нашата стратегия на
абсурдни и лишени от исторически смисъл неолиберални идеи”31, предупреждава
професорът по стратегия във Факултета по китайски военноморски изследвания
(China Maritime Studies Institute) в Нюпорт Лайл Голстийн. Той смята, че „европейските специалисти в сферата на сигурността трябва да се занимават с по-актуални
въпроси, преди всичко с тероризма и бежанската криза. По-дълбокото познаване
на историята може да помогне на влиятелните американски политици да изработят по-отговорна политика и да спрат процеса на „свободно падане” в американско-руските отношения, които днес са заплаха за Украйна, за Европа, а и за целия
свят”32. Изследване на аналитичния център RAND сочи, че един евентуален военен
конфликт между Запада и Русия може да прерасне в ядрена война и да доведе до
гибелта на милиарди хора33. Бюлетинът на атомните учени пък твърди, че светът
е по-близо до ядрения Апокалипсис в сравнение с миналата година34 и очевидно
заплахата ще става все по-голяма с нарастването на военното присъствие на САЩ
и НАТО по руските граници.
На фона на изключителната активност на САЩ, ЕС изглежда неспособен да
се трансформира в самостоятелен геополитически субект. Той е затънал в собствените си проблеми като огромния поток бежанци и засилващите се сепаратистки тенденции. Проведеният референдум за излизане на Каталуния от Испания и
напрежението между Барселона и Мадрид са само върхът на айсберга, подобни
настроения има и в други държави. Към това трябва да се добавят и все по-големите амбиции на Полша, покровителствана от САЩ и Великобритания, които я
използват за буфер между Москва и Берлин. Тя нерядко открито отправя предизвикателства към политиката на Брюксел, без да се притеснява дори да прибягва
до заплахи, че може да излезе от ЕС35. Предстои да се реши дали ще се осъществи
проектът Северен поток 2, който би бил важна стъпка в посока заздравяване на
руско-германските отношения, но САЩ и държави от Прибалтика, Скандинавия
и Източна Европа полагат сериозни усилия, за да го осуетят.

САЩ се опитват да засилят влиянието си
в Казахстан и в Централна Азия
Информацията, че се подготвя блокиране и конфискация на сметки на руски
олигарси, придоби нови измерения, след като в края на 2017 г. американската Bank
of New York Mellon блокира средствата на националния суверенен фонд (златния
резерв) на Казахстан, които са в размер на 22,6 милиарда долара36. Това са 40% от
средствата на фонда за бъдещи поколения, около 17% от БВП на Казахстан37. Формален повод за това е дело срещу правителството на Казахстан, заведено от молдовския бизнесмен Анатолий Стети – той твърди, че властите в Астана правят опит
да конфискуват собствеността и активите, които е инвестирал в страната. Жалбата
на Казахстан до Върховния съд в Лондон не дава резултат. А като се имат предвид
геополитическата ситуация и важната роля, която играе Казахстан в Евразийския
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съюз, няма съмнение, че зад случващото се стоят САЩ, които преследват няколко цели. Първо – да въздействат върху политиката на Казахстан, който те искат да
отдалечат от руската орбита. Индикации за това вече има, след като бе обявено, че
страната ще трансформира азбуката си от кирилица в латиница, а, от друга страна,
военното ѝ сътрудничество с Америка се задълбочава38. Второ – да предупредят
отново Русия и да намекнат на руските олигарси, че няма да бъдат пощадени, ако
не свалят президента Путин и не променят политиката на страната в посока към
едностранни отстъпки на Запада. И трето – това е опит да се намали китайското
влияние в Казахстан.
Като се вземат предвид надвисналите над страната заплахи, не е изненада, че
президентът на Казахстан Нурсултан Назарбаев направи тридневна визита в САЩ,
срещна се с местни бизнесмени, произнесе реч на заседание на ООН с инициатива
да бъде забранено използването на ядрено оръжие, а на 18 януари излезе със съвместна инициатива с Доналд Тръмп за пренасяне на преговорите между Украйна и
ДНР/ЛНР от Минск в Астана39. Силно впечатление прави и фактът, че веднага след
визитата на Назарбаев се проведе среща на министрите на пет от централноазиатските републики плюс САЩ. Действията на Казахстан предизвикаха негативна
реакция в Русия40. Още преди визитата на Назарбаев в САЩ Сергей Лавров заяви,
че „Вашингтон е решил да използва формàта „C5 + 1”, в който американците си
сътрудничат с Казахстан, Туркмения, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан, за да
създадат т.нар. Голяма Централна Азия, в която няма да остане място за Руската
федерация. Впрочем министърът е уверен, че бившите съветски републики няма
да се откажат от добрите си отношения с Кремъл, тъй като те се определят не от
икономическите интереси, а от геополитиката41.
„Сега САЩ се стремят Казахстан да пречи на интеграционните процеси на
постсъветското пространство, в които участва Русия. Астана активно действа
против създаването на общ парламент в рамките на Евразийския икономически
съюз. Освен това с напредването на годините на Назарбаев американците все
по-често мислят как неговият приемник да споделя преди всичко техните възгледи, включително и антируските им нагласи. При това няма никаква непреодолима сила, която да осуети плановете на Вашингтон. Разбира се, Централна Азия е
между Русия, Китай и ислямския свят и там няма място за САЩ. Но ситуацията
в Украйна бе подобна, а това изобщо не попречи на американците”, коментира
главният редактор на руското издание „Проблемите на националната стратегия”
Аждар Куртов. Той смята, че основната опасност за Русия в Централна Азия не
са САЩ, а Китай, който с всяка изминала година все повече изтласква руския и
американския бизнес от региона42. „Поради своите икономически възможности
Москва не е в състояние да се противопостави успешно на Пекин, но няма как и
открито да го обяви като заплаха за своите интереси. Напротив, трябва да поддържа добри отношения с него”, подчертава той43.
„На практика днес американците заплашват Казахстан, че ще му бъдат
конфискувани 22 милиарда долара. Това е огромна сума за средноазиатската
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република”44, смята политологът, директор на Института за политически
изследвания Сергей Марков. „Затова Назарбаев е принуден да търси компромис
с Белия дом, но той, разбира се, ще се опита да запази и статута на съюзник на
Русия. Отказът от него може да доведе до увеличаване на социалното напрежение
между казахите и руснаците вътре в Казахстан и до сериозно увеличаване на
зависимостта на Астана от Пекин. Освен това Назарбаев би трябвало да разбира,
че президентът на САЩ не е надежден партньор, за разлика от Владимир Путин. В
резултат на това президентът на Казахстан се опитва да си даде вид, че се поддава
на натиска на САЩ, като паралелно с това използва възможността да укрепи своя
международен статус”45, коментира Марков, припомняйки, че с помощта на Путин
Астана се превърна в площадка на преговорите по Сирия, а освен това Казахстан
най-сетне получи и председателското място в Съвета за сигурност на ООН.
Президентът на руския Център за стратегически комуникации Дмитрий
Абзалов смята, че „казахският лидер се опитва да усили своите позиции (а вероятно и
да реши проблема с блокирането на средствата на Националния фонд на Казахстан),
залагайки на това, че Тръмп много иска да увеличи влиянието на САЩ в Централна
Азия, при това тук се води борба не само с Русия, но и с Китай. Не бива да се забравя,
че срещата във формàт „С5+1” е измислена още при Барак Обама. През петте
централноазиатски републики – Казахсан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и
Узбекистан, ще преминава значителна част от Новия път на коприната на Китай. С
помощта на формàта „С5+1” Америка ще се опита да създаде алтернативен канал
за доставка на продукция на КНР за Евросъюза, както и да направи алтернативни
предложения на китайската икономика. А Китай се опитва да си взаимодейства
с Узбекистан за добив на газ, прокара газопровод от Туркменистан, а използва
Казахстан като хъб за изход към страните от Митническия съюз”46.
Освен това на Вашингтон му е необходимо да създаде свой стратегически
плацдарм, който да е близо и до Афганистан, където възможностите на САЩ за
бойни действия са ограничени, и до Близкия изток, където независимо от неуспеха
през 2017 г. американците не са се отказали да преформатират региона съобразно
собствените си планове за бъдещето му.
Изглежда Назарбаев, както и белоруският му колега Лукашенко, се надява, че
може да балансира между ядрените свръхдържави – и да подобри отношенията с
американците, и да не влошава отношенията си с Москва, а в това Вашингтон виждат чудесна възможност да влияят на страна, която доскоро бе смятана за ключов
руски партньор и съюзник.

