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Книгите са кораби на мисълта, странствуващи по
вълните на времето, грижливо носещи своя скъпоценен
товар от поколение към поколение.
☙ Ф. Бейкън ❧
Дългите години унищожават и надгробните насипи, и камъните,
но времето е безсилно против книгите.
☙ Валоа ❧
С книгите трябва да се постъпва, както с хората: да избереш
няколко приятели, а за останалите да не се грижиш.
☙ Волтер ❧
И при книгите, както и при хората, можеш да попаднеш
в добро и в глупаво общество.
☙ Хелвеций ❧
Книгата е огледало. И ако в него се огледа маймуна, то от него
не може да погледне лик на апостол.
☙ Г. Лихтенберг ❧
Някои книги не изискват от читателя никакво мислене по
простата причина, че са били написани по същия начин.
☙ Ч. Колтон ❧
Великите книги притежават свой живот, който авторът им нито
може да измери, нито може да предвиди.
☙ Х. Ман ❧
На книгата, както и на детето, са необходими срокове.
Всички книги, написани набързо, в няколко седмици,
събуждат известно предубеждение към автора.
☙ Хайне ❧
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ПРЕХОДЪТ КАТО РЕСТАВРИРАНЕ
НА КАПИТАЛИЗМА
Александър Лилов
Искра Баева

Александър Лилов – професор,
доктор на философските науки, член-кореспондент на БАН.
Работи в областта на философията на културата, естетиката и политологията. Автор
е на монографии и научни трудове, по-важните от които са:
„Към природата на художественото творчество“ – преведена
на руски, полски, китайски, чешки език, „Въображение и творчество“, „Европа – да бъде или
да не бъде“, „Европа – диалог и
сътрудничество“, „Диалогът на
цивилизациите. Световният и
българският преход“ – преведена на китайски език, тритомникът „Информационната епоха“, както и на над 200 публикации у нас и в чужбина. Директор
е на Центъра за стратегически
изследвания.

Искра Баева: Много малко са политиците и изследователите, които оспорват началната дата на българския преход – 10 ноември 1989 г., когато на заседание на ЦК на БКП е гласувана оставката на Тодор
Живков като генерален секретар на БКП и председател
на Държавния съвет на НРБ. Тази начална дата се поставя периодично под въпрос само от част от крайните
представители на десния политически спектър, които
неуспешно се опитват да накарат българите да повярват, че истинското начало на демокрацията е било поставено на 13 октомври 1991 г., когато СДС за пръв път,
макар и с малко, печели парламентарните избори, или
на 4 февруари 1997 г., когато под натиска на протестни
демонстрации и нарастваща инфлация БСП се отказва от властта за втори път.
Много по-различно изглеждат нещата с края на
прехода в България. Обществената дискусия по въпроса завършил ли е преходът и, ако да, кога е станало
това започна в началото на ХХІ в. и продължава досега. Основната причина за неяснотите около приключването на интензивните обществени трансформации,
определяни като преход, е различното съдържание,
което се влага в това понятие, най-вече в крайната
цел на прехода – в какво общество би трябвало да
живеят българите, след като окончателно бъдат разградени структурите на държавния социализъм от
съветски тип в България.
Дискутираната тема в нашия днешен разговор е
„Равносметката на прехода“. Тя трябва да постави в
центъра на обсъждането именно тези все още спорни
въпроси – какво беше основното съдържание на преобразованията, каква беше тяхната цел в началото,
промени ли се тя през изминалите 20 години, постиг-
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Искра Баева – доцент, доктор
по история. Преподава съвременна световна история в СУ „Св. Кл.
Охридски“. Работи в областта на
историята на Централна Европа
и на България през ХХ век. Специализирала е в Полша и в САЩ. Автор е на над 150 научни публикации, между които монографиите „Източна Европа след Сталин
1953–1956 г.“, „България и Източна Европа“, „Българските преходи
1939–2005“ и „Следвоенното десетилетие на българската външна политика 1944–1955“.

8

нахме ли тези цели. Ако да – кои от тях и доколко, ако
не – какви са причините за това.
Александър Лилов: Съгласен съм да дебатираме
по тези сложни въпроси. Аз, разбира се, ще ги разглеждам от лява гледна точка. Други автори ще ги
разгледат от други гледни точки и от други идейни
и политически позиции. Ще има навярно различия
и по лявата равносметка на прехода. Такива дискусии са необходими. И в теоретическо, и в политикопрактическо отношение. Вие сте напълно права, като
предлагате в центъра на разговора ни да се постави
равносметката на прехода. Какво стана за изминалите 20 години у нас, какви са резултатите от прехода
– „това е въпросът, драги ми Хорацио“.
Преди да отговоря на конкретните Ви въпроси,
бих искал да направя някои теоретически обобщения от по-общ характер.
Най-напред – какъв е според мен сумарният резултат от прехода през тези две десетилетия.
Досегашният 20-годишен процес на прехода,
взет в своята цялост и определящи промени, доведе
до реставриране на капитализма в България. Това
трябва и политически, и теоретически ясно да се артикулира. Днес ние живеем в капиталистическо общество. При това не в капиталистическо общество от
съвременен европейски тип, не в социализиран европейски капитализъм, а в ранен капитализъм, който
беше характерен за началото на ХХ век.
Такъв е съвкупният резултат от 20-годишния
преход досега. Такъв е той не само у нас, а и в бившия
Съветски съюз, в бившите европейски социалистически страни.
Разбира се, има голяма разлика в икономическото и в социалното развитие на различните бивши
социалистически страни. Някои от тях, като Словения, Унгария, Чехия, Словакия, Полша, съумяха да
извършат радикални пазарни реформи в своите икономики, без да ги руинират, и което е особено важно
– запазиха много по-висок от нашия жизнен стандарт за своето население. Реставрацията у нас придоби разрушителен и криминален характер, жизненото
равнище на хората сега е по-ниско не само в сравнение с напредналите европейски страни, а и с бившите
социалистически страни.
Българският преход създаде демократична побр. 3/4 – год. XII
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литическа система от европейски тип и икономическа и социална ситуация
от неевропейски тип. Той произведе опасно икономическо и технологическо
изоставане (последно място в ЕС), масова бедност, огромна престъпност и корупция.
Радвам се да отбележа, че през последните няколко години страната започна да се отлепя от дъното. Постигна се сравнително висок икономически
растеж (6,5% за 2008 г.) и се направиха важни стъпки в социалната област.
За фундаментални грешки на българския икономически преход смятам:
• Ликвидирането на българското едро, механизирано, химизирано и
конкурентно селско стопанство.
• Съсипването на българската електроника – само през 1988 г. България
изнесе електронна продукция за 4 милиарда конвертируеми лева.
• Фалирането на българската химическа промишленост.
• Спадането на жизненото равнище на голямото мнозинство от хората и
появата на масова бедност.
• Тревожното технологическо и иновационно изоставане на страната,
което я изправя пред опасността от стратегическо изоставане.
• Голямото връщане назад в образованието и здравеопазването.
Сума сумарум – все по-належаща става необходимостта от строг реализъм и трезвост в анализа на икономическата и социалната равносметка на прехода. И най-важното – от изработване на национална следпреходна стратегия
за преодоляване на изоставането и за ликвидиране на бедността.
Боя се, че сегашният политически и държавен елит, който е създаден от
прехода, не е в състояние да реши тази задача. Нужни са нов, следпреходен
елит, нови, следпреходни лидери.
На ключови позиции в държавното управление трябва да застане следпреходното поколение. От това зависи напредъкът на страната. И то ще стане въпреки съпротивата на преходните върхушки – и вдясно, и вляво, и в центъра. Не
защото аз го казвам, а защото без тази смяна страната и нацията са обречени
на изоставане.
Ясно е, че тази смяна на политическите поколения (преходното поколение е изчерпано) няма да се осъществи за една нощ или за една година. Това е
процес на парламентарни избори, на партийни конгреси и други демократични
процедури. Но трябва да се осъществи. В нея са и надеждата, и условието за
европеизирането на нашия политически живот, на нашето държавно мислене
и поведение.
В тясна връзка с краха на съветския модел на социализма възниква друг,
чисто теоретичен въпрос – каква е съдбата на социализма в нашата и в другите
бивши социалистически страни, в Европа и в света като цяло след този крах.
Действително ли присъстваме на отхвърлянето на социализма от историята и
на триумфа за вечни времена на капитализма, както се твърди отдясно?
През изминалите 20 години за социализма се говори само в черни краски.
За неговата утопичност, за неговите грешки и деформации. Признак на „бон
тон“ сега е да се говори негативно за социализма. Това е обяснимо в идеологическо отношение, но не и в научнотеоретическо.

9

ТЕОРИЯ
Антикомунизмът като идеология не може да даде отговор на големите
въпроси, които поставя историческото развитие на съвременното човечество.
Можете да ругаете от сутрин до вечер социалистическите идеи, но в един момент все пак трябва да кажете каква алтернатива предлагате на света.
Тук възникват дори два теоретични въпроса. Единият – каква е историческата перспектива за социализма в нашата и в другите европейски бивши социалистически страни, където той претърпя крах? Другият – какво е бъдещето на
социализма изобщо в света след краха на съветския модел?
Мисля, че днес, когато ехото на Студената война заглъхна, става все поясно, че рухването на съветския модел съвсем не означава край на социализма
и на комунистическата идея изобщо. Историческият хоризонт на капитализма
не е и не може да бъде безкраен и вечен. Няма как светът да се променя радикално – технологическа революция, комуникационна революция, екологична
революция, образователна революция, демографска революция, а обществената уредба на този радикално променен свят да остава същата. Информационното общество, обществото на знанието няма да е същото като индустриалното. Развитието на историята няма да спре при капитализма.
Ясно е също, че европейският модел на социализма ще се отличава от руския и от другите модели. Това ще бъде модел на европейската цивилизация за
следкапиталистическото развитие на Европа. Отвъд капитализма, отвъд съветския социализъм, отвъд традиционната социалдемокрация.
Социализмът и комунистическата идея не са мъртви в бившите европейски
социалистически страни. И като идеи, и като реални придобивки на хората и обществото. В историята на тези страни социализмът не може да бъде ампутиран.
Но преминаването им към следкапиталистическо развитие ще бъде посложно. И точно тук е новостта на проблема. Историческите процеси не са
линейни. Когато размишлявам върху повратите на съвременното развитие,
виждам, че историята на социализма в тези страни ще премине и през етапа
на реставрацията. Реставрацията ще представлява съществена част от неговата история. По същия типологичен начин, по който реставрацията настъпи
например във Франция след Великата френска революция. Но реставрациите
са исторически временни явления, а не нови исторически системи. Стрелата
на времето (Пригожин) лети напред, а не назад. Зигзаги, дори поврати са възможни, но не и „краят на историята“ (Фукуяма). Сегашната реставрация е един
от зигзагите на историята на социализма в България. Тя не може да прекъсне завинаги историческата перспектива на социализма у нас, но предизвиква
необходимост от неговата цялостна модернизация, за да се адаптира той към
новата, слединдустриална епоха.
Реставрацията може да забави, но не и да предотврати преодоляването на
капитализма. Далновиден е Уолърстейн – Европа и светът ще се развиват през
ХХІ век в нова, следкапиталистическа система или системи. Капитализмът ще
отиде в лоното на историята, както са отишли там другите обществени системи
от миналото. Най-вероятно близкото бъдеще ще се обърне отново към идеите
на социализма. Но дълбоко обновени в съответствие с процесите в ХХ век. Тоест – към новия социализъм на информационната епоха.
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Що се отнася до втория въпрос, сега се наблюдават в Европа и в света
признаци за възраждане на интереса към социализма. В Европа се появи нова
левица – партията Die Linke на Оскар Лафонтен в Германия, партията La goche
във Франция, в други европейски страни, групата на новата Европейска левица
в Европарламента (40 депутати). Съвсем наскоро, няма и месец, в Лондонския
университет (колежа Бъркбек) при голям интерес се проведе философска конференция за комунистическата идея с участието на известни учени като Славой Жижек (Словения), Тони Негри (Италия), Ален Бадиу (Франция), Майкъл
Хард, Джани Ватимо, Бруно Бостеелс (университета „Корнел“) и други – като
Алесандро Русо, Тери Игълтън, Джудит Балсо, Алберто Тоскано, Жак Рансиер.
Свободна от догматизъм, тази конференция лансира „възможността и
предизвикателствата за преоткриване на комунистическия идеал днес“ (вж. в.
„Гардиан“ от 16 март 2009 г.).
В Китай и във Виетнам протича успешно процес на реформи и модернизация.
В Латинска Америка (Куба, Венецуела, Никарагуа, Боливия, Гватемала,
Бразилия) се говори за „социализъм на ХХІ век“, оттам започна мощно световното движение „Социален форум“ под мотото „Възможен е един друг, по-добър
свят“.
Като цяло, в света вече се заражда препрочитане, преоткриване на социалистическата и комунистическата идея. Задава се нова социалистическа вълна,
която е обърната не назад към ХІХ, а напред – към ХХІ век, към модернизацията на социализма в съответствие с новата историческа епоха на преход от
индустриалната в информационната епоха.
Рано е да се правят по-цялостни оценки за това ново явление. Но самото
то вдъхва оптимизъм. Бих искал отново да подчертая – реставрациите са исторически краткосрочни, те са важни като действителност, но не са жалони за
движението на световната история.
И накрая – няколко думи за протичащата сега световна финансова и икономическа криза.
Няма спор, че преживяваме най-тежката финансова и икономическа криза
от 1929 г. насам. Тя се зароди в САЩ, но обхвана всички страни. Кои са найважните й страни?
Това е криза на неолиберализма като доктрина и като икономическа политика.
Това е криза на американската и глобалната финансова система.
Това е криза на производството.
Това е криза на свръхпотреблението – САЩ произвеждат 20% от общото
световно производство и потребяват 40% от него срещу долари без покритие.
Тя разтърсва целия съвременен свят. България – също.
Безпокоят ме две неща у нас. Странното внушение на властта, че сме отличници в борбата с кризата (ние сме единствените, които не искат заеми, казват управляващите ни и сочат с пръст Унгария, Прибалтика, Сърбия, Румъния). Какво е странното тук? Първо, да си отличник на основата и в границите
на бедността и изостаналостта, не е повод за гордост. И второ, боя се, че тези
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страни вземат заеми, за да спасят постигнатия си икономически напредък и
жизненото си равнище, и след кризата ще дръпнат още по-напред със стартирането на иновационни производства. Те наливат нови финансови ресурси в
своето развитие. Някои по-задълбочени български икономисти сочат това.
Мисля, че борбата с кризата изисква по-цялостен поглед, по-далновидна
преценка и политика.
На 20-ата година от прехода и в разгара на световната криза България се
нуждае от правителство и от политически лидери, които да формират ясна национална визия за следпреходното и следкризисното развитие на страната с
няколко централни приоритета: висок икономически растеж, ликвидиране на
бедността, иновационна модернизация, ефективен контрол върху корупцията
и престъпността.
Стане ли това – добре. Не стане ли – горко ни!
Сега съм готов да преминем към конкретните въпроси, разбира се, без
претенции за изчерпателност, дискусията е открита за всички.
Искра Баева: Вие оглавихте започналата да се променя БКП (в резултат на
вътрешни нагласи и на обществен натиск след 10 ноември 1989 г.) в началото на
1990 г., как тогава си представяхте целите на прехода?
Александър Лилов: Първо, като осмисляне и отстраняване на грешките и деформациите на социализма. Сега, в 20-ата година от прехода, тази цел
е засенчена от реставрацията, но тогава това бе цел номер едно на БСП. Без
концентриране върху нея ние се лишавахме от обществено доверие и от историческа перспектива. Второ – реформиране на икономиката. За съжаление
БСП не можа да започне реализирането на тази цел. Това е най-важното, за
което съжалявам. България щеше да бъде друга, ако я бяхме осъществили. Тук
има много за размисъл – защо не започнахме икономически реформи? Трето
– мирен и цивилизован преход. Неслучайно през 1990–1991 г. външният свят
ни нареждаше между четирите цивилизовани старта на прехода, до Унгария,
Чехословакия, Полша (и България). Четвърто – модернизация на БСП – отвъд
болшевизма и отвъд традиционната социалдемокрация.
Разбира се, началото на прехода доста се различава от по-нататъшното му
развитие. Бих нарекъл началото романтичен период. Той за съжаление беше
кратък. Започна остра политическа конфронтация между СДС и БСП, която
ожесточи политическата ситуация и отношенията между хората. Нацията се
раздели на червена и синя част. Националната енергия се насочи в борбата за
властта, а не в реформите; в деструкцията, а не в съзиданието. Появиха се героите на криминалната революция, които изместиха хората, способни да реформират страната. Започна голямото разграбване и разорение на България, което е в
основата на днешното й тежко състояние.
Дълбоко съм убеден, че преходът можеше да не бъде така деградиращ за
България, ако начело на държавата стояха по-способни хора.
Искра Баева: Какви бяха първите стъпки на БКП за промяна на политическата и икономическата система в България? От какво бяха предизвикани
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– от съветския модел на промени (перестройката на Михаил Горбачов), от обществения натиск или от формулираната от новото ръководство на БКП програма за трансформации?
Александър Лилов: Може би и от трите по нещо. Несъмнено влиянието на
съветската перестройка беше силно. В началото Горбачов като генерален секретар на КПСС декларираше съвсем различни цели от целите, които съобщава
днес. Той говореше за „повече социализъм“, за преодоляване на застоя, за реформи. Неговият авторитет тогава беше висок и в Съветския съюз, и в чужбина, и у нас. По-късно започна да се очертава провалът на перестройката, ние го
виждахме ясно, но да се отрича нейното влияние върху нас би било невярно.
(Апропò, тя влияеше активно върху нас, но и върху опозицията; нали си спомняте, че първата опозиционна структура у нас се наричаше „Клуб за подкрепа
на перестройката и гласността“.)
Ролята на обществения натиск също беше сериозна. От една страна, бързо
растеше силата на опозиционните структури – достатъчно е да спомена Кръглата маса, или опозиционните митинги, или новите медии. Диалогът на БКП
и БСП с опозицията не беше имитация на плурализъм. Ние се стремяхме да
реагираме своевременно на поставяните за решаване въпроси (например чл. 1
на Конституцията, възродителният процес, деполитизацията на силовите министерства и на съдебната система). От друга страна, съществуваше обществен
натиск и от нашите собствени организации и симпатизанти, от самата партия.
Очакванията за промени, идващи от лявата част на обществото, бяха силно изразени през този период. Мога да свидетелствам, че ръководството на партията
имаше директна връзка с населението и с партийната членска маса. Този диалог
беше не по-малко мотивиращ от диалога с опозицията.
Ролята на собствената партийна стратегия беше водеща. Ние бяхме наясно какво искаме – мирен преход, демократизиране на политическата система,
реформиране на икономиката, модернизация на партията и на самия социализъм. Подчертавам дебело: ръководството на партията стоеше на реформаторски позиции. То е допускало различни грешки в онези постоянно менящи се
ситуации, но не се занимаваше с мимикрия, не се луташе и не се колебаеше в
стратегическата си ориентация.
Специално искам да подчертая голямото значение на приетия от ХІV конгрес
стратегически документ „Манифест за демократичен социализъм в България“. Той
изигра най-важната роля за стратегическата стабилност на БСП през този труден
период и без съмнение сложи началото на модернизацията на партията.
Искра Баева: Как бяха формулирани целите на българския преход в подготвения под Ваше ръководство „Манифест за демократичен социализъм в
България“, приет от ХІV извънреден конгрес на БКП (януари–февруари 1990 г.)?
Можеха ли те да бъдат реализирани в тогавашните условия, промениха ли се
през следващите месеци и години на прехода?
Александър Лилов: Няма да преразказвам Манифеста. Той е публикуван.
Навярно трябва да издадем заедно трите документа на БСП, които през първите три-четири години сложиха фундамента на стратегията ни през прехода:
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„Манифеста за демократичен социализъм в България“ (февруари 1990), „Платформата за по-нататъшно обновление и преобразуване на Българската социалистическа партия в съвременна лява партия на демократичния социализъм“
(септември 1990) и новата програма „Нови времена, нова България, нова БСП“
(1994). Това е нужно не само като история, а и като база за оценка на идейната, политическата, организационната и кадровата концепция и на пътя на БСП
през 20-те години на прехода. Неслучайно партията имаше през първите години доверието на повече от два милиона избиратели.
Можеха ли определените в тези стратегически документи цели да бъдат
реализирани – питате. В цялата си автентичност, в историческото и конкретното си съдържание – едва ли, по-скоро – не. Но като стратегическа визия и
позиция – да. Ето ви доказателствата за това:
• Целта за мирен преход, за запазване на гражданския и етническия мир
беше реализирана успешно.
• Целта за демократизиране на политическата система – също.
• Целта България да извършва паралелно два прехода: вътрешен – от авторитаризъм към демокрация и пазарна икономика, и външен – включване в
световния преход от индустриалната в информационната епоха, и днес продължава да е определящ вектор за цялостното ни развитие.
• Целта за цялостно модернизиране на БСП като условие и инвестиция
за нейното бъдеще се превърна в стратегия за оцеляване и успешно развитие
на партията.
Мога да продължа. Повтарям: биха могли да се визират различни слабости
на БСП през прехода, но никой не може да отрече нейната стратегическа яснота
и стабилност.
Разбира се, наши ключови програмни цели останаха неосъществени. След
първите години (кратък романтичен период) над прехода легна гъста мъгла, в
която започнаха дългият криминален период, грабежът и руинирането на народното богатство, появи се страшна бедност, ръководството на самата БСП
започна да клони все по-надясно, или по-точно наляво преди избори и надясно
във властта.
Реставрирането на капитализма никога не е била нито публична, нито
скрита цел на Българската социалистическа партия. Ние сме се появили исторически (1891 г.), винаги сме се борили (повече от век) и винаги ще се борим
(докато съществуваме) за преодоляването на капитализма. Говоря за партията,
а не за отделни хора.
Ако резюмираме, БСП разработи още в началото на прехода сериозна
стратегическа база за своята дейност. Това ни даде правилна посока. Но нека не
преувеличаваме силата на идеите и стратегиите. Решаваща е практиката. Нужни са силни политици. Способни. Авторитетни. Пасионарни. Нищо не може да
замени ролята на личността. И най-ценната идея може да издъхне в ръцете на
посредствения политик.
Искра Баева: Как оценявате основния девиз на БСП за първите плуралистични избори (10–17 юни 1990 г.) „Сполука за България“? Кой беше неговият