САЩ възпрепятстват мирното решение
на конфликта в Близкия изток
Поредицата от успешни бойни действия на сирийската армия и на нейните
съюзници – руските военновъздушни сили, иранските сухопътни части и подкрепяните от Иран отряди на Хизбула и други шиитски групировки, както и пореди-
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цата от конструктивни преговори за бъдещето на Сирия, проведени в Астана и в
Сочи, в които освен представители на Дамаск и на опозиционните формирования
участваха Русия, Сирия, Турция и Иран, дадоха надежди, че е възможно мирно
решаване на кризата. Дори началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили
на РФ Валерий Герасимов обяви в началото на декември м.г., че ИДИЛ е разгромен,
а Сирия е напълно освободена от терористи47. Това бе причината президентът Путин да издаде заповед за изтегляне на значителна част от руските сили в Сирия на
11 декември48, като Русия ще запази военноморската си база в Латакия и военновъздушната си база в Хмеймим. Именно по авиобазата бе осъществена атака на 31
декември 2017 г. и по данни на различни източници са загинали двама войници, а
част от техниката е повредена. Министерството на отбраната на РФ опровергава
разпространяваната от прозападния „Коммерсант” информация, че са унищожени 7 самолета, но потвърди, че двама бойци са загинали49.
Действията на терористите предизвикаха подозрения, че са осъществени
със съдействието на други сили, а няколко дни по-късно Москва обвини огла
вяваната от САЩ коалиция, че тя стои зад въздушната атака на руските бази в
Сирия, осъществена от 13 безпилотни самолета в нощта на 6 януари. По данни
на Министерството на отбраната на РФ дроновете са активирани от зоната за
деескалация Идлиб. „За пръв път терористите се възползваха от летателни апа
рати от авиационен тип, пуснати на разстояние повече от 50 километра, като
са използвали съвременни технологии на управление, основани на данните от
спътникова връзка”, заявиха от руския Генерален щаб, отбелязвайки, че това е
станало с помощта на една страна, притежаваща високи технологии, визирайки
САЩ. По време на атаките на дроновете американският разузнавателен самолет
„Посейдон” е извършил над четиричасов полет между градовете Хмеймим и
Тартус, където са разположени руските бази, над Средиземно море на височина
7 хиляди метра50.
Руските подразделения изпълниха успешно много от възложените им задачи – помогнаха на сирийския лидер Башар Асад да запази властта си над по-голямата част от страната, изиграха ключова роля при победата на сирийската армия
над „Ислямска държава”, но останаха още много проблеми, които трябва да бъдат
решени. В Сирия продължават да съществуват зони за прекратяване на огъня –
едната от тях е провинция Идлиб заедно с част от провинция Хама; другата е в
провинция Хомс; третата е районът на Източна Гута (провинция Дамаск); четвъртата е част от провинция Дераа, в южната част на Сирия. Противоречията между
някои от страните в политическия процес остават. Изключително силно огнище на
съпротива се намира в провинцията Идлиб, където живеят десетки хиляди хора,
които не желаят да признаят властта на Дамаск. „Ислямска държава” запазва отделни опорни точки в източната част на страната.
„Трябва да е ясно, че още дълги години Сирия ще бъде огнище на напрежение”, коментира зам.-директорът на Института за политически и военни анализи
Александър Храмчихин. „Дори само по тази причина там са необходими нашите
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военни бази. Русия ще може пряко да влияе върху конфликтни ситуации, които
възникват често в Близкия изток. Освен това базите съществено повишават възможностите на руските въоръжени сили в чужбина.”51
Опитът да бъде създаден независим иракски Кюрдистан засега е осуетен,
след като иракската армия взе контрола над богатата на нефт провинция Киркук
в средата на октомври 2017 г.52. Но противоречията между кюрдите и Турция, която държи свои части в Северна Сирия, остават и се изостриха, след като Анкара
започна военна операция срещу кюрдите в Африн. Покровителствани от САЩ,
кюрдите настояват за автономия, нещо неприемливо за Турция, тъй като тя вижда
в тях заплаха за териториалната си цялост. Зад конфликта прозират интересите на
САЩ, които освен оръжие изглежда дават и някакви обещания на кюрдите. От
своя страна кюрдите отказаха да приемат властта на Дамаск, а това на практика
означава, че се надяват да се възползват от зле прикритите американски планове за
разделяне на Сирия. Все по-отчетливо се вижда, че след като не успя да свали правителството на Асад, новият курс на САЩ е към разрушаване на Сирия – такава,
каквато беше до 2011 година, и създаване на няколко образувания на нейно място.
Подобен сценарий тревожи още Турция и Иран, в които има кюрдско население. За Турция Африн е град с важно стратегическо значение. Намесата ѝ не е само
поради опасенията ѝ в сферата за сигурност, но и от икономическа гледна точка.
„Докато Африн, южно от който е разположен Идлиб, а на изток – Азаз, се намира
под контрола на кюрдските формирования, които са свързани с Работническата
партия на Кюрдистан (РПК), той винаги ще е заплаха за нашата сигурност. А икономическият аспект на създалата се ситуация отговаря на интересите на силите,
които са разположили РПК в Африн. Това директно взема на прицел икономическите интереси на Турция”, пише турският журналист Таха Даглъ53. Според него
„съществува проект, насочен към транспортирането на нефт и природен газ от
Северен Ирак към Средиземноморието, в обход на Турция. Африн е неразривна
част от този проект. Откакто Турция взе под контрол териториите между Азаз и
Джараблус, това препятстваше обединението на Африн с другите контролирани от
кюрдите райони и създаването на връзка между тях”54.
С операцията на турската армия в Идлиб бе отрязан изходът от Африн към
Средиземно море от юг. Но според Анкара, докато РПК е в Африн, тя постоянно ще
предприема атаки, за да преодолее тези прегради, а целта ѝ е да се осигури достъп
на РПК от Африн към Средиземно море по коридора, който започва от Северен
Ирак и преминава през северната част на Сирия. Турция опитва да възпрепятства
тези планове с операцията „Щитът на Ефрат” през 2016 г., както и с действията си
в Идлиб през същата година, но по всичко личи, че проблемът не е решен напълно.
Ако Африн не бъде освободен, РПК ще остане там и ще опитва всевъзможни начини,
за да си осигури изход както на юг, така и на изток. Правейки това, тя ще заплашва
сигурността и икономиката на Турция, а вероятността Турция да бъде заобикаляна
при транспортирането на нефт и природен газ ще се запазва непрекъснато. Турция
се тревожи от факта, че сирийската ѝ граница ще се контролира не от арабите, а
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от кюрдите. И това постоянно ще подрива сухопътната търговия на Турция на юг.
Закриването на този коридор е от важно значение за Турция както от гледна точка
на сигурността ѝ, така и за нейната икономика. Обратно, ако коридорът остане
открит, то най-вероятно кюрдите ще се възползват от него.
Макар САЩ да твърдят, че оглавяваната от тях коалиция не провежда операция в района на Африн, те със сигурност оценяват значението на този регион.
Това до голяма степен обяснява политиката, която провеждат. Изглежда, че целта на
американците е не само да извадят Турция от търговския маршрут, но и да запазят
и да увеличат своите военни сили в Сирия, те вече потвърдиха, че няма да напуснат
територията на страната55. Досега всички военни и оръжейни доставки се осъществяваха по въздуха, а в Анкара са убедени, че „откритият и свързан със Средиземно
море коридор в Северна Сирия до голяма степен ще развърже ръцете на САЩ, тъй
като благодарение на този коридор ще може да бъде използван значително по-евтиният морски път. Ако САЩ успеят да открият и да използват морския път, това ще
означава гарантиране на всички проекти, свързани с разполагане на техните военни
бази и въоръжения, ориентирани към бъдещето както на Сирия, така и на Ирак.
Северният коридор, предполагащ изход на РПК към Средиземно море през южната част на Африн, е изключително важен за транспортиране на енергоресурсите –
нефт и природен газ. Този коридор е цèнен също и от гледна точка на възможността
да се предостави военна подкрепа не само по въздух, но и по море”56.
САЩ призоваха Турция да прояви сдържаност, но подчертаха, че иначе нямат противоречия с нея57, далеч по-остра бе реакцията на Франция, която призова
Анкара да прекрати офанзивата си срещу кюрдите58.
Турският президент Ердоган пое ангажимент да изтегли войските си от
Африн, след като там бъдат разгромени структурите, свързани с Кюрдската
работническа партия. Той потвърди, че няма претенции към сирийски
територии и че се придържа към принципа за териториална цялост на Сирия59.
А турският външен министър настоя САЩ да прекратят подкрепата си за PYD/
YPG, да спрат всички доставки на оръжие за кюрдите и да вземат това, което са
дали60. Кюрдските отряди за народна самоотбрана (YPG) пък обвиниха Москва
в съучастие с Анкара, заявявайки, че Русия е престъпен партньор на Турция при
убийствата на жители на региона61. „Турция е получила мълчаливото съгласие
на САЩ и Русия за нахлуване в Африн”, смята арменският експерт Рубен
Сафрастян. Той смята още, че бойните действия на Турция срещу сирийските
кюрди са резултат от дипломатически търг, който напоследък водят Русия, САЩ,
Турция и Иран. „Американците, които преди подкрепяха кюрдите, на практика
ги предадоха. От Вашингтон не идват заявления, които да осъждат действията на
Анкара. Вместо това американската страна се опитва да оправдае бездействието
си с това, че Турция е важен стратегически партньор.” Сафрастян предполага, че
турците са убедили Москва, че действията им са насочени само против кюрдите,
а не и против сирийския президент Башар Асад. В замяна Москва е поискала
да се даде възможност на сирийската армия да прочисти Идлиб, без да среща
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сериозни пречки от страна на турската армия. Според експерта настъплението
на турската армия ще спре едва когато това бъде поискано от Русия и от САЩ62.
Официално Дамаск осъжда бомбардировките на Африн и определя действия
та на Турция като посегателство върху суверенитета на Сирия, но тепърва ще се
разбере доколко е въвлечен в задкулисните преговори за бъдещето на региона. Ако
той се ограничи с нищо незначещи вербални протести, то най-вероятно е налице
същата ситуация, както при „Щита на Ефрат”. Тогава Сирия протестира, но бе наясно, че операцията е съгласувана с Русия и Иран, които по този начин си осигуриха подходящи условия, за да спечелят битката при Алепо. Но не бива напълно
да се изключва и вариантът Сирия да помогне на кюрдите с доставка на оръжие
и да им даде възможност да получават подкрепление от Манбидж. Това изглежда
малко вероятно, като се има предвид обвързаността на кюрдите с американците и
отказът им да легализират Африн под сирийския флаг.
Специално внимание сред събитията в региона заслужава и неуспешният опит
за цветна революция в Иран в края на 2017 и началото на 2018 година. В продължение на няколко дни в различни точки на страната имаше граждански протести,
предизвикани от поскъпването на някои продукти в навечерието на празниците.
Властите успяха бързо да овладеят напрежението. Случващото се става след една изключително успешна в геополитическо отношение година за Иран, който има ключова роля за успехите на Сирия и Ирак. В резултат на това той получава възможност
чрез проирански шиитски формирования да осъществи сухопътна връзка от собствената си територия до Ливан и Сирия, които имат излаз на Средиземно море. Това
предизвиква сериозно безпокойство у Израел, който вижда в Иран свой екзистенциален враг. Затова и не е изненада, че Вашингтон и Тел Авив подкрепиха протестиращите в Иран и се опитаха да яхнат социалното недоволство в името на собствените си цели. Бяха използвани дори фалшиви новини, като например, че е арестуван
бившият президент Махмуд Ахамадинежад, който е много популярен сред населението63. Властите в Техеран засега се справиха със ситуацията. От тях зависи дали
ще направят необходимите икономически промени, насочени към по-справедливо
разпределение на благата, за да нямат отново подобни неприятности.