14

бр. 3/4 – год. XII

ТЕОРИЯ
автор? Какво се криеше зад него – изборна тактика, стратегическо виждане за
развитието на страната или може би недооценяване на истинските предизвикателства на прехода?
Александър Лилов: Девизът на БСП за първите демократични избори бе
„Сполука за България“ и съдържаше нашето виждане за целите на прехода –
реформи, модернизация, демократизация на страната, по-добро жизнено равнище. Ние се стремяхме не към разрушаване на създаденото от социализма, а
към неговото реформиране, към една по-добра за живеене България. Платформата се подготви от работна група начело с Чавдар Кюранов и беше сериозно
дискутирана в ръководството на партията и в правителството.
Разбира се, този лозунг беше силно повлиян от неговото изборно предназначение и от перестроечната лексика на този период. Защо да си кривим
душата: ние повтаряхме основната грешка на съветската перестройка – липсата
на конкретна икономическа програма. Това беше един от най-съществените ни
недостатъци.
Искра Баева: Какви трансформационни цели си поставяше БСП като парламентарна сила с мнозинство във ВНС? Как виждаше промените в областта на
политическата система, по икономическата реформа, в духовната сфера?
Александър Лилов: Главната ни цел във Великото народно събрание беше
изготвянето на нова конституция. Вече обясних в предната част на диспута, че
в това ние виждахме решаваща предпоставка за необратимост на реформите и
за предпазване от политическа дестабилизация, каквато вече се наблюдаваше в
съветската перестройка. В Конституцията бяха фиксирани основите на реформите в различните области:
• плуралистична политическа система, разделение на властите, свобода
на печата, гарантирани права на личността;
• социална пазарна икономика и смесена собственост;
• право на образование и здравеопазване за всички граждани;
• нов модел на етническа политика;
• съхраняване на българската култура и културна идентичност.
Конституцията е резултат от съвместните усилия на националноотговорните сили във ВНС, тя изигра и продължава да играе положителна роля в развитието на страната (и на прехода, разбира се). Мисля, че БСП взе достойно
участие в това дело.
Мисля също, че сега не е актуален въпросът за нова конституция, каквито
гласове понякога се чуват от някои политически среди.
Искра Баева: Каква беше позицията на БСП по въпроса за земята във ВНС
и в следващото, 36-о НС? Как се стигна до връщането на земята на бившите й
собственици – първо в „идеални“, а после и в „реални“ граници? Как се отрази
тази аграрна реформа върху резултатите от българския преход?
Александър Лилов: Въпросът за земята и по-общо за аграрната стратегия
на държавата и на политическите партии е един от болните въпроси на нашето
развитие през прехода. Смятам, че БСП застана на правилни позиции по него
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от началото и до днес. Ние бяхме за пазарни реформи, но за запазване на едрото
(комасирано) земеделско стопанство. Категорично се обявихме против раздробяване на земята. Във Великото народно събрание отстоявахме лозунга: „земята – на тези, които я обработват“. След туй – възстановяване на собствеността
върху земята, но не в реални граници, а в кооперации и акционерни дружества,
както постъпиха в Унгария, Чехия, дори в Германия. Доказвахме, че модерното конкурентоспособно селско стопанство в САЩ, Франция, Холандия, Дания,
във всички напреднали страни е едро. Спомням си, че водих по националната
телевизия дълъг диспут с тогавашния лидер на СДС за земята – записите от
тази дискусия се пазят в архива на БТ. Но през 1991 г. правителството на СДС
проведе известната на всички политика за връщане на земята в реални граници и създаде цяла система от държавни „ликвидационни съвети“ за тази цел.
Представяте ли си – платени от бюджета „ликвидационни съвети“ за раздробяване на едрото селско стопанство на близо 20 милиона отделни парчета.
Ирационална аграрна политика! Връщане далеч назад към началото на
ХХ век. Това беше тежка историческа грешка на българската десница. Трудно
поправима – и сега не е ясно как ще се извърши новата комасация на земята,
без каквато няма съвременно селско стопанство. И защо беше допусната тази
грешка? Може да ви прозвучи тенденциозно, но истинските причини са две.
Първата – държавническа некомпетентност. Втората – невероятна, но действителна: селото гласува за БСП в изборите за ВНС. СДС реши да разруши тази
„електорална крепост“ на социалистите, както се изразяваха тогава някои десни лидери. И разруши самото селско стопанство.
Последиците? – задавате въпрос Вие. Ами ето ги. Огромни площи необработваема земя. От производството на 10 милиона тона зърно през 1988 г. – 3–4
милиона тона сега. От производството на 2 328 000 тона плодове – сега внасяме
ябълки от Македония и круши от Аржентина. От 4 332 000 броя свине – сега
имаме 990 000. От 10 978 000 броя овце – сега 1 726 000. И така нататък, и така
нататък.
Аграрният урок на прехода не трябва да бъде забравян – „не коли кокошката, която снася златни яйца“! Не унищожавай добрите неща само защото са
създадени в миналото!
Искра Баева: Какво е отношението Ви към първите икономически стъпки
за смяна на централното планиране с пазарна икономика? Кой и как формулира програмата за икономически реформи на БСП?
Александър Лилов: Вече казах и отново повтарям: за съжаление БСП нямаше разработена цялостна икономическа програма. Главната отговорност
за това носи ръководството на партията и особено нашето правителство. Там
беше съсредоточен експертният икономически и мениджърски потенциал,
това беше същината на неговата работа. Вероятно не е случайно, че след изборите правителствената програма беше съставена не върху собствена стратегия,
а предимно върху основата на прословутия План „Ран–Ът“.
Когато сега се опитвам да обхвана 20-годишната панорама на българския
преход, виждам, че що се отнася до икономическите реформи и до избора на
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модела за преминаване към пазарна икономика нито левицата, нито десницата
се оказаха на равнището на своите държавни отговорности. БСП имаше подготвени и опитни държавни кадри, но нямаше куража и обществения кредит да
започне реформите. СДС имаше обществения кредит на реформаторска сила,
но нямаше силни кадри и освен това бе обладан от политическата хипноза на
отрицанието на всичко, свързано със социализма. Първата жертва, както посочих по-горе, бе модерното ни селско стопанство, признато от целия свят, но
върнато от СДС с цяла епоха назад, вместо да бъде пазарно реформирано, както направиха унгарците, чехите, германците.
БСП и правителството нямаха цялостна програма за икономически реформи, както направиха примерно унгарците. Ние нямахме като правителство
(и като партия) нито конкретно виждане, нито решимост да започнем икономическата реформа, за да създадем социална пазарна икономика у нас. Незапочването на социалноориентирани икономически реформи през 1990 г. е сериозна отговорност на управлението на БСП.
Десните сили и дейци заложиха на политическия реваншизъм (ликвидиране на социализма), а не на свой съвременен десен проект за развитието на
страната. Липсата на десен проект е главният идеен и политически дефект на
българската преходна десница. Според моите наблюдения именно този дефект
я доведе до сегашния й колапс.
Възприетият от десницата модел на шокова терапия се провали в българския преход. Това се вижда и с просто око. И се признава не само от водещите
български икономисти, а и от крупния световен учен, нобеловия лауреат Джоузеф Стиглиц. Приложеният в България модел на шокова терапия, казва той,
предизвика дълга поредица силни шокове, но даде твърде малко терапия на
икономиката. Стиглиц смята опита на шоковата терапия да „инсталира“, както
той се изразява, пазарни институции за повторение на опита на якобинците
във Френската революция и на болшевиките в Русия. „Иронията във всичко
това е – казва във вестник „Дума“ той, – че съвременната критика на утопичното социално инженерство се основаваше на болшевишкия подход за революционен преход от капитализъм към комунизъм, а шоковата терапия се опита да
използва същите принципи за обратния преход.“ Стиглиц нарича привържениците на шоковата терапия „пазарни болшевики“.
Неолибералният модел на шоковата терапия се провали в българския преход.
Това е факт. Но страшен е не провалът на модела, а провалът на българската икономика. Това е проблемът, пред който се изправят България и българите днес.
Искра Баева: Какво е отношението Ви към програмата за икономически
трансформации в България, наречена План „Ран–Ът“?
Александър Лилов: Аз се отнасям критично към Програмата „Ран–Ът“. Тя
принципно се различава от стратегическата позиция на БСП, ясно формулирана във всички нейни официални документи. Програмата „Ран–Ът“ е стратегия за „преход към демократичен капитализъм“, както откровено е записано в
нейното въведение, а нашата стратегия е демократичният социализъм, както е
записано в Манифеста и в програмните документи на партията.
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Какви са фактите около изготвянето на Програмата „Ран–Ът“?
През лятото на 1990 г. второто правителство на БСП след 10.ХІ.1989 г. поръчва консултантска разработка на Фондацията на Националната камара на
САЩ в лицето на д-р Ричард Ран и д-р Роналд Ът – вицепрезиденти на фондацията. В това по принцип няма криминал, правителството е в правото си да
поръчва консултантски разработки на когото и където сметне за необходимо.
Днес ползването на чуждестранни съветници и разработки е вече нещо банално. Държа да подчертая, че нито инициативата за такава поръчка, нито самата
разработка са консултирани или обсъждани в ръководството на БСП, в ръководството на парламентарната група на БСП или в самата парламентарна група.
Аз самият се запознах с тази разработка, която носи заглавието „Доклад върху
проекта за икономически растеж и преход към пазарна икономика в България“,
много по-късно, когато този доклад беше публикуван. В изготвянето му е взела
участие и група български специалисти.
Не подценявам политическите и практическите последици на доклада „Ран–
Ът“. Но не съм склонен да преувеличавам неговата роля в българския преход. Не