Украйна на практика денонсира Минските споразумения
и обяви Русия за страна агресор
На 18 януари Върховната рада на Украйна прие Закон за реинтеграция на
Донбас (пълното му наименование е: „За особеностите на държавната политика за
осигуряване на държавния суверенитет на Украйна върху временно окупираните
територии в Донецката и Луганската област”). Законопроектът позволява на президента Порошенко „да защитава суверенитета на страната в мирно време, използвайки въоръжените сили”. Включването на армията в бойните действия на Донбас
ще бъде законно, след като Порошенко постави подписа си под документа. Освен
това вече официално Русия е назована „страна агресор”.
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Независимо от високопарните заявления на властите в Киев и преувеличенията в медиите, законът не предлага стратегии за завладяване на ДНР и ЛНР. Той
само закрепва статута на неконтролираните от Киев територии и най-важното –
променя принципа на водене на военните операции в Донбас. Според украинските
закони Крим също се определя като окупирана територия, но няма приети съществени юридически решения за полуострова. Законопроектът, чието първо четене се
състоя още през октомври 2017 г., бе подкрепен от 280 депутати от почти всички
парламентарно представени партии в Украйна – Блокът на Петро Порошенко, партиите „Народен фронт”, „Самопомощ”, Радикалната партия на Олег Ляшко и фракцията „Народна воля”. Против него се обяви само „Опозиционният блок”, в който
влизат бившите членове на Партията на регионите. Инициатор на документа бе
самият президент Порошенко, а пълният текст ще бъде публикуван едва след като
бъде подписан от държавния глава64.
От приетия закон могат да се направят няколко важни извода. Първият от тях
е, че той не предлага конкретни механизми за реинтеграция на Донбас, а е приет
по-скоро за да влияе на общественото мнение в момент, в който в страната много
се спекулира с възможността за предсрочни парламентарни избори – още през
тази година, независимо от твърдението на Порошенко, че те няма да бъдат порано от 2019 г., когато ще се проведе и вотът за президент65. Второ. Изпълнението
на Минските договорености от украинска страна е невъзможно – на практика се
разрушават конструкциите на споразумението, подписано на 11 февруари 2015 г.
Ако в съответствие с него политическото регулиране протича по пътя на пряк
диалог между Украйна и представителите на ДНР и ЛНР, което се гарантира и
осигурява от Германия, Франция и Русия и също е част от минския формат на
преговорите, то законът сочи, че няма никакви „представители на временно
окупираните Донецка и Луганска област на Украйна”, а само „окупационна
администрация”, а Руската федерация е окупатор. При тези условия бъдещите
разговори на минските контактни групи изглеждат безсмислени. Трето. Няма
да има амнистия за хората, които са воювали или са подкрепяли ДНР. Вместо
това Киев ще настоява за наказателна отговорност за „участие в окупационната
администрация” или за „нанасяне на вреда на Украйна”. Четвърто. Формално
антитерористичната операция, започнала през 2014 г., се смята за завършена,
а президентът получава възможност да използва армията еднолично, без да
се допитва до парламента, тъй като ще трябва да осигурява националната
сигурност и отбраната срещу „агресията на Руската федерация в Донецката
и Луганската област”. Пето. Украйна се отказва от каквато и да е юридическа
отговорност за случващото се на неконтролираните от нея територии (против
страната вече са подадени доста много искове в Европейския съд за правата на
човека). Шесто. Отговорността по социално-икономически въпроси (социални
плащания, пресичане на разграничителната линия, търговия, връзки и т.н.) се
възлага на правителството, а това може да означава постепенно прекратяване на
икономическата блокада на Донбас.
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Може да се обобщи, че гласуваният закон прилича повече на едностранна декларация в конфликта, който от граждански вътре в Украйна отдавна се превърна
и в международен, в един от най-важните фронтове на противопоставянето между САЩ, ЕС и Украйна, от една страна, и Русия, ДНР и ЛНР, от друга. „Гласувайки такъв закон, Украйна показва, че не желае мирно разрешаване на конфликта в
източната част на страната според Минските споразумения, а е готова да воюва.
Приетият документ е необходим на Киев, за да има политическа база за подобно
решение”, коментира лидерът на ДНР Александър Захарченко66.
Реакцията на Русия е очаквано сдържана. „Доколкото разбираме и разполагаме
с информация за законопроекта, той има декларативен характер, в него има точка,
в която Руската федерация се нарича агресор, а изобщо не се споменават Минските споразумения. От юридическа гледна точка подобна формулировка несъмнено
не може да бъде приемлива за нас – нито де юре, нито де факто”, заяви Дмитрий
Песков, говорителят на руския президент. „Разбира се, от юридическа гледна точка
това противоречи и на буквата, и на духа на Минските споразумения, защото няма
подобна дефиниция в тях”, подчерта Песков. Той напомни, че „руската страна е гарант, именно гарант на Минските споразумения”, а „президентът на Украйна, който
вече постави подписа си в Минск, по този начин обозначи, че е съгласен с тях”67.
Украинският закон идва по-малко от месец след като САЩ официално разрешиха доставките на смъртоносно оръжие за украинската армия68. Това е силно
враждебен акт към Русия, който увеличава вероятността от ескалация на вялотечащия конфликт в Донбас.
Според президента на руския Институт за национална стратегия Михаил
Ремизов, украинският закон за реинтеграция на Донбас до известна степен има
положително значение за Москва. „Трябва да признаем, че именно това е по
зицията на Украйна, и да не се крием от реалността, а да предприемем ответни
ходове. Украйна ясно показа, че не изпълнява и няма да изпълнява Минските
споразумения”69, каза той. „Според мен това е по-добре за Русия и за непризнатите
републики в Донбас, отколкото безкрайното лицемерие и саботиране на „Минск 2”.
Разбира се, това ще бъде по-добре само в случай, че Русия, като страна гарант на
изпълнението на Минските споразумения, фиксира този отказ на украинската
страна и заяви, че тя има право на изпълнение на план Б. ”
При създалата се ситуация Москва може да предприеме действия, за да прекрати безсрочната хуманитарна катастрофа, която се случва в Донбас. Освен редовните обстрели по населените места в ДНР и ЛНР, голям проблем е и юридически неуреденото положение на милиони жители на Донбас, които са в сива зона
от гледна точка на международното право и са ограничени в своите граждански и
социални права. Сега Русия има морален аргумент, за да повдигне въпроса за статута на ДНР и на ЛНР. В случай че законът за реинтеграция на Донбас бъде подписан от президента Порошенко, тя ще има и дипломатически аргументи. Защото де
факто Киев ще се откаже от условията, при които през февруари 2015 г. се съгласи
да реинтегрира Донбас. Но въпросът е дали Москва ще преустанови пасивната си
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тактика. Създава се впечатление, че Русия умишлено не проявява инициатива, а
очаква Украйна да рухне от само себе си. Подобен сценарий изглежда малко вероятен. Колкото и да са деградирали икономиката и обществото в Украйна, е наивно да
се очаква страната да се разпадне, най-малкото защото англосаксонските ѝ покровители са заинтересувани от нейното съществуване и със сигурност ще намерят
начин да държат ситуацията под контрол.
Овладяването на Украйна е огромен стратегически плюс за САЩ, чрез нея
те постоянно ще държат Русия в шах и могат да задействат този жокер винаги,
когато имат необходимост да затруднят Москва. На този фон е удивително,
че Русия все още не е излязла от Договора за взаимопомощ и сътрудничество,
независимо че би било по-логично отдавна да го е направила. „Докато договорът
има официална сила в съответствие с вътрешноруското право, което дава
приоритет на международното право над местното, Крим частично се признава
за украинска територия. Ясно е, че това е детайл, към който ще се придържат
както украинските, така и западните политици. Разбира се, може да се промени
Конституцията (на РФ – б.а.), като се изключи от нея моментът, който предвижда
приоритет на международното над вътрешното право. Но това е по-сложно. Поефектно ще бъде да се прекрати остарелият и ненужен на РФ договор. Украйна не
излиза от него единствено защото той ѝ дава юридически аргументи в дискусията
за принадлежността на Крим”70, коментира Ремизов. Той смята, че в създалата се
ситуация най-логичният ход на Русия е да направи стъпки към признаване на
ДНР и ЛНР, след като Киев се отказа от споразуменията в Минск. Според него
не е задължително това да става веднага, всичко може да започне с раздаване
на руски паспорти, както в случаите с Абхазия и Южна Осетия, след това да се
проведат избори в ДНР и ЛНР, в които да участват руски наблюдатели, да се
сключи договор за взаимопомощ и сътрудничество с тях и така нататък71.
Въпреки че подобни мнения сред експертната общност в Русия не са малко,
Кремъл засега не дава индикации, че ще върви в тази посока. Все още не се използват и всички ресурси за въздействие върху украинските олигарси. Сякаш руският
елит все още не е осъзнал колко сериозно предизвикателство за Русия е антируската мобилизация в Украйна, която таи в себе си страшни заплахи за руската държава. Създаването на нова украинска идентичност, която е на изцяло антируска
основа, върви с ускорени темпове. Вече е известно, че руски език се изучава едва в
7% от украинските училища с общо 277 512 деца, основно в югоизточната част на
страната. В цяла Украйна руският език е основният, на който се преподава, едва в
622 училища72. Секретарят на Венецианската комисия на Съвета на Европа Томас
Маркерт заяви, че юридическото положение на руския език в Украйна е по-лошо,
отколкото на езиците на страните, членки на ЕС. „Трябва да се направи ясно разграничение на малцинствата, говорещи на езици от ЕС и на руски. Разликите в
законодателните норми към тези групи са твърде големи, рускоезичните се оказаха
в значително по-лошо положение. Изглежда, че тук има проблем със спазването на
Конституцията на Украйна, която отделно споменава руския език, без да спомена-
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ва другите езици. Има юридически проблем с това, че по закона за образованието
руският език се оказа в най-лоша ситуация”73.
Парадоксалното е, че въпреки политиката, която провежда, режимът в Киев
се опитва да седи на два стола – от една страна, всячески се стреми да експлоатира
руската заплаха в свой интерес, а от друга – продължава да развива търговски отношения с Русия. Киев обяви Русия за агресор, но не скъса дипломатическите си
отношения с нея. Оказва се, че Русия е на трето място по обем на инвестициите в
украинската икономика. В периода януари–юни 2017 г. инвеститори от РФ са вложили в Украйна 4.4 млрд. долара (11,4% от общия обем чуждестранни инвестиции).
Пред Русия са само Кипър с показател 9.9 млрд. долара (25,5% от общия обем) и
Нидерландия – 6.3 млрд. долара (16,2%). Освен това Русия остава най-големият търговски партньор на Украйна, при това взаимният търговски оборот расте. От януари до юни 2017 г. общият обем на украинския експорт е 23.3 млрд. долара, а от тях
2.7 млрд. (11,7%) са продажби на стоки в РФ, което е с 20% повече от показателите в
аналогичния период през 2016 г. По подобен начин стоят нещата и с импорта: делът
на РФ е 3.5 млрд. долара (13,2%) при общ обем 26.5 млрд., а прирастът е 38,7%74.
Все по-сериозните икономически трудности на Украйна до известна степен
обясняват защо властите в Киев се отказаха от обвиненията си в тероризъм към
ДНР и ЛНР, но не прекратяват войната. Тя е удобен параван, зад който да се крият
и с който да се оправдават за провалите си.
Не бива да се изключва и вариантът законът за реинтеграция на Донбас да
е направен с цел провокиране на ДНР и ЛНР първи да пристъпят към изостряне
на ситуацията. Но като се вземе предвид руската политика в това направление, е
малко вероятно Кремъл да допусне зависещите от него републики да сторят това.
Военният сценарий изглежда все по-вероятен, особено в периода преди и около
президентските избори в Русия, както и по време на Световното първенство по
футбол през лятото. Тогава по обективни причини Москва ще бъде с ограничени
възможности да даде подобаващ отговор, тъй като, така или иначе, тя няма шанс да
пробие информационната завеса на Запада, който неизменно представя събитията
в неизгодна за Русия светлина.
Вече се проведоха няколко кръга преговори между американския представи
тел за Украйна Кърт Волкър и руския му колега Владислав Сурков. Двамата дори
твърдят, че има прогрес при разговора им в Абу Даби през януари, но има и важни
разногласия – по Закона за реинтеграция на Донбас75. В интервю през октомври
2017 г. Волкър оцени на минимум 80% вероятността военният конфликт да се
възобнови76. На 28 януари 2018 г. той отбеляза, че „Русия играе ключова роля в
конфликта. И ако искаме да го решим, ние трябва да работим с нея. Тя трябва
да се съгласи да прекрати конфликта. Затова диалогът е много важен”77. Това са
думи, които идват само два дни след като бяха приети поредните американски
санкции срещу Руската федерация, включващи руски компании и чиновници78.
Няма съмнение, че под „съгласие” на Русия, във Вашингтон разбират само капи
тулация и политика в духа на провежданата от Горбачов и Елцин.
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Русия е пред съдбоносни решения
след изборите през 2018 година
Русия е изправена пред огромни предизвикателства в навечерието на изборите
през 2018 г. Преди тях президентът Путин е абсолютен фаворит и ще бъде голяма
изненада, ако не ги спечели още на първия тур. Сред конкурентите му най-добро
впе
чатление прави кандидатът на КПРФ Павел Грудинин, който изненадващо
бе издигнат от комунистите вместо техния лидер Генадий Зюганов. Победата на
Путин не буди съмнение, но въпросът е колко убедителна ще бъде тя и ще има
ли опити за вътрешна дестабилизация на Русия, след като стане факт. Дори при
най-сполучливия сценарий големите предизвикателства пред Путин тепърва ще
започнат. Той трябва да се справи с няколко фундаментални проблема. Първо, да
смени неолибералния икономически модел, който е напълно изчерпан, и да започне
активни действия за преодоляване на социалното неравенство, което прави по
ложението в страната взривоопасно, особено при сложната геополитическа об
становка, в която се намира Русия. Второ – да намери оптимален отговор на
безпрецедентния външнополитически натиск, който е и заплаха за руската на
ционална сигурност, тъй като военното присъствие на сили на САЩ и НАТО по
руските граници систематично се увеличава. И трето – да овладее вътрешната
опозиция сред прозападните олигарси, които вероятно ще бъдат решени на всичко,
ако САЩ започнат да конфискуват задграничните им активи.
Във външната политика Русия прави всичко възможно, за да възобнови
сътрудничеството си със Запада с надеждата, че нещата рано или късно ще
се подобрят. Но вече е достатъчно ясно, че цената за това не може да бъдат
едностранни отстъпки и геополитическа капитулация, както направи Горбачов.
Очевидно е, че САЩ искат Русия безусловно да се интегрира в западната общност
– като приеме нейните стандарти и се откаже от своята субектност. Подобен
сценарий вече изглежда немислим, населението, а и политическите лидери си
взеха поука от случилото се през 90-те години на ХХ век, когато страната изживя
безпрецедентен икономически колапс и бе близо до разпад. Затова е малко
вероятно всичко това да се повтори, но, от друга страна, Путин едва ли ще се
реши да изостри отношенията и да започне да провежда по-активна политика
в Донбас и в постсъветското пространство, ако не бъде провокиран с действия
като Майдана през 2014 година.
Вероятно външнополитическият курс на Русия няма да претърпи съществени изменения в близките 1–2 години, но тя може да ускори енергията, с която ще
търси партньори и ще създава коалиции. Логично е да се запази тенденцията към
задълбочаване на сътрудничеството с Китай, Иран, Турция, както и с други държави от Азия, Африка и Латинска Америка. Русия вероятно няма да спре да прави
опити за затопляне на отношенията си със Запада, но ръководството ѝ едва ли си
прави илюзии – новата студена война ще бъде много дълга и най-важното е да не
придобива още по-груби форми.
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Но докато външната политика до голяма степен зависи и от действията
на другите държави, вътрешната е от жизненоважно значение за бъдещето на
Русия. Редица експерти предупреждават, че положението е критично, съветското
наследство се изчерпва и са необходими сериозни промени. „Политическият тренд
на постсъветската история се изразява в постепенен цивилизационен упадък и
доближаване към прага на историческата гибел. 2017 година не е изключение.
Доближаването към смъртната граница може да се ускори, може да бъде и забавено,
но цялостното направление на движението остава неизменно”79, пише руският
историк Вардан Багдасарян. Подобна е гледната точка и на академик Андрей
Фурсов, който обръща внимание на чудовищното социално неравенство в страната
и на опасностите, които крие това. „По данни на Global Wealth Report 1% от богатите
руснаци държат 71% от всички лични активи на Русия. За сравнение, на 1% от
богатите в Индия се падат 49% от личните активи, в Африка – 44%, в САЩ – 37%, в
Китай – 32%, в Европа – 17%. Средният световен показател е 46%, а у нас той е 71%, т.е.
богаташите в Русия са надвишили световните индекси 1,6 пъти. Друг показател, по
който Руската федерация води, е делът на 5-те процента най-състоятелно население
в личното богатство на страната – 82,5%. Останалите 95% следователно притежават
17,5%. Друго убийствено число: 96 руски милиардери притежават 30% от всички
лични активи на руските граждани. Средният световен индекс е 2%. Това означава,
че руските милиардери са 15 пъти по-богати от усреднения световен показател.”80
Според Фурсов „Отсъствието на преразпределителни мерки води страната
право към катастрофа, тъй като решаването на икономическите проблеми на Русия
е невъзможно без предварително решаване на социалните проблеми. На свой ред
социалните проблеми, т.е. неравенството, не могат да бъдат решени по никакъв друг
начин, освен политически. А политическото решение предполага съществуването
на идеология, каквато в Руската федерация де юре, по Конституция, няма.”81
Призивът на експертите е разбираем, но възможността за промяна е в ръцете
на политиците, които би трябвало вече да са осъзнали, че на вътрешната и външната политика трябва да се гледа като на едно цяло. Вероятно през 2014 г., когато Западът наложи пакет от санкции срещу РФ, мнозина в руския политически и икономически елит са вярвали, че противопоставянето е временно и скоро отношенията
със Запада ще се върнат в предишния формат. Същата заблуда изглежда е причината през 2016 г. Русия да води много предпазлива външна политика, очаквайки,
че с идването на Доналд Тръмп на власт нещата ще се променят. 2017 година сложи
край на тези илюзии. Тръмп не само не отмени санкциите, при него те бяха разширени. НАТО увеличи военните си контингенти в близост до руските граници, особено осезаемо е присъствието му в Полша и в Прибалтика. Най-накрая, през 2017 г.
бе приета нова Стратегия за национална сигурност на САЩ, в която на практика бе
анонсиран предстоящ пробив на САЩ и увеличаване на ядреното въоръжение на
страната като отговор на амбициите на Русия.
Колкото и да не им е лесно, руските елити трябва да приемат, че връщане назад няма. Те трудно ще спасят не само авоарите си на Запад, но и всичко, с което
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разполагат. Очевидно руският олигархат е цèнен за Запада само дотолкова, доколкото с негова помощ може да бъде дестабилизирана страната. Затова е резонно да
се очаква, че скоро руското ръководство ясно и открито ще признае, че приетият
в края на 80-те години на XX век курс към влизане на Русия в западноцентричния
свят бе фундаментално погрешен. Предстоящата година ще покаже дали изтрезняването вече е факт. Засега Русия се опитва да защити своя икономически елит. Още
през декември президентът Путин предупреди, че американските санкции ще се
ожесточат, и публикува програма по амнистия на капитала, за да стимулира богатите граждани да върнат в Русия някои от своите задгранични активи. Той одобри
плана, позволяващ на състоятелните хора да направят своите доларови активи недостъпни за Министерството на финансите на САЩ82.
На 29 януари САЩ оповестиха списъка с лица, за които се смята, че са близки с руския президент Владимир Путин. В него влизат както членовете на правителството, така и хора, заемащи други важни административни постове, а също
и редица бизнесмени. Текстът е съставен въз основа на Закона за санкции срещу
враговете на Америка, който бе приет през лятото на 2017 година. Това означава,
че всички членове на ръководството на Русия са обявени от САЩ за врагове. На
практика Вашингтон препоръчва на света да няма отношения с тях. Санкции не са
въведени, но най-вероятно и това ще се случи в удобния за американците момент.
Това означава, че руските граждани, фигуриращи в списъка, могат да бъдат арестувани на летищата или на териториите извън Руската федерация и че най-вероятно
ще бъде отнемана тяхна собственост. Възможно е да бъдат създавани проблеми на
членовете на семействата им, които учат или живеят в чужбина – и преди всичко в
европейските държави, които са силно зависими от Америка и често не проявяват
политическа самостоятелност. Очевидно на всички, попаднали в списъка, е поставен ултиматум – ще избегнат американските действия само ако предадат Родината
си и съдействат за сваляне на президента Путин.
„Тези списъци са акт на агресия, а несъмнено са и публично оскърбление към
Русия”83, смята руският икономист Михаил Делягин. Той уточнява, че за хората,
които фигурират в списъците (а там има и закрита част, която не се публикува),
възникват достатъчно сериозни проблеми, защото срещу тях във всеки момент
могат да бъдат въведени санкции, а съответните финансови институции на Запада няма да пожелаят да общуват с тях, защото тогава и те могат да попаднат под
действието на санкциите. Това е голямо неудобство84.
Съставянето на американския списък не означава, че непременно предстои нов
тур на взаимни санкции. Официалният представител на Кремъл Дмитрий Песков,
отговаряйки на журналистически въпрос на 12 януари, предупреди, че Русия ще
отвърне на всякакви наказателни мерки против своите бизнесмени. „Принципът на
взаимността остава”, а Путин ще намери най-добрия отговор, добави той85. Той не
посочи конкретни мерки, но на разположение на Кремъл е възможността да започне арест на американски активи на своя територия, защото в Русия работят десетки
американски компании. Дори най-прозападните сегменти в руския елит вече раз-
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бират колко сериозно е положението. През ноември м.г. министър-председателят
Медведев определи отношенията между САЩ и Русия като отвратителни86.
Още сега могат да се прогнозират някои от основните предизвикателства
за руското ръководство през 2018 г. Първо. Възможността елитът да свали президента Путин, имайки предвид очакващата се конфискация на чуждите му
активи през февруари 2018 г. въз основа на встъпващия в сила американски
закон „За противодействие на противниците на САЩ със санкции”. Второ. Обвинения във фалшификация на изборите, кампания по обявяване на руския
политически режим за нелигитимен и организиране на протести след изборите.
Трето. Ако Путин не смени финансово-икономическия блок, е възможно властите да проведат непопулярни социални мерки след изборите, оправдавайки
се с проблеми с бюджета – в резултат на това могат да възникнат социални протести. Четвърто. Разрастване на допингскандала със спортистите, лишаване
на Русия от правото да бъде домакин на Световното първенство по футбол.
Пето. По-нататъшно развиване на темата за корупцията, а кампанията за представяне на Русия като престъпна държава да се надигне с нова сила. Шесто.
Провокиране на противоречия между центъра и регионите. Седмо. Нова ескалация на напрежението в Украйна, възобновяване на активните бойни действия в Донбас, сваляне на Петро Порошенко и идване на власт на по-радикални
сили. Осмо. Увеличаване на терористичните заплахи във връзка с пренасочването на джихадисткия тероризъм от Сирия и Ирак на север – като отговор за
участието на Русия в сирийската кампания.
Все още не е ясно как точно руската власт смята да отговори на назрелите
предизвикателства. Необходими са фундаментални промени в руските институции и коренно пренастройване на политиката, заложена още през 80-те години
– илюзиите за интеграция със Запада са мъртви, сега приоритетен за Русия е въпросът как да съхрани държавния си суверенитет.
Освен гарантиране на националната сигурност и отстояване на външнополитическите интереси, жизненоважен е и въпросът за изменение на социално-икономическия модел в Руската федерация. Това е проблем, който не търпи отлагане и
ще бъде от голямо значение както за вътрешната стабилност на страната, така и за
нейната привлекателност сред потенциалните ѝ партньори, особено в постсъветското пространство в условията на все по-остра глобална конкуренция и трайна
тенденция към ескалация на напрежението във всички точки на планетата.