Ран и Ът са идеолозите и стратезите на реставрацията на капитализма в България. Те твърде скоро изчезнаха от небосклона на българския преход. Появиха
се други външни наставници и вътрешни радетели на неолибералния модел на
прехода. Отгоре на всичко у нас се реализира не цивилизованият, демократичен
капитализъм, а балканско издание на първобитния капитализъм от ерата на първоначалното натрупване на капитала. Все пак в доклада „Ран–Ът“ има и някои
разумни идеи – например идеята за свободни икономически зони, за парична
реформа, за запазване на здравната и образователната система и други.
Но въздействието на доклада „Ран–Ът“ върху нашето правителство, и поточно върху неговото ръководство, беше твърде сериозно. От една страна, правителството излезе в Народното събрание с програма, драстично разминаваща
се с предизборната платформа на БСП, с която тя спечели парламентарните
избори за Велико народно събрание. От друга – то не събра кураж да започне
икономическите реформи, които да насочат българския народ към създаването
на модерна социална пазарна икономика.
Прегледайте парламентарните стенограми и ще видите, че нашата парламентарна група даде специално разяснение по този въпрос от трибуната на Великото народно събрание.
За да бъда докрай искрен по тази толкова шумно обсъждана в някои среди
на партията и на левицата програма, ще Ви кажа следното. Не съм във възторг
от този ход на Андрей. Той е типичен за неговата политическа стилистика. И не
се отличава с коректност към ръководството на партията, към парламентарната
група и към мен лично като председател на партията и на групата. Но ако беше
ми се наложило да избирам само между шоковата терапия и Плана „Ран–Ът“,
между дивия и демократичния капитализъм, бих избрал второто. Когато един
политик е принуден да избира между две злини, той, ако е нормален, избира
по-малката.
Икономическата и социалната реалност у нас през тези 20 години е значително по-тежка от Плана „Ран–Ът“. Тези господа предлагаха „демократичен
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капитализъм“ и изрично, текстуално настояваха да се запазят образователната
и здравната система, а вижте какво направи с България и от България дивият
капитализъм.
Трябва още веднъж членоразделно ясно да заявя, че нито поръчването на
тази разработка, нито самата разработка някога и по някакъв начин са били
сондирани с ръководството на БСП и обсъждани в него. Ръководството на
БСП (1990 г.) няма нищо общо с този документ. Силен или слаб, удачен или неудачен е той – в случая няма значение. Това не е документ на БСП, той коренно
се различава от нейната идейна и политическа стратегия.
Искра Баева: Управлението на БСП от първия етап на прехода (1989–1991 г.)
положително или отрицателно бе за българския преход? Искам да обърна внимание, че в Централна Европа през първия етап на прехода властта беше в ръцете
на десните партии, а наследничките на бившите управляващи комунистически
партии бяха маргинализирани. Справи ли се БСП с първите предизвикателства
на властта в годините на прехода? Какви са успехите и какви са неуспехите от
първия етап?
Александър Лилов: В политическата област – да, справи се. В икономическата – не. Бяха извършени решаващи за създаване на демократична политическа система реформи. Не бяха започнати икономически реформи, които да
трасират пътя на икономически оправданите, подчертавам – на икономически
оправданите радикални промени, а не на разрушението. В икономическата област правилно постъпиха левиците в Словения и Унгария. В тази именно област станаха най-големите провали, поразии и престъпления на нашия преход.
Разбира се, всяка бивша социалистическа страна премина през своята „долина
на сълзите“, но нашата се оказа най-жестока и дълга. Война да беше минала
през земите ни, навярно по-малко бедност и икономически руини щеше да остави. Икономическата и социалната равносметка на изминалите 20 години не
може да се оцени положително.
Искра Баева: Опозиционната БСП успя ли в периода 1992–1994 г. да се
подготви за завръщането си във властта? Помогна ли в това отношение новата
програма на БСП, подготвена под Ваше ръководство и приета през 1994 г.?
Александър Лилов: Пребиваването в опозиция (1992–1994 г.) бе полезно за
БСП. Неприятна, но полезна раздяла с властта. Придобиване на опозиционна
и парламентарна култура, селекция на по-младо поколение кадри, отстояване
на партийната стратегия в статуса на парламентарна опозиция. „Училището“
обаче се оказа краткотрайно. СДС, който издигна след изборите 1991 г. девиза
„Победихме с малко, но завинаги“, се провали в управлението само за една година. Правителството на проф. Любен Беров беше политически и кадрово слабо правителство. Още се помни приказката на тогавашния вицепремиер Нейчо
Нейчев: „Егати правителството, на което аз съм вицепремиер.“
Само за три години, след като излязохме от властта, стана ясно, че се задават нови парламентарни избори и се очертава ситуация за тяхното спечелване
от БСП със собствено парламентарно мнозинство. Впрочем, така и стана.
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Искра Баева: Какво мислите за предизборната платформа на БСП за изборите от декември 1994 г.? Тя беше ли реалистична, или беше популистка, каквито са обвиненията на десницата? Обещаваше ли БСП на обществото през
1994 г. „връщане на социализма“?
Александър Лилов: Програмата на БСП „Нови времена, нова България,
нова БСП“ консолидира партията и изигра важна роля за спечелване на изборите. През 1994 г. ние имахме вече публично огласена нова програма, приета с
всеобщ партиен референдум. За никакво връщане към държавния социализъм
от съветски тип не е ставало и не можеше да става дума в изборната политическа оферта на БСП. Само празни глави може да твърдят това. В самата нова
програма имаше, както е добре известно, специален раздел за лявоцентристко
споразумение за управление на държавата в прехода и това не е случайно.
Ние спечелихме тези избори не с популизъм и обещания за връщане към
социализма (не забравяйте, че бяха минали само пет години от 1989 г.), а с подобра предизборна платформа и с по-солидни изборни листи. БСП тогава все
още имаше силен и известен на населението кадрови корпус. Освен това за нас
работеше тогава видимият за всички провал на дясното управление.
Искра Баева: Как оценявате второто управление на БСП с министърпредседател Жан Виденов? То попречи ли на развитието на реформите, или ги
подпомогна? Какво е отношението Ви към масовата приватизация, към опитите да се запазят държавните предприятия, да се подкрепят земеделските кооперации? Защо всички тези усилия завършиха с неуспех?
Александър Лилов: Задавате ми доста сложен въпрос. Ще го разчленя на
няколко пункта. При това искам да подчертая, че това е моето лично мнение, а
не е оценка на партийното ръководство. Такава оценка за съжаление и досега
не е направена, което самò по себе си не е положителен факт.
Най-напред моето мнение за Жан Виденов. Знае се, че именно аз го предложих за председател на БСП на 40-ия конгрес, след като Янаки Стоилов, когото първи предложих, си направи отвод. Прегледайте стенограмата на конгреса
и ще видите, че за мен не представляваше никаква трудност да бъда отново
избран за председател на партията. Да оставим настрана бурните емоционални
реакции на залата, когато оповестих моето намерение да се оттегля. Да погледнем фактите. От тримата алтернативни кандидати в листата (Ал. Лилов, Ж. Виденов и Г. Пирински) в първия тур аз спечелих най-много гласове и за балотажа
останахме моя милост и Жан. Аз се оттеглих и призовах тези, които са гласували за мен, да гласуват за по-младия от мен Жан Виденов. Защо го направих?
Първо – защото така повеляваха европейските демократични правила. Щом си
загубил парламентарни избори, макар и с 1%, трябва да отстъпиш лидерското
място на друг. Унизително и провинциално е да го усукваш под каквато и да е
форма. Второ – защото беше настъпил моментът да започне смяна на поколенията в ръководството на БСП. Налагаха я не само принципите, а и необходимостта от кадрови стимули за модернизацията на партията.
Моята оценка за Жан е положителна. Той притежава добър политически
интелект. Образован е, има висше образование по международни икономичес-
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ки отношения. Владее английски, арабски и руски език. Не е малодушен, има
силна воля, способен е да носи отговорност. Не е корумпиран, обратно, беше и
си остана честен, високо морален млад политик. Беше си завоювал авторитет
в парламента – говореше кратко, но винаги компетентно. Той именно отговаряше за демократичното парламентарно функциониране на нашата група. Жан
е един от младите идеалисти в нашата партия, „порода“, която все по-рядко
се среща в наше време. Не знам дали тази порода не трябва да бъде записана
в някаква „Червена книга“, за да не я изтребват така системно политическите
бракониери, с каквито е претъпкан преходът.
Както се вижда, това е ценно съчетание на лидерски качества. Разбира се,
като всеки политик, и той имаше своите слаби страни. Изключвам трудния му
характер (и моят не е лек). Той не беше носител на диалогични заложби и манталитет, не е диалогична личност. Силната му воля граничеше понякога с инат.
Тази му особеност в определен момент се прояви доста негативно. Както и да
е, моята оценка за Жан като цяло е положителна и не се е променила въпреки
някои по-късни усложнения. И сега не вярвам на тиражираната в някои медии
информация, че е напуснал БСП.
Каква е оценката ми за нашето второ управление? Първата, 1995 година
беше определено успешна. Правителството действаше добре. Започна да погасява външния дълг (с над 1 милиард щ.д.), лансира идеята за масова приватизация, активира някои производства. Едногодишният положителен старт беше
забележим за цялото общество, особено на фона на предишното управление.
Но още в първото тримесечие на 1996 г. се появиха някои неблагоприятни симптоми. Очерта се зърнена криза. Забелязаха се първите признаци на опасността
от банкова криза и засилване на инфлацията. Някои звена на правителството започнаха да буксуват. Мисля, че реакцията на Висшия съвет на БСП беше
своевременна – реалистичен анализ на ситуацията, формиране на адекватни
реакции по появилите се опасности.
Озадачаващото беше, че тези правилни и конкретни решения на Висшия