САЩ се опитват да запазят лидерството си
с помощта на глобална нестабилност
Външната политика на САЩ става все по-опасна и агресивна. Увеличаващото
се военно присъствие в Европа, всевъзможните опити за дестабилизация на Русия,
продажбата на смъртоносно оръжие за Украйна, нежеланието за компромис в
Сирия, неспиращата демонизация на президента Асад и откритото въоръжаване на
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бойци, които да продължат войната, не оставят място за съмнение, че предстоящата
2018 година ще бъде изключително неспокойна.
Негативното отношение на САЩ към Русия оказва влияние на европейските
им партньори, а дори и да има известни разминавания, те не са принципни. Сформирана е обща стратегическа култура за САЩ и за Европа, която на практика е
функция на интересите на глобалистките елити отвъд океана. Има общо виждане
за заплахите и за начините, по които те могат да бъдат преодолени. Уважението
към различния и стремежът към баланс на интересите са напълно чужди на тяхната външна политика. ЕС очевидно е в подчинена роля спрямо САЩ. Той не e субект, който зачита националните интереси на членовете си, поне не и в класически
смисъл. Той е склонен само към асиметрична интеграция, приемайки, че другите
са достойни да разговарят с него само ако признаят върховенството на неговите
стандарти. Още по-малко склонни към компромиси са САЩ. Те са готови да защитават еднополюсния модел с всички възможни средства, без да се съобразяват
с рисковете и заплахите, които крие това за самото съществуване на човечеството,
което изглежда по-близо от всякога до ядрена война. Понятието „баланс” просто
не съществува в ценностната система на американците. Те не са способни да поемат отговорност за изграждане на устойчива глобална архитектура и се опитват
да управляват света чрез постоянни промени, като любим прийом за тях е създаването на направляван хаос с цел отслабване на потенциалните им конкуренти.
Американците вярват, че географската им отдалеченост ще им помогне да съхранят хегемонията си и да запазят относителна стабилност на фона на военните и социални сътресения, обективно съществуващи или подклаждани и подхранвани от
тях в региони, които те определят като сфера на своите „жизненоважни” интереси.
Най-тревожното е, че в новото глобално противопоставяне липсват механиз
мите за минимализиране на рисковете и за взаимно сдържане. Глобалният хегемон
многократно превъзхожда опонентите си в отделните региони на планетата, а това
му дава усещане за всесилност и всепозволеност.
Русия единствена се осмели да се противопостави на хегемонията на САЩ
и на съществуващия световен ред, но тя продължава да се лута, търсейки свой
собствен път и идеология – жизненонеобходими за нея, за да бъде в състояние да
изгради широка коалиция от държави, които да противодействат на Америка по
най-различни проблеми и направления. 2018 година до голяма степен ще покаже
дали е способна да го направи.
29.01.2018 г.
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President of Kazakhstan Nazarbayev: Trump Suggesting Moving Talks on Settlement of Conflict In Donbas From
Belarus to Kazakhstan. https://ukranews.com/en/news/542351-president-of-kazakhstan-nazarbayev-trumpsuggesting-moving-talks-on-settlement-of-conflict-in
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Киев снова жирует за счет Москвы. http://svpressa.ru/economy/article/182619/
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Пак там.
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почти всяка европейска държава днес левите партии изпитват затруднения да останат конкуренто
способни на политическата арена. Социалдемократическите формации, макар че могат да отчетат известен
успех в създаването и развитието на публични услуги, които са подобрили живота и здравето на хората,
вече все по-рядко успяват да убедят доскорошните си
поддръжници, че все още си заслужава да гласуват за
тях. Въпросът е – защо избирателите не припознават
традиционните леви партии като носители на идеята
за социална справедливост? И макар да няма еднозначен отговор, наскоро един млад британски лейбърист
формира може би най-съществената причина. Според
него въпросът не е защо хората напускат левите партии, а защо левите партии изоставиха хората. Дали защото предпочетоха илюзията, че заради някоя и друга
социална придобивка конформизмът и снишаването
ще бъдат простени? Дали защото дотолкова са загубили връзка с реалния живот, че дори не си дават сметка
за дълготрайните щети, които нанасят на лявото, надявайки се, че дългогодишните традиции са универсална застраховка за оцеляване? Така се стигна дотам,
че всеки опит да се скъса с конформизма бива заклеймяван като комунистическа пропаганда или като дело
на „неуравновесени” хора. Това се случи с „Подемос”
в Испания, със „СИРИЗА” в Гърция, с Бърни Сандърс
в САЩ, с лявата коалиция в Португалия и с Джеръми
Корбин във Великобритания.
Ще се спра малко по-подробно на последните два примера, защото те най-категорично разбиха
дългогодишно налагания мит, че няма алтернатива
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на строгите бюджетни съкращения, безпощадно налагани от десни правителства из цяла Европа.

Португалия
Днес, благодарение на примера на Португалия, всички разбираме колко измамно е „правилото” за съкращенията. Страната беше една от най-тежко засегнатите от световната икономическа и финансова криза. След спасителния заем,
отпуснат от т.нар. тройка (МВФ, Европейската централна банка и Европейската
комисия), кредиторите настояха за строги икономии, приложени с ентусиазъм
от тогавашното консервативно правителство. Последва приватизация на комунални услуги, увеличение на ДДС, налагане на допълнителен данък върху доходите, орязване на заплатите в публичния сектор и на пенсиите, намаляване на
социалните обезщетения, удължаване на работния ден и други. Само за две години пораженията, нанесени от шоковите съкращения, доведоха до отчайващи
показатели – 23% намаляване на разходите за образование, безработицата скочи до 17,5%, фалитите на фирми отбелязаха скок от 41% и бедността се увеличи
драстично.
На този експеримент беше сложен край в края на 2015 г., когато на власт
дойде Социалистическата партия с правителство на малцинството, подкрепяно от три малки леви формации – Комунистическата партия, Зелените и Левия
блок. Коалиция, която се смяташе за абсолютно невъзможна поради историята на остри противоречия между тези партии в миналото. Тук трябва да направим уточнението, че става дума за автентични партии с дългогодишна история,
а не за еднодневки, дело на отцепили се „обидени” другари. Въпреки сложните
си предишни отношения обаче премиерът Антонио Коща и партньорите му постигнаха стабилност и поддържат устойчиво икономическо възстановяване на
страната във времена на политическа несигурност из цяла Европа. С встъпването си в длъжност Коща се закани да сложи край на „политиката на остеритет”,
която според него е върнала страната три десетилетия назад. Както споменах,
опонентите на новата лява коалиция прогнозираха пълно фиаско и определяха
идеите ѝ като „вуду икономика”. А част от медиите дори и до днес продължават
да наричат коалицията „джаджа” (уред или машина, която изглежда странно и
често пъти не е безопасна или е с лошо качество). Опонентите яростно плашеха
с нов спасителен план, който щял да доведе страната до рецесия и дори до още
по-строги съкращения.
Тъкмо напротив, икономическата обосновка на новото португалско правителство беше пределно ясна – съкращенията потискат потреблението, а то трябва да се подсили, за да има истинско възстановяване. За да получи подкрепа от
Левия блок и от комунистите, Коща се съгласи да увеличи минималната заплата
в най-бедната държава в Западна Европа от 505 на 530 евро. Увеличението ще
продължи плавно, докато достигне 600 евро през последната година от манда-
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та на правителството – 2019. Заплатите и пенсиите в държавния сектор също се
увеличават поетапно, докато управляващите забавят и преустановят процеса на
приватизация, следван от предишното дясно правителство. И обратно на някои
апокалиптични очаквания, лявата коалиция успя и да намали дефицита до рекордно ниските нива от 2,1% от БВП, а според НСИ на Португалия процентът
ще спадне до 1,6 през 2017 г. Междувременно Европейската комисия изрази оптимизъм, че Португалия може скоро да излезе от процедура на ЕС за прекомерен
дефицит, наложена ѝ след нарушаване на бюджетните правила на блока. Освен
това безработицата е намаляла с близо 7 пункта – до 10,5%. Има съществен растеж на частните и чуждестранните инвестиции, както и на корпоративните – с
цели 13%. Социалните добавки за бедни семейства се увеличиха чувствително,
беше наложен данък „лукс” за имоти на стойност над 600 хиляди евро.
Може би най-сериозната и тежка битка на правителството през първата година от мандата му беше свързана с държавното финансиране на частни училища. Тази възможност е залегнала в португалската конституция през 1976 г. поради липсата на държавни училища в някои отдалечени райони. През последните
40 години обаче тази система на финансиране систематично започва да генерира
корупция и така се стига до абсурдни ситуации – редица частни училища (включително църковни образователни институции), намиращи се на няколко спирки
разстояние от държавно училище, продължават да се радват на огромни публични субсидии. Когато новата лява коалиция реши да намали това финансиране и
да направи държавните училища приоритет, десните партии, заедно с корпорациите, които стоят зад частните образователни институции, както и някои църковни лидери, организираха демонстрации и изпратиха ученици и учители да
протестират в редица големи градове на страната.
Но новата лява коалиция не се отклони от своя път и продължи да налага
прогресивни мерки – замразиха цените на учебниците, осигуриха средства в помощ на двойки с репродуктивни проблеми, отбелязва се бум на туризма, а хиляди млади хора са започнали т.нар. Start-up бизнес, което бързо превърна Лисабон
и Порто в два от най-популярните градове на Европа.
Рейтингът на Коща продължава да расте и вече достигна рекордните 81%,
което го прави един от най-популярните партийни лидери. А ако днес се проведат избори в Португалия, водената от него Социалистическа партия най-вероят
но ще спечели убедително мнозинство в парламента и няма да има нужда от
коалиция. Въпреки това премиерът изглежда предпочита да продължи да управлява с подкрепата на комунистите, зелените и Левия блок. Вероятно защото все
по-често Португалия се споменава като „оазис на стабилността”, както и като
мястото, което дава „нова надежда за европейските леви формации”. Ето защо,
независимо колко дълго ще продължи съвместното управление, то със сигурност
представлява забележителен прецедент, който доказва, че съществува отговорна
и устойчива алтернатива на разрушителната неоконсервативна доктрина за бюджетни съкращения. Коща и партньорите му доказаха, че политическа програма,
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фокусирана върху икономически растеж, намаляване на безработицата и борба
с неравенствата, е възможна дори и при ограничителните европейски бюджетни
правила, което пък означава, че прогресивната тенденция към преформатиране
на Европейския съюз в работещ социален съюз е напълно реалистична.

Великобритания
Неочаквано добрият резултат на лейбъристите на предсрочния вот във Великобритания на 8 юни 2016 година предизвика лавина от анализи и коментари,
които се опитват да обяснят на какво се дължи възходът им. Най-общо казано,
причините могат да се обобщят така: автентичността на лидера Джеръми Корбин
и на неговите послания, острата необходимост от реална алтернатива на продължаващото безогледно орязване на публични разходи от страна на торите, и не на
последно място – Манифестът на опозицията, който се оказа онзи ангажимент
за промяна, за който мнозина мечтаят, и който поставя ясна разделителна линия
между тори и лейбъристи.
Корбин е убеден пацифист и борец за защита на човешките и гражданските права. Политик, който повече от три десетилетия като депутат отстоява ясни
позиции и стотици пъти гласува против решения на собствената си партия, когато те противоречат на левите му принципи – като решенията за въвеждане на
университетски такси от правителството на Тони Блеър през 1997 г., за войната
в Ирак, за бомбардировките над Либия и др. Откакто е лидер на лейбъристите,
всичките му действия и изказвания ясно демонстрират решителност и увереност,
че единственият път напред за партията предполага преди всичко обръщане към
традиционните ценности, към профсъюзите и към грижата за най-онеправданите слоеве на обществото.
Манифестът за „радикална промяна”, с който Лейбъристката партия постигна огромен успех на предсрочния вот и успя да стопи смазващата преднина
на консерваторите от 20 на 2%, залага на национализация на железницата, увеличаване на социалните разходи, увеличаване на корпоративния данък до 26%
до 2022 г., намаляване на възрастта за право на гласуване до 16 г., увеличаване
на пенсиите, както и на забрана за по-нататъшно повишаване на пенсионната
възраст, която в момента е 66 години, забрана да се закриват държавни училища и болници, минимална работна заплата от 10 английски лири на час, тотално
премахване на университетските такси за обучение, растеж и справедливи данъци за всички, но най-заможните да понесат най-големия товар, сериозна намеса
на държавата в енергийния сектор, защото приватизацията поставя печалбата
преди хората, изграждане на 100 000 нови жилища на година, които да се предоставят на най-нуждаещите се групи от населението, чрез мащабна строителна програма и контролирани наеми, изцяло финансирана здравноосигурителна
система, защита на работното място – без нулеви трудови договори и със силно
колективно договаряне, и други.
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Корбин все още не е премиер, но вече промени британската политика завинаги. А правителството ще бъде под постоянен натиск от един силен лидер на
една силна опозиция. Очакванията са догодина този натиск в комбинация с неуспешните преговори, които кабинетът на Тереза Мей води с Брюксел за Брекзит,
да доведат до нови предсрочни избори. Перспектива, която, меко казано, смущава съня на много финансови институции и десни медии. В скорошен доклад
на „Морган Стенли” за икономическото развитие на Европа се казва, че „вероятно” през 2018 г. във Великобритания ще има избори, но правителство начело
с Корбин представлявало по-голяма заплаха за английската икономика дори и
от т.нар. твърд Брекзит, който торите се опитват да договорят. Авторитетното
издание „Файненшъл таймс” пък публикува редица статии като „Може ли бизнесът да се научи да живее с едно крайноляво лейбъристко правителство?” и „Финансови експерти са изнервени от перспективата Корбин да стане премиер”. В
последния материал се цитира банкер от „Голдман Сакс”, който заявява, че евентуална победа на Корбин би превърнала Великобритания в „Куба, но без слънце”.
Отговорът на Корбин, цитиран от в. „Гардиън”, е, че „банкери като тези от
„Морган Стенли” не бива да управляват нашата страна, но си мислят, че го правят… И когато казват, че сме заплаха, те са прави – ние сме заплаха за една вредна
и неуспешна система, която е удобна само за малцина”.
По всичко личи, че многоаспектната криза в западните общества създава
благоприятни и обективни предпоставки за реална лява алтернатива. Това става
очевидно, когато се появяват партии и водачи, носители на такава алтернатива.
Междувременно обаче управляващите десни формации и корпорациите, които
стоят зад тях, правят и ще правят и невъзможното, за да предотвратят идването
на власт на левицата. Ето защо задължително условие за успех на лявата алтернатива е постигането на устойчиво взаимодействие между различни автентични
леви партии и кръгове в обществото, основани на широка подкрепа отдолу. Пътят към ново, социалистическо общество минава през упорита борба за социална справедливост и реална демокрация.
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върде много са анализите на промените у нас
след 1990 г. и разсъжденията върху измисления и доста удобен термин „преход”. Продължава и нелепият спор дали е свършил преходът, или
не е. В строго формализираната теория на управ
лението аналог на този термин е „траектория на
управляемия процес” и преминаването му в пространството на състоянията от едно фиксирано
състояние в друго. В тази теория изключително
важно е да се достигне до желаното крайно състояние с най-малки загуби, или, което е равносилно, с
най-големи изгоди.
Началното състояние на българското общество, от което тръгва преходният процес, е добре
известно. Тези, които осъществиха промените във
властта, посочиха като цел изграждането на „социализъм с човешко лице”. Какво е това – никой не
може точно да обясни. А някои от тези, които дадоха първоначален тласък на промените, добре знаеха накъде ще тръгне държавата, но „пропуснаха”
да обяснят на хората, че се започва реставрация на
капитализма у нас и това е крайното състояние, към
което ще се води народът. Друг вариант за промени, освен реставрация на капитализма, нито по това
време, нито по-късно бе възможен, главно по външни причини. В документа на комисията „Ран – Ът”
това ясно и точно е записано.
Националният интерес изискваше тази ре
ставрация да бъде направена по разумен начин,
чрез такава приватизация, която да осигури запазването – доколкото е възможно – на високотехнич-
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ните производс твени мощности и на селското стопанство. Без при това да се
фетишизира който и да е начин на приватизация.
На практика нищо подобно не се получи. Поради непрекъснати борби
по върховете на управлението, траекторията на промените се осъществи по
различен начин, с различен успех и до голяма степен стохастично. На моменти липсваше управляемост и устойчивост на преходния процес. След двадесет и седем години България бе приведена в състояние на нецивилизован,
корумпиран капитализъм, който я смъкна до нивото на най-бедна страна в
Европейския съюз (ЕС).
В резултат на всичко това състоянието на нашата страна не може да се
разглежда като благополучно – то е далеч от обещаваното от „творците на
прехода”.
Динамичните процеси през последните десетилетия се съпровождат от
промени, които разделиха относително хомогенното в началото на промените общество – неголяма група от него обсеби значителна част от натрупаното дотогава обществено богатство, а друга, голяма група от хора достигна до
границата на бедността или даже под нея. Образуваха се отделни йерархични
общности по интереси и тези интереси се превърнаха едва ли не в основна
движеща сила на неуправляемите промени, съпроводени с насилие, престъпления, беззаконие и безперспективност.
Изгради се нова йерархична система като съвкупност от отделни общности от хора със сходни интереси и поведение, намиращи се в сложни взаимодействия и конфликти помежду си. В голяма степен от това зависи новата
траектория, по която се движи сега страната ни. Както показват сериозните
изследвания, вървейки по този път, след не по-малко от половин век е възможно тя да достигне средните за ЕС обществено-икономически показатели.
Макар че такова дългосрочно предсказване не е научнообосновано – счита
се, че прогнозите за повече от десет години крият големи рискове от неизпълнение.
Формалната теория на управлението на йерархични системи би могла да
помогне по-добре да се осмислят някои процеси в съвременното българско
общество, при това без да се прекалява с опростяването при тяхната структурна формализация.
От биологията е добре известно, че всяка сложна система като правило
може да се изгради на йерархичен принцип чрез общности от еднородни елементи – клетки, социални единици, стопански субекти и др. В обществения
живот гражданите на дадена държава образуват общност, която като цяло е
свързана с общ национален интерес. Такъв най-общ интерес може да бъдат
оцеляването в различни войни и бедствия и в икономическа експанзия, просперитетът и др. От друга страна, в държавата може да съществуват групи от
хора, защитаващи партийни интереси – например социална справедливост,
либерални ценности и т.н. В рамките на такава партийна общност могат да се
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обособят малки групи от хора, стремящи се към доминиране и ръководство
на партийните структури и чийто основен интерес е преди всичко личното
преуспяване.
Най-отдолу в йерархията е една голяма група от населението, която не
проявява интерес към обществено-политическия живот и управлението на
държавата и чиято основна цел е оцеляването и преодоляването на нищетата.
От друга страна, ако група държави образуват икономико-политически
съюз (ЕС, Евразийски съюз, НАФТА и др.), интересът в такъв съюз може да
бъде икономически изгоди, колективна безопасност и други.
Така очертаните йерархични общности могат да се намират в сложни
връзки и взаимодействия в зависимост от това дали техните интереси си съвпадат – по-скоро дали има взаимно-еднозначно съответствие между тях, или
то се среща сред части от тях. Или въобще липсва и те могат да си противоречат.
Всяка от описаните по-горе общности се намира в определени среда и условия, които могат да бъдат описани чрез някаква система от ограничения –
желателно линейни. Подобно описание чрез целева функция може да се даде
грубо на текущите интереси на всяка от изброените общности. Очевидно е,
че ограниченията и целевите функции на отделните общности в най-общия
случай не съвпадат помежду си.
Тогава за всяка от изброените общности е възможно да се намери решение на оптимизационна задача, в която се отчитат само ограниченията и
целевата функция на отделната общност. Това решение най-добре задоволява
нейния частен интерес, без отчитане на интересите на другите общности. При
определяне на оптималния национален интерес се отчитат и всички целеви
функции и ограничения на общностите. И тъй като изпълнението на националния оптимален интерес е задължително за по-долните йерархични нива,
техните интереси са по-слабо задоволени от техните оптимални интереси,
взети поотделно.
Съществуват две възможности:
а) ако между ограниченията и целевите функции на отделните йерархични нива съществува взаимно-еднозначно съответствие, общото оптимално
решение на йерархичната система ще е еднакво изгодно за всяка една от общностите на тази система и тогава няма противоречие между техните интереси;
б) ако обаче няма такова взаимно-еднозначно съответствие, за отделните общности се появява разлика между техните самостоятелни оптимални решения и това, което им се нарежда от общойерархичното ниво. Това води до
противоречия.
Горните две зависимости се доказват формално и строго в рамките на
теорията на йерархичните структури.
Като пример може да се разгледа взаимодействието между брюкселската
администрация, позиционирана на най-горното ниво на йерархичната система
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„Европейски съюз”, и отделните интегрирани нива – държави. Някои от решенията на тази администрация са изгодни за едни държави, а неизгодни – за други. Но тъй като тези решения са задължителни за всички, това води до търкания
и противоречия, толкова по-големи, колкото по-значими са несъответствията
между възможностите на отделните страни членки на този съюз. Примери за
това са проблемът за бежанците в Европа или наказателните санкции срещу
Полша. Такива противоречия, макар и неголеми, не липсват и в Евразийския
съюз – между Русия и някои от останалите членове. Очевидно е също така, че
в рамките на НАФТА интересите на бедната страна Мексико влизат в противоречие с интересите на САЩ за затваряне на границата между двете страни.
В миналото сегашните развити държави от ЕС са имали сравнително
продължителни периоди на индустриално развитие под преференциалните
защитни механизми на държавата. При влизането в ЕС такива защитни механизми не са предвидени за новите бедни страни от този съюз. За много от
техните фирми европейската пазарна джунгла се превърна в опасна площадка
за фалити. Правилата на брюкселската администрация бяха писани за богатите държави и при разширяването на Съюза не се промениха. В тях не се предвиждат преференции за никого, макар че много често те се дават на фирми от
богатите страни.
Като цяло, понастоящем в правилата на ЕС не са заложени ефективно
действащи предпоставки, които да предопределят намаляването на дистанцията между слабо- и силноразвитите държави. Факт е, че Гърция не догонва
Германия, Португалия – също. Да не говорим за страни като България и Румъния. Това означава, че между сегашните техни ограничения, цели и интереси и тези на ЕС има все по-малко взаимно-еднозначно съответствие.
Реформирането на ЕС с цел преодоляване на тези противоречия като че
ли се превръща в осъзната цел за брюкселската администрация, чиито ръководители публично признават това. Възможни са няколко сценария за такива
реформи.
1. Преминаване към по-твърда интеграция в рамките на федерация
Съединени европейски държави (щати). Такава структура има значителни
предимства, свързани като цяло с по-ефективна управляемост, конкурентоспособност и устойчивост. Тя изисква преодоляването на значителни
трудности и поемането на големи рискове поради нехомогенността на интегрираните държави и съпротивата им при делегиране на национален суверенитет и права. Може да се очаква силно противодействие и от крупните
корпорации, които няма да желаят да споделят отговорности и да плащат за
догонващо развитие на бедните държави. Новата силно интегрирана йерархична структура неминуемо трябва да поеме сериозни задължения по изтегляне на слаборазвитите държави от бедността. Не е ясно как ще го направи.
2. Оформяне на две слабо свързани помежду си йерархични структури
от отделни групи от богати и бедни държави, всяка от които функционира
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по свои правила. Такъв подход също има предимства и за двете групи – за
бедните държави това са възможности за преференции за индустрията и земеделието. Трудно може да се предположи, че при този вариант големите и
силни държави ще поискат да загубят общия контрол над териториите и населението на групата на слаборазвитите страни.
3. Възможен е и трети вариант, при който връзките вътре в рамките на
ЕС са много „по-меки” и разхлабени, отколкото сега, т.е. преминаване към
конфедерация от „софт” тип. В този случай богатите държави ще поемат много по-малки отговорности по отношение на слаборазвитите страни, отколкото сега. Но и влиянието им върху тях ще отслабне.
Съществува и четвърти вариант, на пълно разпадане на Съюза, но той е
практически невъзможен дори само по геополитически причини.
До 2–3 години ЕС ще се реформира по посока на някой от описаните варианти – такива са повечето от прогнозите.
Управляващата администрация у нас още отсега трябва да се готви за
предстоящите реформи в ЕС. Необходима е предварителна разработка на начините, по които държавата ни ще реагира при всеки от разгледаните сценарии, така че да се достигне до ефект, максимално изгоден за националните ни
интереси.
Нашата страна се сблъсква днес с толкова много трудности и предизвикателства, че едва ли трябва да чака реформите на ЕС – тя самата продължава
да се нуждае от ефективни промени.
Започналите в началото на 90-те години на ХХ век безжалостна либерализация, варварска приватизация и снемане на всякакви защитни механизми
от държавата за индустрията и земеделието доведоха много бързо до тяхното
значително съкращаване, а за някои високотехнологични отрасли на икономиката – и до пълна ликвидация. Нещо подобно, но в по-малки размери, се
случи в други източноевропейски страни.
България започна промените като средноразвита промишлено-аграрна
страна с място в средата на ранглистата на европейските държави. След подготвителния период и при влизането в ЕС тя бе вече бедна държава с ниска
конкурентоспособност, демографски ограбена от чуждите държави. Така е и
сега. Надеждите, че „дългата ръка на пазара” ще осъществи догонващо развитие, не се сбъднаха – пазарът реагира само на близки сигнали и промени.
Нужна е сериозна държавна намеса, така както са правили и по най-различен
начин продължават да правят и сега развитите държави.
Ако има жизненоважни за бъдещето на страната ни цели, това са именно
повишаването на конкурентоспособността и овладяването на демографските
процеси. Независимо от строгите брюкселски правила управляващите трябва
да намерят начини за ефективно подпомагане на българската индустрия и
земеделие – други няма да направят това вместо нас. Нужно е изграждането
на разумна и добре работеща национална иновационна система и адекватно
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ресурсно подпомагане, както и действени мерки за задържане от емиграция
на младите квалифицирани специалисти.
Председателството на ЕС от България е подходяща възможност за поста
вянето на тези изключително важни за страната ни проблеми. За решаването
им трябва да се действа активно и последователно.
Не е нормално на фона на ширещата се бедност партиите да бъдат въвличани в спорове по второстепенни проблеми – в обозримо бъдеще е необходимо най-важните общонационални интереси да доминират над всички
останали. Засега, при сегашната международна ситуация, няма признаци, че
в България ще се стигне до единение в името на общонационалните цели и
интереси. Но обстановката в света е динамична, променя се и не е ясно какви
изненади ще донесе. И възможности също.
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ТРАКИТЕ
Валерия Фол