съвет, които всеки може да намери днес в партийния архив, бяха оставени без
практически последствия. Симптомите обаче се задълбочиха. Особено тревожни бяха зърнената криза и бързо нарастващата инфлация. Спомням си, че когато през пролетта на 1996 г. посетих Гърция и се срещнах с Папандреу, първото
нещо, което ми каза той още на вратата, беше: „Какво става у вас? Току-що
радиото съобщи, че от днес 1 долар вече се разменя за 100 лева.“ (Да не говорим
за по-късните драстично високи котировки.)
През юни се проведе ново заседание на Висшия съвет по ситуацията в
страната. Направи се трезва преценка на оформящите се неблагоприятни тенденции и бе прието напълно адекватно решение – частичен ремонт на правителството, главно в икономическия екип, но, подчертавам – със запазване на
министър-председателя и ядрото на кабинета.
За съжаление това решение не се проведе навреме и с убедителни персонални промени в очерталите се неблагоприятни сектори. Междувременно ситуацията все повече се влошаваше. Стигна се до опасно нажежаване на обстановката и до намеса на улицата. През есента ситуацията започна да излиза от
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контрол. Общественото мнение и медиите се обърнаха срещу нас.
Така се появи необходимостта от цялостен ремонт на правителството, вече
с нов министър-председател (Жан и при това положение можеше да си остане
председател на ВС). Тогава именно се появи писмото на 19-те дейци на БСП.
Това беше трудно, но критично необходимо действие. Може само да се съжалява, че и тук реакцията закъсня.
Едва в края на годината (много късно) на конгрес на партията премиерът
и правителството излязоха в оставка, формирането на ново правителство съзнателно се забави (!!!), номинираният за нов премиер от БСП и избраният нов
председател на БСП в последна сметка оттеглиха номинацията на ново правителство и БСП загуби спечелената на демократични избори държавна власт.
Сложен, много комплициран период.
Искра Баева: Защо според Вас се стигна до повторното отстраняване на
БСП от власт в началото на 1997 г.? Вината изцяло ли беше у Жан Виденов,
или имаше и други причини? Отказът от реализацията на мандата за съставяне на правителство, осъществен от новия лидер на БСП Георги Първанов и
от номинирания за министър-председател Николай Добрев, се интерпретира
по най-различен начин – главно като акт на държавническо мислене или като
предателство. Каква е Вашата оценка? Как повторният отказ на БСП от властта
се отрази на българския преход?
Александър Лилов: Не, не е виновен само Жан Виденов. Неговата основна
грешка е, че не направи през лятото на 1996 г. достатъчно категоричен ремонт
на правителството и не вкара в него авторитетни и със силни управленски качества икономически и особено селскостопански дейци. Това можеше да снеме
напрежението и най-важното – да засили ефективността на правителството.
Но има и други персонални вини както отляво, така и отдясно. Прекъсването
на мандата е обвито в мъгла. Вие, историците, тепърва ще осветлявате фактите
и персонажите в този наситен с противоположни твърдения епизод на прехода.
За да Ви е ясна моята лична позиция в онзи момент – аз бях, след допуснатото
голямо закъснение и създалото се доста високо вече политическо напрежение,
за създаване на второ наше правителство с премиер академик Благовест Сендов, което да поеме официален ангажимент да проведе предсрочни парламентарни избори.
Освен персонална има и колективна отговорност: партията не беше завършила своята модернизация; демокрацията не беше направила задължителни
своите писани и неписани правила и норми; десницата искаше властта не чрез
избори, а на всяка цена и с всички средства. Имаше нечисти задкулисия.
Десницата и бившите президенти, особено единият от тях, днес се хвалят,
че мандатът не е оттеглен, а не е даден от него на БСП за ново правителство
въпреки конституционните норми, но те не си дават сметка, че неспазването
на Конституцията от държавния глава е подсъдно и че всъщност именно оттам
започва политическият залез на СДС. Властта трябва да се взема на избори,
а не чрез нарушаване на Конституцията или заобикаляне на демократичните
принципи и норми, защото апетитът идва с яденето и нарушаването на демо-
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крацията спрямо политическия опонент се пренася вътре в самата партия, което и стана, а също и в нейното държавно управление. Вижте какво стана и какво
остана от десницата у нас днес и от нейните тогавашни лидери и „командири“.
Демокрацията е капризна дама и си отмъщава на тези, които се държат
непристойно с нея.
Искра Баева: Каква е Вашата оценка за второто правителство на СДС (вече
като ОДС), оглавено от Иван Костов? Действително ли то започна истинските
реформи на прехода? Как се отрази първият изцяло изпълнен правителствен
мандат върху социалното положение на българските граждани – в социалноикономическата сфера, в областта на културата и така нататък?
Александър Лилов: Общата оценка – като цяло негативна. Разбира се,
най-меродавната оценка на правителството на Иван Костов даде избирателят
на парламентарните избори през 2001 г. Несериозно е да се омаловажава тази
оценка. Вярно е, че това правителство изкара пълния си управленски мандат,
както е вярно, че то претърпя разтърсващо десницата поражение на тези избори. Защо?
Не бива да се отрича, че именно то извърши пазарните икономически реформи у нас. Но ги извърши върху основата на една държавнически безотговорна и грабителска приватизация. Многомилиардното национално богатство
беше приватизирано за жълти стотинки. „Кремиковци“, „Балканкар“, авиокомпания „Балкан“, химията, електрониката са нарицателни за тази приватизация.
Корупцията придоби огромни размери и ярки персонални олицетворения.
Бедността обхвана огромното мнозинство на населението – над 80%, което се
бореше не за по-високо жизнено равнище, а за своето биологично оцеляване.
Това беше антисоциално правителство.
Но въпросът не е само в разграбването. Не по-малко съществено е колко от
приватизираните предприятия заработиха ефективно. Правителството и досега
се хвали, че е приватизирало еди-колко си процента от държавната собственост,
но не посочва колко процента от тях работят и което е още по-важно – колко
са конкурентоспособни. Нека бъдем наясно. Аз не съм против приватизацията.
Няма пазарна икономика без частна собственост. Аз съм против грабежа, против
икономически неоправданото приватизиране, против приказното превръщане
на довчерашни бармани и други подобни в едри новобогаташи.
Ако ме питате персонално за Иван Костов, мисля, че това е най-способният политик, който излъчи десницата през прехода. Но авторитарен по стил и
мизантроп по характер. Неслучайно политическото му прозвище е Командира. Той е първият преходен премиер с изцяло завършен правителствен мандат,
но загуби, както вече казах, с гръм и трясък следващите избори. Трансформира СДС от съюз на различни политически формации в строго контролирана
партия, но влезе в непримирими отношения с основните фигури на партията
(Стоянов, Софиянски, Бакърджиев, Бисеров и други), което предопредели разцеплението й. Корупцията и лидерските междуособици – ето ги двете тежки
заболявания на СДС. Костов е типичен политик на прехода и ако иска да остане
в политиката, би трябвало да направи крачка назад и да премисли много важни
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неща, преди да се върне във властта.
Сега в парламентарния статус на Иван Костов се наблюдава следният парадокс. Той прави най-смислената дясна критика на управлението, но тя няма
обществена чуваемост и не може да има ефект, защото я произнася той. Неговият морален, партиен и управленски кредит е рязко намалял. В това число и
сред своите, в десницата. Понякога се учудвам защо този способен човек така
неистово се стреми към властта, защо не даде път на нови лидери и дейци на
десницата. Мисля, че дори прословутото му двегодишно мълчание (разсърдване на „неоценилия“ го народ) е нещо по-нормално от сегашната му политическа неистовост.
Искра Баева: Какво говори за състоянието на българското общество в годините на прехода триумфалното завръщане на бившия български цар Симеон
Сакскобургготски и победата на неговата формация в изборите от юни 2001 г.?
Как оценявате неговите обещания, че за 800 дни България ще се оправи – те
реалистични ли бяха?
Александър Лилов: Триумфалното, както се изразихте, завръщане на Симеон в България е всъщност квазитриумфално. То е по-скоро една от гримасите на прехода, отколкото значително историческо събитие. Може би е ехо на
криворазбраната цивилизация или на склонността ни да търсим месии вън от
България. Може би! Как например си представяте една Унгария, една Чехия,
една Гърция, една Сърбия, една Румъния, да не говорим за една Франция или
една Германия, да поставят съвременното си развитие в ръцете на бившите си
монарси? Абсурд! По-продуктивно е да търсим обяснението на този факт в „долината на сълзите“ и в разочарованието на широките електорални слоеве на народа от резултатите на прехода и от управлението на партиите през прехода.
Обявената от Симеон Сакскобургготски програма „800 дни“ беше израз на
неговата неподготвеност да управлява държавата 10–12 години след началото
на прехода. Както и можеше да се предполага, тя се провали и рязко намали вярата в управленския му капацитет. Триумфът при връщането се трансформира
в триумфиращо разочарование от управлението.
Но нека да отбележа и една несъмнено положителна страна на неговото
управление – намаляването на политическата конфронтация между лявото и
дясното у нас. Това действително е положителен факт. Макар че някои добре известни със своята „безкористност“ персони обявиха това намаляване за
окончателно ликвидиране на ляво-дясната политическа конфигурация у нас.
(Какъв интелектуален и морален бисер!!!)
Днес НДСВ се изправя пред голяма опасност – електоралното доверие към
партията достигна критичен праг. И този критичен праг е свързан може би не
само с политиката (там има и някои интересни личности), а и с липсата на мяра
в имотните претенции на бившия ни цар.
Искра Баева: Каква е Вашата преценка за резултатите от 20-годишния
преход в социалната област? Как оценявате социалната цена на прехода? Може
ли да се каже, че жизненото равнище на хората днес е един от критериите за