Т

Валерия Фол – професор по
стара история и тракология в
Университета по библиотекозна
ние и информационни технологии
и в Института за балканистика
с Център по тракология към БАН,
дин. Автор е на над 250 студии,
статии и монографии, публикува
ни в България и в чужбина. Моно
графиите „Скални топоси на вяра
в Югоизточна Европа и Мала Азия
през древността”, „Мегалистни
и скално-изсечени паметници в
Древна Тракия”, „Скалата, конят
и огънят. Ранна тракийска об
редност”, „Забравената светица”,
„Орфей тракиецът”, първа част
на „Огън и музика”, първа част на
„Кукерът без маска”, „Божествата
на траките” са в съавторство с
проф. Д. Попов и други.

раките привличат погледите и вниманието с безценните си златни и сребърни съкровища – видимата и атрактивната следа от тях, която прави впечатление на хората от нашето твърде материално
съвремие. До създаването на Института по тракология към Българската академия на науките през 1972 г.
политическата и културната история на този народ
най-често не се разглеждат самостойно. Тъй като
траките са нелитературно общество, каквито тогава
са повечето европейски народи – скити, келти, илири
и други, сведенията за тях са винаги от чужда – елинска или римска – гледна точка. Българската тракология има големи заслуги за преодоляване на възгледа, че нелитературните народи са периферни спрямо
Елада и по-късно – Рим, които се разглеждат като
центровете, излъчващи култура и цивилизованост.
Преодоляно е и принизяването на постиженията на
нелитературните народи и на влога им в културата
на съвременна Европа. Една от причините за това отношение към този тип общества е, че те са аристократични и някои от тях по различни причини в развитието си не достигат до формирането на силни
държави. Траките обаче са развили държавообразувателни процеси и са формирали на огромната територия, която населяват, царства, някои от които много мощни. Политически и религиозни центрове на
царствата на одрисите, на гетите, на бесите, на трибалите са открити на българска територия.
Един от основните въпроси е: как е формиран
тракийският етнос. Важно е да се подчертае, че образуването на един етнос е хилядолетен процес. Още в
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края на каменно-медната епоха (ІV хил. пр. Хр.) и началото на бронзовата епоха
(края на ІV – нач. на ІІІ хил. пр. Хр.) и по късно в края ѝ (средата на ІІ хил. пр. Хр.)
археологически се забелязва движение на малки групи население в степите от север на юг към Югоизточна Европа. Това не води до драстични промени на населението. Новодошлите се интегрират в автохтонните общности и дори там, където
е имало сблъсъци, се съхраняват традиции в материалната култура, вярванията
и обредността, има нови технологически постижения и постепенно обществото
се структурира така, че да запази знания, умения и богатство.
В средата на ІІ хил. пр. Хр. траките са вече ясно различим етнос, населяващ територия от двуречието Днепър–Днестър на север, Карпатите, поречието на р. Тимок и р. Вардар на запад, Черноморското крайбрежие на изток, на
юг до Североегейското крайбрежие с прилежащите острови и Северозападна
Мала Азия. Цивилизационните постижения на траките през втората половина на ІІ хил. пр. Хр. типологически ги характеризират като най-северен дял на
условно наречената Микенска цивилизация. Разбира се, в различните региони, обитавани от траки, се формират специфики, обусловени от различния им
физико-географски облик – преобладаващо планинска и гориста територия,
богата на медни и златни залежи, плодородни равнини с развити земеделие и
животновъдство като равнопоставени икономически отрасли, водни пътища,
които свързват вътрешните територии със Североегейския район и Централна
Европа, благоприятстващи движението и икономическите и културните взаимодействия.
Археологическият материал доказва, че още до Троянската война, когато за
първи път са споменати тракийски митологични и легендарни базилевси, е формирана тракийска аристократическа върхушка, която управлява подвластните
си територии и успешно търгува със средиземноморските, с малоазийските народи и с племената от Централна Европа и степите. Последните археологически
открития в подкрепа на гореказаното са главно от аристократични погребения в
некрополите, например като тези при с. Дъбене, Карловско (края на ІІІ хил. пр.
Хр.), и при с. Изворово, Хасковско (ІІ хил. пр. Хр.). На север от Стара планина
също са открити артефакти, които показват силна аристократическа върхушка,
като например Вълчитрънския златен обреден сервиз (средата на ІІ хил. пр. Хр.),
златната купа от о-в Белене, калъпите за отливане на скиптри от с. Побит камък
(втора пол. на ІІ хил. пр. Хр.) и други.
Краят на второто хилядолетие преди Христа е белязан от Троянската война
– първата известна война за контрол над търговските пътища през Дарданелите
и Босфора, за преразпределение на суровинни бази и пазари, опоетизирана в
„Илиада” и „Одисея”. Епосът описва траките, съюзници на трояните, като равни
по храброст, доблест и богатство на ахеите. С епоса анонимността на тракийските
владетели и на предвожданите от тях племена започва да изчезва и на сцената
излизат легендарни и митологични тракийски владетели. В най-древния пласт
на „Илиада”, който се датира в края на бронзовата епоха (ХІІІ–ХІІ в. пр. Хр.), са
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първите сведения за аристократически родове, които властват над най-познатата
на елините територия от Хелеспонта (дн. Дарданели) и Североегейското
крайбрежие – Акамант, синът на Евсор, Пейрой, син на Имброс, и синът му
Ригмос. Като примери могат да се посочат още династически родове на траките
кикони и най-известният от тях – царят-жрец Марон, които живеят на запад от
устието на р. Марица до езерото Бистонида. В „Илиада” и по-подробно в „Одисея”
се говори за Евфем, син на Тройзен, потомък на Кеос, Ментес. Тези сведения са от
времето на гръцката колонизация (VІІІ–VІ в. пр. Хр.), но описанието на героите
препраща към края на микенската древност.
Периодът след Троянската война и началото на първото хилядолетие пр.
Хр. е време на сериозни социо-икономически и политически промени в Елада,
довели до загиването на Микенската цивилизация и появата на градовете-държави. В Тракия обаче обществото продължава да живее в царства от микенски
тип. Царствата са ръководени от династически родове начело с царе-жреци,
които налагат властта си над територии чрез следващата ги конна дружина от
аристократи. Селяните са свободни и са организирани в селски териториални
общини. Рудодобивът, металургията и производството на метални изделия са
царски монопол. Хазната, както и ателиетата за производство на изделия от
скъпоценни метали са при царския двор.
Аристократическият начин на живот е направил впечатление на гръцките заселници, които основават колонии по тракийските крайбрежия
(Мраморно море е вътрешнотракийско), и особено на тези, които са влезли
в контакт с траките по Североегейското. Тракийските аристократи са бляскави воини на коне и те напомнят на елините за хероите от Троянската война. Традицията одриската аристократическа върхушка да се сродява чрез
бракове с елинския елит, основно атинския, както и даването на атинско
гражданство на членове на Одриската династия са факти, които показват
не само политически и икономически договорености, а и че атиняните приемат тракийската воинска аристокрация като продължение от времето на
базилевсите и хероите.
Измежду всички държави, локализирани в обширните тракийски земи, пет
са онези, чиито династически родове получават заслужено място в разказаната
и написана европейска история от предримската епоха. Територията от двете
страни на долното течение на Дунав е населявана от гетите. Първият изрично
споменат техен владетел е Котелас, чиято дъщеря Меда Филип II Македонски
взема за жена, когато сключва в 339 г. пр. Хр. съюз с баща ѝ срещу скитите. След
Котелас в литературни текстове и надписи са споменати поне още седмина негови
приемници, най-популярният сред които е Дромихет от края на ІV – началото на
ІІІ в. пр. Хр. Той пленява, нагостява и пуска на свобода своя пленник Лизимах,
знаменития пълководец и наследник на Александър Велики. Според легендарната
поучителна приказка Дромихет гощавал Лизимах в златни и сребърни блюда, а
сам се хранел и пиел в дървени и рогови, за да покаже безсмислието да се воюва
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срещу такъв суров воин като него. Археологическите находки на територията на
гетите в днешна България, Румъния, Молдова и Украйна показват, че древните
автори не са преувеличили богатствата на гетите. Историческият си подем
гетската династия изживява при Буребиста (± 62 – до 44 г. пр. Хр.), когато този
съвременник на Гай Юлий Цезар успява да закрепи властта си от Карпатите до
Черноморския бряг на юг от Хемус. По това време гетите вече са наричани даки
и с това народно име (с вероятно значение „вълци”) застават на авансцената
на военно-политическата история до 107 г., когато римският император Траян
(98–117 г.) завладява след две кървави войни царството на героичния им цар
Децебал. Тази победа е увековечена на Траяновия форум в Рим, където се издига
всеизвестната триумфална колона с релефи за Дакийските войни.
На запад от течението на р. Искър, в днешна Северозападна България и
Североизточна Сърбия, се простира Тракия на трибалите. Там, в земите по
средното и долното течение на р. Велика Морава, наречени от Херодот „трибалско поле”, е първоначалното средище на силните трибали, които от ІV в. пр. Хр.
насетне разширяват владенията си на изток. Те се славят с опасната си войска,
която често нахлува до Егейско море, за да плячкосва селища и земи. От трибалските владетели изрично е споменат Сирм, чието име се появява в разказа
на Ариан за похода на Александър Македонски към Дунав. Сирм преговаря с
македонския цар чрез свои пратеници. Трибалите, сражавали се вече успешно
с Филип II при завръщането му от скитския поход през 339 г. пр. Хр., излезли
срещу сина му Александър в 335 г. пр. Хр. в редовно сражение и непобедени се
оттеглят от битката в боен ред. Могъществото на трибалската върхушка и на
нейните предводители се доказва от погребенията в Могиланската могила във
Враца и от скъпия им инвентар, който съдържа и колесница. Погребенията са
от първата половина на ІV в. пр. Хр. и убедително документират силата на тази
династия, за която се съди и по съкровището от 165 сребърни съда, някои от
които с позлата, открито при с. Рогозен.
В Родопите и по северната предпланинска равнина живеят бесите. Тяхната
военно-политическа организация е стабилна още през V в. пр. Хр., от когато датират и първите сведения за планинското светилище на главния орфически бог
Дионис, сина на Великата богиня-майка. Вологес, жрец в светилището, а вероят
но и цар, повежда едно от най-продължителните тракийски въстания срещу настъпващите в полуострова римляни в края на І в. пр. Христа.
Етнонимът одриси се отнася за всички траки от горното течение на р. Тунджа
до устието на р. Марица с прилежащите им земи и дялове от планините Родопи,
Сакар и Странджа, както и за траките от хинтерланда на старогръцките колонии
по Егейско, Мраморно и Черно море. Атинският историк Тукидид (V в. пр. Хр.)
съобщава, че Одриското царство е най-голямото в Европа между Адриатическо
и Черно море.
Одриската държава е забелязана от елинските писатели най-напред чрез
действията на владетеля ѝ Терес (± 540 – ± 448 г. пр. Хр.). По негово време
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персийският цар Дарий I тръгва на поход през Източна Тракия, Стара планина и
Дунав срещу скитите. Персийската империя на Ахеменидската династия започва
експанзията си през 519/514/512 (?) г. пр. Хр., за да включи целия Черноморски
басейн в границите си. Дарий обаче не е могъл да се справи със скитската конница
в откритата северночерноморска степ. Когато „царят на царете” се отдръпва от
север на юг към изходния си пункт в района на Мраморно море и на Протоците,
Терес се възползва от образувалия се военно-политически вакуум на североизток
от Стара планина, присъединява гетите, които изпитват на гърба си персийския
удар, и през 80-те години на V в. пр. Хр. достига Дунав при долното му течение,
като обявява реката за северна граница. Той прониква и дълбоко на югоизток до
Бизантион (дн. Истанбул).
Към и след средата на V в. пр. Хр. се появяват и съобщенията за синовете
на Терес Спарадок (± 448 – ± 444 г. пр. Хр.) и Ситалк (± 444 – 424 г. пр. Хр.). По
тяхно време Одриското царство представлява триъгълник с основа линията от
устието на р. Места в Егейско море до устието на р. Дунав в Черно море. Изрично
сведение за мощта на Одриската царска династия се съдържа в числата за състоянието на одриската хазна, най-високото от които е 1000 таланта, т.е. 260 000 кг в
метални изделия и монети.
Ситалк се възползва от Пелопонеската война между Атина и Спарта
(431–404 г. пр. Хр.) и се опитва със сто и петдесет хилядна армия да овладее
Източна Македония и Халкидическия полуостров, но не успява да се задържи в тези земи. След смъртта му в битка срещу трибалите за северозападния
дял на Одриското царство неговият приемник Севт I (424–407/405 г. пр. Хр.)
започва експанзия към Тракийския Херсонес (дн. полуостров Галиболи), за
да го завладее и да установи контрол над жизненоважните за Атина морски
пътища към и от Черно море, по които полисът се снабдява с тракийско и
скитско жито.
Котис I (383–359 г. пр. Хр.) е неизтощим пълководец, двуличен дипломат
и суров владетел. Убит е по време на пир от атински наемници в една от своите
крайморски резиденции тъкмо в годината, в която Филип II е провъзгласен за
цар на Македония. Убийството слага край на тежката война между Атина, която
брани владенията си в Тракийския Херсонес, за да запази морските пътища, и
Котис, чиито планове са по-амбициозни, отколкото реални.
Филип II Македонски подхваща експанзията си на изток от р.  Струма с
най-добрата войска на времето. Котис е мъртъв, Одриска Тракия е поделена на
три дяла между синовете му. След сполучливите завоевания на юг Филип отстранява двама от одриските царе и през 40-те години на ІV в. пр. Хр. покорява ядрото
на Одриската държава, владяно от Керсеблепт (359–341 г. пр. Хр.), син на Котис I.
Македонската войска прониква по долините на Марица и Тунджа до одриския
царски град Кабиле (дн. Кабиле край Ямбол) и до Пулпудева (дн. Пловдив).
Така нареченото македонско владичество в Тракия се изразява обаче само
с присъствието на няколко гарнизона. Севт, наречен Трети (± 330–302/301 или
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297 г. пр. Хр.), напълно запазва самостоятелността си срещу македонските
на
мест
ници в Тракия и нейните официални владетели както приживе на
Александър, така и след смъртта му в 323 г. пр. Хр. Одриската държава устоява
на келтското нашествие през 280–279 г. пр. Хр., което се заражда в Централна
Европа и се развихря в Югоизтока през ІІІ в. пр. Хр. Келтски групи организират
в Тракия свое царство, което просъществува докъм 20-те години на ІІІ в. пр. Хр.,
когато е унищожено от траките. Този успех обаче съвпада с началото на римското
завоевание през 20-те години на ІІІ в. пр. Хр., поставено на адриатическия бряг на
Балканския полуостров, откъдето легионите сломяват съпротивата на илирите и
достигат Епир в две последователни войни.
Римският стратегически план е да се овладее Черноморският басейн и
срещу тракийските царства се предприемат редовни военни кампании. Бойните
действия започват още към края на ІІ в. пр. Хр., за да продължат две столетия
и половина. Докато на Апенините римските легиони сразяват въстаниците,
водени от Спартак, Марк Теренций Варон Лукул прониква от юг на север
покрай западното Черноморско крайбрежие и овладява старите гръцки колонии
Бизантион, Аполония Понтика (дн. Созопол), Месамбриа (дн. Несебър), Одесос
(дн. Варна) и други.
През 29–28 г. пр. Хр. Марк Лициний Крас, внук на Крас, победителя на
Спартак, завоюва Дунавската равнина. В резултат на успеха от тази и следващи военни операции през 15 г. е учредена провинция Мизия. Територията ѝ
първоначално лежи между устието на р. Сава при дн. Белград, Черно море с дунавската делта и старопланинската верига. Тридесет години по-късно и последният тракийски васален на Рим цар Реметалк III е убит и император Клавдий
(41–54 г.) обявява Тракия на юг от Стара планина за римска провинция.
Остава споменът, съхранен от римския историк Тацит, за мъжеството и храбростта на траките в безнадеждните битки.
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„ДРЪЖ МИ ШАПКАТА, МИЛА”,
ИЛИ ЗА НЕОГРАНИЧЕНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ
НА ПОЕТИЧНОТО СЛОВО
(Бележки върху новата книга на поета Валери Станков)

Юлиян Атанасов

К

огато преди дни Валери Станков ми подари новата си книга, ме провокира
с думите: „Юли, написах най-шантавата си книга!”. Тогава естествено можех само да гадая какво се крие зад думите на Валери. Когато затворих последната страница на „Дръж ми шапката, мила”, първото, което ми хрумна, бе една
популярна реплика от романа „Под игото” – „Лудите, лудите, те да са живи.”
Веднага ми се прииска да перифразирам Дядо Вазов, като кажа: ако тази книга е шантава, репликата би звучала „Шантавите, шантавите, те да са живи.” Защото съм убеден, че от такива „шантави” книги българското поетично слово
има нужда.
„Дръж ми шапката, мила” е поредното доказателство за изключителното
богатство на българското слово. За богатството на това слово обикновено не си
даваме сметка, въпреки че всеки ден го ползваме навсякъде – у дома, на работа,
в магазина, в автобуса, в социалните си контакти. Замисляме се обаче колко то е
богато и изразно едва тогава, когато го срещнем в стойностно литературно произведение, където то зазвучава вече като художествено слово. Добива образност.
Осмисля се на надсемантично ниво. Всяка книга на Валери Станков го доказва,
разкривайки по уникален начин богатствата на родното слово. А българското слово е невероятно богато. Богато на смисли, богато на нюанси, богато на усещания,
богато на внушения, богато на образи. И не е задължително то да е красиво подредено, за да е художествено. Това откриваме в новата книга на Валери Станков.
Словото може да бъде и такова, казва Валери и добавя още нещичко към разбирането ни за поетична словесност... Именно поради това богатство на словото си
позволявам да сравнявам всяка нова поетична книга на Валери Станков с късче
небе. А сега си представете колко необхватно и всеобхватно е това небе над нас.
Винаги има място за още едно късче.
Познавам творчеството на Валери и винаги съм се възхищавал на няколко
неща у него: първо, на изключителното му умение да превръща наглед най-обикновените неща от живота – предметите, случките, в художествени образи. Няма
равен в това си умение. То и затова стиховете му достигат до всеки и всекиго намира нещичко за себе си и от себе си в поезията му... И още нещо в книгите му
досега, без да включвам последната. Завидното майсторство на поета да изразява
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нещата в класически стих. Там пипа съвършено. Няма тайни за него в ритмичната
стъпка и в звучната рима. При това, нещо много важно – в лавината от толкова
много образи и детайли той винаги успява да избяга от шаблонната, от повтарящата се, от баналната рима. Голям майсторлък се иска за това.
В този смисъл новата книга на Валери, убеден съм, ще изненада почитателите
на творчеството му, ония, които знаят какво и как е писал през годините, обичат
го и го четат. В „Дръж ми шапката, мила” откриваме Валери в една нова светлина
и то не само защото е избягал категорично от класическия стих. Всеки ще се убеди, че белият стих му приляга така, както му приляга класическият. И тук ми се
ще да отворя една скоба и да си отговоря на въпроса защо Валери Станков бяга
от класическия стих. При всички положения не защото иска да се прави на модерен или защото някой друг така пише. Бягството му от класическата стихотворна стъпка е една вътрешна необходимост като че ли да разчупи всякакви рамки
и ограничения. Образността, която блика от новите му стихове, не се вмества в
рамки. Просто белият стих е формата, която може да изрази всичко онова, което
кипи в душата му.
Когато говоря за новото в книгата на Валери, нямам предвид само формата на стихотворенията, тяхното звучене. Един друг поетичен изказ виждаме тук.
Става дума за една различна художествена естетика, издигната на по-високо ниво,
за една естетика от образи, които човек може само да се чуди как са създадени и
как се вплитат толкова умело в една от големите теми на тази книга. А тя е любов
та. Колкото е необхватна и всеобхватна любовта на Земята, толкова необхватни
и всеобхватни са образите в тази книга. И ако в досегашните му поетични книги
всеки стих е художествен образ, в „Дръж ми шапката, мила” всяка дума, всяко
словосъчетание е образ.
Тук въображението на Валери Станков като че ли не познава граници. Лирическият герой се носи в един свят без временни и пространствени рамки. „Дръж
ми шапката, мила” е същински вулкан. Вулкан от образи, светове, страсти, усещания, географии, чувства, равносметки, сбъднати и несбъднати желания. И при
това широката география в стиховете на Валери – от върховете на Хималаите до
Марианската падина, от Мачу Пикчу до Тибетските плата, от Камчатка до Ниагара
не е само география. Това е състояние на духа. Това е дух вулкан, който клокочи
от страсти. Лирическият герой е буквално разпънат между четирите посоки на
света. Той върви от Началото към Безкрая и от Безкрая към Началото, един вечен
кръговрат, а всъщност това е философският кръговрат на живота. И в този клокочещ вулкан неволно си задаваш въпросите: кой съм аз, какво е моето място тук,
каква е мисията ми на тази земя, по какъв път вървя и какво постигам, толкова ли
съм дребен и нищожен наистина пред този вселенски, космически дух, който се е
разпрострял навсякъде... Всъщност това е онзи дух, който кара лирическия герой
да обича някак извънземно. При това неговата Жена с главна буква не е принцеса от приказките на Шехеразада. Не е неземна красавица. Неговата Жена дори я
няма с реални очертания в тези стихове, няма я изваяна как изглежда, как разрес-
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ва косите си, колко са сини очите ѝ като планински езера и т.н. В новите стихове
по-скоро откриваме едно усещане за любимата жена.
И тук иде огромният катаклизъм: да се чуди човек как е възможно по такъв
начин да се съчетават пределно откровеното, натуралистично и грубо на моменти
усещане за любовта с една толкова мила нежност в някои от стиховете му. От „някой ден ще ти позволя да бъдеш свободна като разгонена и леко трезва пристанищна варненска курва, да ми речеш: – Животно, ела ме изчукай! – което, преведено
на чист български, и премълчано между мъж и жена, на всички световни езици си
е направо бръкни с два пръста в контакта!” до „... някога, когато ще си ми момиче
пред Бога, ще ти казвам лека нощ като уморен мъж, сигурно няма да имам сили
дори да те милна, защото ще съм рязал снегове за иглу, но на другия ден пролетта
ще ми е отворила леки пазви с цветя, все ще ти скъсам някое минзухарче, понеже
кокичетата винаги ги пропускам...” и „...ще ти купя шейна – ще те дърпам в снега
на шейна, ще ти дигна иглу – да си лягаш до мене вечер и да ти бъде топличко...” От
Ада до Рая и обратно е тази любов. Любов в различните ѝ измерения – от грубото,
животинско съчетаване, от чисто плътското удовлетворение на страстта до нежността, с която героят докосва любимата. Вижте само как се обръща лирическият
герой към любимата жена: той я милва с мусонните ветрове: каква ли ласка е това,
пише „Обичам те” с дима от буриите на параходите, иска да приближи зад гърба
ѝ на пръсти и да я милне изневиделица, сравнява жената с раздипленото Северно
сияние из нощите на Скандинавия...
И макар на моменти някои от стиховете отново като че ли звучат познато
„делнично”, дори да предизвикват леки приятни усмивки, всъщност няма нищо
делнично в тези стихове. Образите – уж обикновени неща от живота, както сме
свикнали при Валери Станков, всъщност са образи препратки, асоциации, понякога противоречещи си един на друг, като че ли нищо не ги свързва, а поетът
намира логиката на връзката между тези образи. Затова и тази поезия трябва
да се чете бавно, да се осмисля, защото стиховете са като откоси понякога, изстреляни като че ли от невидимо оръдие, което се върти на 360 градуса и бълва
образ, образ, образ...
Убеден съм, че тази книга ще намери своите читатели. Защото във времето на духовна инфлация имаме нужда от силата на поетичното слово. Онова,
което буквално „хваща за гърлото” и държи здраво. Хората, които имат сетива,
разбира се...
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СТИХОВЕ
Валери Станков
ПОЕТИТЕ СА ТЪРТЕИТЕ НА СВЕТА
... навярно в новия световен ред
зидарите не са предвидили килийки за поети –
те искат трудолюбивите пчелички да снасят пити мед,
поетите са търтеите на света – седят и мислят,
а който мисли, той жужи – и само пита,
бръмченето е ужасяващ ултразвук,
разцепил равнодушните безмълвия, с които се привиква,
с тях бавните спирали към смъртта от ден на нощ са все по-поносими,
драперии от безразличия един към друг увисват между народите,
кой има интерес Човечеството да яде
и да се чука на прага на световния супермаркет? –
и – като види книга на поет, да си припомни зайченцето бяло,
да си плати на касата душата с лихвите – без ДДС,
и да се пъхне в килията без изход, от която
пчеларите изгребаха меда...