24

бр. 3/4 – год. XII

ТЕОРИЯ
оценка на прехода?
Александър Лилов: Безусловно! Жизненото равнище и качеството на живот на хората е концентриран израз на общественото развитие. Ако те не се
подобряват, обществените промени губят смисъла си.
От гледна точка на социалните критерии преходът подлежи на капитална
критика. Неговата социална цена е непосилно висока. Разбира се, няма начин
да не се плати тежка цена при такава радикална промяна. Неслучайно Ралф
Дарендорф въведе метафората „долина на сълзите“. Но у нас се извърши истински погром върху жизненото равнище на хората. За да не бъда голословен,
ще приведа само два примера. Единият – емиграцията в чужбина. Тя достигна
вече над 1 милион души, повечето от които са на млада възраст и са отлично
квалифицирани специалисти. Това е тежък национален кръвоизлив. Вторият
– спадът на средната годишна заплата. Ето ви сравнителна таблица по този въпрос за новоприетите в ЕС страни. Ние сме на последно място – с пъти по-зле от
повечето страни, с които се съизмервахме преди прехода.

БВП на човек от населението
общо

% от средния

Средна годишна
заплата

ЕС (за средна РЗ – Австрия)

21253

100

26100

Чехия

Страни

12538

59

4400

Унгария

1245

53

3800

Полша

8779

41

5600

Словакия

10433

49

3000

Словения

15562

73

10800

България

5237

25

1500

Румъния

5741

27

1800

Естония

8713

41

2800

Латвия

6348

30

2000

Литва

6362

30

1950

Източник: Евростат и други публикации. (БВП на човек от населението е за 2000 г., а средната
заплата – за 2001 година.)

Така е и с пенсиите, със заплащането на учителите, на преподавателите във
ВУЗ, на научните работници; така е със средствата, отделяни за образование и
здравеопазване. В сравнение с 1990 г. реалните доходи на лице от семейството
през 2000 г. спадат по сравнителните данни на статистиката с 60%, реалната
работна заплата – с около 50%, средната пенсия – с 64 процента.
Преходът произведе масова бедност и архаична социална стратификация.
Повече от половината от населението живее в зоната на бедността. Социалната
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структура на сегашното преходно общество у нас е: тънък слой – 8–10%, новобогаташи – неголям слой, 15–20%, средна класа и останалата част – бедни или
граничещи с бедността хора. Това положение не може повече да бъде търпяно.
Достигната е критичната за Европа точка на ниско жизнено равнище и ако не се
реализира държавна стратегия за ликвидиране на бедността, вътрешната стабилност на страната ще бъде изложена на риск.
Специално бих искал да подчертая отговорността на БСП в тази област.
Сегашната й социална политика не отговаря на остротата на проблема. Ако тя
не знае как да реши този национален проблем, ако продължава да се гордее с
това, че от 60 лв. е направила минималната заплата и минималната пенсия на
100 лв. – тя просто не може да разчита на доверието на бедната част от населението. Как се живее с такива доходи! Сегашната социална глухота на БСП
трябва да бъде лекувана с реалния пример на другите бивши социалистически
страни, с които бяхме и сме съизмерими. Вижте още веднъж горната таблица
– защо те могат, а ние не можем?
Искра Баева: Как приехте тезата, лансирана през 2002 г. от някои социолози и политолози, за приключване на българския преход, като се има предвид, че
доказателствата им бяха свързани с победата на НДСВ на Симеон Сакскобургготски в изборите от 2001 година?
Александър Лилов: Аз съм един от критиците на тази теза. Защо?
Според мен, ако целта на прехода е била да направи България и живота
на българите такива, каквито са днес – 2009 г., той губи историческото си оправдание. Защо трябваше да се премине през толкова много страдания, за да се
върнат икономическото състояние на страната и жизненото равнище на хората
толкова назад? Няма исторически смисъл, няма доверие към партиите и политиците, които са свързани с тези неблагоприятни резултати.
Целта на прехода беше да се реформира България така, че политическата,
икономическата и здравната система да се тласнат напред, а жизненото равнище на хората да се издигне на по-високо равнище, отколкото беше дотогава.
Става дума за преход към по-напреднала (политическа, икономическа, културна) фаза на нашето историческо развитие.
От тази гледна точка развитието на българския преход би следвало да се
периодизира в две фази.
Първа фаза:
• установяване на демократична политическа система от европейски
тип;
• създаване на функционираща социална пазарна икономика по европейски модел;
• приемане на България в Европейския съюз.
Тази първа фаза според мен е завършена през 2007 г. с приемането ни в ЕС.
Втора фаза:
• усъвършенстване на демократичната политическа система;
• създаване на конкурентоспособна социална пазарна икономика;
• ликвидиране на бедността;
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• модернизация на страната (технологическа, инфраструктурна, образователна), създаване на общество на знанието;
• просперитет на страната и постигане на по-високо качество на живот
на хората.
Обобщено казано – включване на България в световния преход от индустриалното в постиндустриалното, информационното общество.
Тази втора фаза на прехода не е завършила, тя предстои. Това е историческото оправдание и смисъл на прехода.
Ако трябва да премина от политически към общотеоретичен анализ, бих
формулирал следната хипотеза. Постановката „преход от социализъм към капитализъм“ е исторически нонсенс. Историята се движи напред, а не назад.
Това, което става в бившите социалистически страни, не е преход от социализъм към капитализъм, а преход от социализъм – през реставрация на капитализма – към създаване в бъдеще на нова, следкапиталистическа обществена
система в новата информационна епоха. Дали е вярна тази теоретична хипотеза, ще покаже времето; дори да се окаже утопична, това е по-продуктивна идея
от тезата за „края на историята“.
Искра Баева: Присъединяването на България към Европейския съюз на
1 януари 2007 г. можеше ли според Вас да се приеме като знак, че българският
преход е приключил? Каква е оценката Ви за това събитие от гледна точка на
съвременната българска история?
Александър Лилов: Висока! Приемането ни в Европейския съюз е ключово
историческо събитие. Навлизаме в нов период на нашето многовековно развитие и на възможност да постигнем по мирен път националния ни идеал. Целият
въпрос е ще излъчим ли способни и пасионарни държавни лидери, които да
формират следпреходна визия за развитието на страната като член на ЕС и да я
реализират в сложните съвременни условия.
В моето съзнание съвременният български национален идеал би следвало да бъде „свободна, демократична и процъфтяваща България“. Той означава
стабилна България; икономически модернизирана и просперираща България;
благоденстващ български народ; международно уважавана и притегателна за
всички българи по света България. Но този идеал може да се наложи не като
вербална конструкция, а като постепенно извеждане на страната от престъпността, корупцията, неспазването на законите, от бедността. Докато не се справи с тези сковаващи националната енергия явления, страната няма шанс да
реализира историческия и стратегическия потенциал на членството си в Европейския съюз.
Искра Баева: Какви са Вашите наблюдения за отражението на прехода
върху културата, образованието, ценностната система на съвременните поколения? Може ли да се говори за духовна криза? Кои са доминиращите ценности
през прехода, от какво се мотивира професионалната и обществената активност днес?
Александър Лилов: Задавате ми най-важния и възможно най-трудния въп-
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рос. Като цяло смятам, че преходът разтърси до основи духовната система на
обществото. Иначе и не можеше да бъде. Социализмът претърпя крах. Не само
в икономическата и в политическата си система, а и в идеологията, ценностите,
в моралната сфера. Основното тук е елиминирането на действащите дотогава
идеи, принципи, критерии, ценности и същевременно – липсата на нови. Получи се духовен вакуум – старата система беше срината, новата още я няма.
Налице е грамаден ценностен, морален, културен дефицит.
Реставрацията духовно девалвира обществото. Всичко е позволено, всичко се подлага на отрицание и преоценка, властелин стават парите. Всичко се
продава и купува. Разместват се културни стойности, лансират се съмнителни
културни прояви, страната се залива от развлекателна аудиовизуална продукция. Субкултурата на насилието, на ужаса и нагона залива културното пространство.
Образованието преживява тежък период. Вместо да увеличаваме средствата за образование и наука, т.е. да инвестираме в човека, както правят напредналите държави, ние се върнахме значително по-назад от постигнатото при социализма в началното, средното и висшето образование. Духовното лидерство
на голямата интелигенция е поставено в неблагоприятни условия. На преден
план са маломерни личности. Големите учени, големите художествени таланти
и постижения са в периферията на обществото.
Субкултурата засяга не само културните процеси. Вижте каква нескончаема чалга се вихри в политическия живот, в езика и поведението на политическия елит, в медийните изяви.
Какво е всичко това, ако не признаци на криза. На духовна, морална и ценностна криза. Тя е по-тежка и по-дълготрайна от икономическата.
Смятам, че е нужна сериозна национална дискусия по духовната равносметка на прехода с участието на най-крупните имена на българската наука,
образование и култура. Трябва да се анализира сегашното духовно състояние
на обществото и да се трасират пътища за излизане от кризата. Трябва да се чуе
гласът на националния пасионарен интелект, на националния научен и художествен гений – кои са българските жалони към бъдещето и кои са големите
опасности и предизвикателства пред българската нация.
Специално за образованието и науката е нужно съизмерване с Лисабонската стратегия на ЕС и превръщането на това съизмерване в национален
приоритет. Но не в досегашния вербално-декларативен вид, а като реална финансова, институционална, кадрова и управленска политика. Ясно е, че докато
продължава сегашното бюджетно и управленско статукво, няма да има промяна в образователната ситуация и в технологическата иновативност на нашето
развитие.
И най-сетне, научната общественост трябва да се вдигне и да защити престижа, ролята и имотите на Българската академия на науките от посегателството