ПРЕДИ ДА СЕ Е СРУТИЛ ВАВИЛОН
... не зная за какво все още Бог
държи ми възелчето на кесийката с грижливо прецедените секунди –
отдавна съм изпуснал и последните си влакове към теб,
макар и късно, все пак се добрах до простичката истина –
посоките в жироскопичните компаси на света пред всекиго са 5,
последната отвежда към небето – това е толкоз просто и логично! –
в космическите бури ще бъдем пак със теб, любима моя, защото се обичахме,
а толкова народи от паметта и SIM-картата на този свят изчезнаха,
преди да вдигнат своя асансьор в световния търговски център – Вавилон,
илюзията, че съм още жив, ме е разхвърляла на възрасти –
от бебешките мои пелени – до старческите памперси и тремори,
вървя към теб – мазилката си я санирам всеки ден, ела – и изкрещи? –
или ми напиши върху фасадата на кулата, преди да се е срутила, „Обичам те!”,
защото всичките 40 000 езика на планетата – включително и мъртвите,
едва ли ще ми стигнат, за да те измълча по пътя към небето...
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МЪЛЧАНИЕТО НА РИБАТА
... някой ден ще ти кажа цялата истина за света –
той не е толкова разпилян върху картата,
която помниш от часовете по география,
събира се в шепата ми – и аз те милвам с мусонните ветрове,
моите хрипове по нищо не се различават от громолите на Ниагара,
думите ми са айсберги, които се топят от твоите топли югове –
скришни атоли в Южния Атлантик,
сигурен съм, че те намерих –
залутано пиле в дупките на древната Гибралтарска скала
сред 7 милиарда отнесени из вселените чайки,
вярваш ли в падането на водата от камъните, изчезването е немислимо,
сигурно толкова тихо се свлича лавината от премълчаните южни склонове
на Хималайските хребети,
викът ми губи острота в самотата –
какво ли не помнят изкрещяните небеса? –
нямам обратни пътеки – и вървя все към теб,
бия ги страшните, гадни, дълбоки пъртини – с боси нозе,
мръзна в думите си – спиртосано бебенце в епруветка,
гледано от орда очилати мъже на семинар,
не ти ли се струва, че лявото ми око е зелено, устата ми – хубава,
но не мога да ти изрека нито думичка,
защото съм се удавил в наджипканите градуси на водата,
поискай си плосък камък от моите скучни брегове,
на който да ти надраскам „Обичам те!”
Обичам те! – това ти написах с дима от буриите на параходите,
с наръч свистящи светкавици върху изперкалото от самота небе.
И, ако морето изтрие думите ми, си помисли, че съм риба,
която ти пуска мехурчета.
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1 МИНУТА НЕЖНОСТ
... природата на мъжа цял живот го учи на нежности –
световните въпроси, които никой век не разреши,
винаги търпят минута отлагане – колкото да подариш тракаща гривничка,
гребенче от сандалово дърво, фишу или одеколон на любимото си момиче,
точно в този – тъй прелестен, миг няма да висне табела „Ревизия”
на оръжейните магазини по света и у нас – земният Рай ще настъпи,
когато дулата на картечниците се превърнат в далекогледи – и фиксират
Жената със сешоара и с изопната тишъртка на отсрещния втори балкон –
дори тя знае, че играчката в джоба на панталона ти може да отложи
артилерийските стрелби с 1 толкова бавна –
и достатъчна за разбързана нежност, минута...

ВРАБЧЕ
... какво може да ми попречи
да те видя – тъй както Господ си е решил
да те даде на очите ми – хубава? –
нали грънчарят целува калта и вае –
мустаците му пръхтят, душата му цвили,
жребецът качва кобилите и пере през магарешкия бодил,
дъбрави, от зимните хали оскубани, просват зелени губери,
какво може да ми попречи да ти река късното свое здравей,
ти ли си – или обичам те,
няма да те оставя да спиш –
дори водораслите на саргасите в гърлото да ми натъпчат,
да ми вържат ченето санитарите с печен каиш,
ще отида ханджия в Балкана – да те пея с мъжете по кръчмите,
тебе трябва да те разнасят от гара на гара, от влак на влак,
от уста на уста да хвърчиш – вихър над есенните ми друми,
няма как другояче да бъде, мой цъфнал тъй късен мак,
в непожънатите мои жита – врабче,
кацнало в пламъците на думите ми...
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РАЗКОПЧАВАНЕ НА ХОРИЗОНТИТЕ
... тая нощ ще сънувам статуите на Великденските острови,
които изпращат залезите със самочувствието на първооткриватели на
светлината, сигурно така се приспиват японците, приватизирали всички
сезонни слънца,
тъпа ми е Вселената с ограничените си въжделения –
можел е Господ да помисли повече върху Безкрайността,
ние никога не изчезваме, приковани върху Южния кръст,
по Млечния път се търкалят буретата с барут на нашите красиви болки,
толкова съм вкаменен и толкова вече съм стар,
че ми е все едно кой ще ми дойде на вечеря – и какво ще ми поиска,
сигурно ще имам за него дори лоена свещичка – да си светне,
когато реши да прочете последните ми поеми, докато спя,
тъпи са – упражнения по другост в мисленето на мъж,
чиито панталони бяха винаги закопчани до скъсване,
все си представях, че хоризонтът е цип – и слънцето сутрин го цепва,
че да се разлистят лотосите на жените,
остарях да чакам капката в техните венчелистчета...

ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК НА ТИШИНАТА
... аз доживях до възрастта, в която
мълчанията страшно ми отиват – като костюмче секънд хенд,
дрескод за идещите зимни балове с онази неизбежница – Смъртта,
въртях се в Ниагари и Замбезита от всуе изговорени пространства,
за всякоя си думичка платих – без касова бележка в Божествения НАП,
отвъд проводих много мъртъвци – приятели, върху чиито изтъркани подметки
пустинни кръгове чакълът немилостиво беше очертал,
представих си дори как смешно ще изглеждам – аз, непокръстеният във Христа,
когато попчето ме окади в прихлупената черквица на мама,
ще се ухиля сигурно и ще извадя марлборото от своя скъсан джоб,
какво е гроб? – хе, хе! – какво е гроб, когато съм сключил сепаративен мир
с непримиримостта към отминаващото Време – и сам съм граница
между живота и смъртта – и вдигна ли ръка,
ще спра избухването на безмълвните мравуняци – сирийски бежанци,
които носят тълковен речник за непреводимите ми тишини...
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РАЗПИСАНИЕ НА ЗАКЪСНЯВАЩОТО ВРЕМЕ
... не знам защо чакалните на гарите
са ме вбесявали с ужасния си мирис на арест,
от опиканите ъгли се изпарява пътническа смрад –
събут чорап, разкъртил гъбичките на командировани из Нищото мъже,
и тройката ченгета, от които лъха дружелюбен студ,
и ужасът от спрелия часовник надига по стените мухлясали цунамита,
изпили замръзналите дъхове на тръгнали случайници,
залутали се в къси междугария на милата ми Майчица България,
пълзят страхливите очи на хора, забили поглед в разписанията на света,
с ужасни закъснения пристигат времената, в които съм мечтал да бъде петък,
и най-подир да си разпръснем измислените биографии
по географиите на роднинствата във врящо от безмълвия в досадата купе,
нима това е спомен за небе, заклещено в прозорчето? – което
ще натроша с пестници още днес...
Роден невинен.
И умрял в арест.

ЖЕНАТА НА МОИТЕ ПЪЛНОЛУНИЯ
... няма начин да не ме забележиш –
ние – истинските мъже полудяваме по пълнолуние,
никога не ходим брадясали като Брад Пит
в холивудски креват на колелца с актриса, запасала девствен пояс –
и косъмът ни е твърдо вълчи, вием на пресекулки
срещу разчекнатия във Вселените Млечен път,
зърната на Галактиките адски приличат на напърчени орхидеи,
разцъфтели на някой далечен, затворен за воайори нудистки плаж,
сигурно ще ме зърнеш с бялото на окото през черния си „Полароид”
в най-горещото лято на своя живот – тропосвам тегели пред сияйните ти нозе,
и в ослепителните ми дефилета пред бисерчетата на навървените ти сандали
няма как да изкажа с графологията на своето смаляващо се тяло
възхитата си пред несъвършеното съвършенство! –
събрано в най-съвършеното съществително на света –
Жената на моите пълнолуния.
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ЛЕКА НОЩ, И БОГ ДА ТЕ СЪБУДИ
... каквото имах да ти казвам,
ти го изрекоха с мълчанията си Тибетските плата –
не го изплю с последния си кучи зъб Брус Уилис в долнопробния си екшън,
излая ти го бръснещият вятър из неподстриганите аржентински пампи,
а аз си просех пред черквата „Света Неделя” 9 лева за магнезий,
че да забравя как се събират стотинка по стотинка пари за стихосбирка,
за тъпите среднощни крампи – бях неподстриган за монах
в смиренията си пред теб – не съм се бръснал от хилядолетия –
и – ако топна чорлава брада в моретата, които ни разделят,
ловя фосфоресциращи скариди – и ти изпращам обърканите свои писмена,
какво си ти, Жена? – бълбукаща илюзия от обич и потънали надежди –
какво ли друго да ти кажа в прииждащата нощ,
освен обичам те – и Бог да те събуди...

ДРЪЖ МИ ШАПКАТА, МИЛА
... дръж ми шапката, мила, додето си свалям обущата –
и размотавам върволиците прашни пътища
от кривите си, неделни – и безцелни мъжки крака,
само тя ми остана – да пази душата ми от слънчасване,
с тази шапка побелях на Гренландии, Антарктиди и алпийски глетчери,
и брадясах на пампи, прерии и на тундри вкочанени сибирски храсталаци
в неизбродните естуари на Енисей, Иртиш, Ангара и Об –
от скиторене по света и у нас хипоталамусчето ми изфиряса на юг
с отлетелите птичи ята, а аз им махах с шапката, махах им с шапката –
и им махах прощално с шапката до посиняване –
все някой трябваше да изпрати незабелязаната красота на отиващия си свят
в санаториум за възстановяване на безсмъртия,
дръж ми шапката, мила, защото много мразя непоправимо свлечените неща –
пази си китайската ваза с изрисуваната девойка в ципао и щръкнали плитки,
две куки, забити на кръст през косите – и, забравих да спомена китайска капка,
която случайно висеше – забравена, неизтрита, горчива сълза –
спомен от зографина върху печената в пещта амалгама –
мога да я срина с дъховете си, идещи от гърлата на 800-годишните йоги,
седнали на лотос из пещерите в Тибет,
подир мен трябва пак да насмиташ всичките си разпилени изящества,
а аз винаги да съм твоето – толкова ръбесто,
и винаги липсващо пъзелче.
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