на някои добре познати вече на всички „герои“ на прехода. Те мечтаят да доведат до фалит академични институти с атрактивни имоти, за да ги приватизират, както постъпиха с други атрактивни имоти и производствени мощности.
Държавата е длъжна да защити БАН от тези посегателства, а ако тя абдикира от
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този си дълг, тогава това трябва да направи самата академична общност, за да се
осигури бъдеще за една славна 140-годишна традиция и за една първостепенна
в наше време национална кауза.
Искра Баева: Какви би трябвало да бъдат резултатите от прехода в различните обществени сфери? Има ли единно отношение към това сред българските
граждани? От тях ли зависи оценката за приключването на преходния период?
Александър Лилов: Като допълнение към казаното по-горе за периодизацията на прехода, бих обобщил така отговора на този Ваш въпрос:
• В политиката – осигуряване на реална и функционираща демокрация,
а не само законовото й гарантиране.
• В икономиката – постигане на висок икономически растеж, иновационно развитие на производството и ликвидиране на бедността за 10–15 години.
• В културата – преодоляване на духовния и ценностния упадък и запазване на самобитната българска идентичност.
Като най-важна за близкото бъдеще смятам необходимостта от формиране
на следпреходна държавна визия за развитието на страната като член на Европейския съюз. Тя би следвало да стане фокус на националната институционална политическа, научна, икономическа, интелектуална и всякаква гражданска
енергия. Не стане ли това, „долината на сълзите“ няма да свърши, перспективата ще бъде поставена под въпрос.
В политиката и в държавното управление трябва да се даде път на следпреходните поколения. Те носят потенциала да изградят нова, европейска България. Преходните поколения направиха каквото можаха. Нужни са нови водачи.
Пред страната се отваря в настъпващия следпреходен период една позитивна перспектива и една съдбоносна опасност. Перспективата – създаване на
информационно общество, на общество на знанието. Опасността – затъване в
изостаналостта и бедността, топене и постепенно изчезване.
Развитието на страната трябва да се постави върху иновационни релси.
Съвременността е пълна с примери за бързо позитивно развитие на базата
на иновациите (вижте Финландия, Норвегия, Испания, Португалия, азиатските тигри). Същевременно историята е претъпкана с държави и цивилизации,
които не са били способни да откликнат успешно на новите предизвикателства
и са потънали в нощта на историята.
Не бих искал това да звучи като прокоба. Все пак нашето племе е креативно и въпреки че се намира на „пътя на историята“, е показало, че има висок
потенциал за развитие.
Искра Баева: Един последен въпрос. Аз съм историк, занимавам се със
съвременността и мен ме интересува съдържанието на историческия процес.
Вие се занимавате с теория и в центъра на Вашето внимание е философията на
историческия процес. Как бихте обобщили най-синтезирано равносметката на
20-годишния преход у нас и неговото място във философията на европейското
и световното развитие в наше време?
Александър Лилов: Мога само да Ви завиждам. Като историк Вие обработ-
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вате толкова плодородна нива, може да съберете ценен емпиричен урожай. При
нас – в зоната на теорията, е продължителна суша, голяма част от семената измръзнаха от студа и ветровете.
Това, което бих могъл да кажа по въпроса, е следното.
За изминалите 20 години у нас и в другите бивши европейски социалистически страни протича еднотипен исторически процес, процес на реставриране
на капитализма. В България – на ранния капитализъм. Това са промени отгоре.
От историята знаем, че реставрациите са възможни, стават понякога, но не са
продължителни исторически процеси. „Стрелата на времето“ се движи напред,
както доказва новата наука „синергетика“. Временни обрати в историческите
процеси никак не са изключени, но понятието „исторически прогрес“ не е празно словосъчетание.
Световният исторически процес в напредналите страни в края на ХХ и
през ХХІ век е преход към постиндустриално и посткапиталистическо развитие. Това вече не е процес отгоре, а е последователно вътрешно движение на
историята. Още през този век светът ще живее в нова система, или в нови системи.
Такава е генералната посока на съвременното движение на света, гледана
през призмата на философско-историческия анализ.
Но от конкретноисторическа гледна точка реалността е съвсем друга. Живеем в капиталистическо общество, което в двадесетата си година има най-слаборазвитата икономика в ЕС; най-голямата бедност от всички страни – членки
на ЕС; най-ниските показатели за съвременно иновационно развитие. Голямата
част от населението на България живее тежко – в несигурност, с ниски доходи,
сред голяма корупция и престъпност.
Ясно е, че са нужни три неща. Първо – промяна. Второ – промяна. Трето
– промяна.
Търси се автентична лява партия, която да защити лузерите (губещите) и
бедните, да предложи визия и стратегия за следпреходно развитие на страната.
(Това обаче е тема за друг дебат, който можем да направим примерно
есента след парламентарните избори.)
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нес повече от друг път човечеството има нужда да намери най-краткия път към цивилизация,
която олицетворява идеята за хуманизъм. Важно условие за това е то да се извиси до идеята за цивилизационен избор, мотивиран и вдъхновен единствено от
хуманизма като върховен и универсален критерий на
човешкия прогрес. Неслучайно политически движения с лява ориентация приемат идеята за устойчиво
развитие като хуманистична алтернатива на сегашната порочна цивилизация, основана на насилието,
експлоатацията, корупцията, хищническото отношение към природата и егоцентричната жизнена стратегия, която лишава идните поколения от шанса да
изградят свят по-добър, по-справедлив, по-сигурен
и по-красив от света, който ще заварят. Тази философия е заложена в стратегическия проект на европейските социалисти за „Нова социална Европа“ и в „Целите на хилядолетието“, приети от ООН.
Впрочем изборът на свободния човек не може да
има друга цел, освен обществена уредба, в която хората са равни, няма потисничество и насилие, няма
експлоатация на човек от човека, в която разумът и
справедливостта са върховен принцип и критерий за
прогрес. В нея общуването между хората и природата
е очистено от белезите на хищничество и разрушителност, насилие и арогантност. Известно е, че тези
белези се подхранват и възпроизвеждат чрез растяща алчност, егоизъм, неразумност, злоба и ненаситно
отдаване на корумпиращо удоволствие от страна на
незначително малцинство за сметка на безкрайните
страдания на милиарди хора.
Новата цивилизация следователно се нуждае от
нова идеология с качествено нови идеи, принципи,
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норми и добродетели, въздигнати в ценности и идеали, в които човечеството
като цяло вижда теоретичен (осъзнат) израз на своите коренни интереси, както
и начините на тяхното практическо осъществяване. Нейните основни парадигми са: съчетаване на духа на революцията с революция на духа; плурализъм
и толерантност, свободна конкуренция на идеите; широка взаимна откритост
на културите и постоянни грижи за опазване и обогатяване на специфичната
духовна идентичност чрез модернизация и обновление. Главната функция на
тази нова идеология е да възстанови и да поддържа единството на културата
и цивилизацията като израз на нарастващата способност на човека да създава
материални и духовни блага и да ги използва по разумен начин за съзидателни
и хуманистични цели, както и да ги разпределя по принципа на справедливостта и всеобщото благоденствие.
Такава цивилизация предполага нова нравствена философия, която да утвърди съюза между интелекта и благородството, между личното и глобалното,
единството на оперативността на машините и мъдростта на човека, да съчетава
физическата сила и силата на духа.
Теоретичното самосъзнание на тази цивилизация е философията на хуманизма, която да научи човека не само как да оцелее и как да се спаси от дълбоката криза, а преди всичко как да осъществи своето предназначение като фактор
на еволюцията, да утвърди парадигмата, че човекът може реално да промени
единствено собствения си дух.
В условията на прехода към хуманистична цивилизация и към нейното
утвърждаване в световен мащаб философията е призвана да превърне в свой
основен въпрос разкриването и обосноваването на предназначението на човека да придава смисъл на Вселената, облагородявайки природната субстанция
чрез своята културна дейност, за да оставя след себе си свят по-добър, по-красив, по-богат и по-сигурен от света, който е заварил.
Главната цел на новата цивилизация е да ускори излизането на човечеството от ерата на насилието, превърнало света в бойно поле, и навлизането му
в ерата на закона, справедливостта и любовта. Това ще бъде първата гигантска
крачка към целта на живота – от царството на необходимостта към царството
на свободата.
Човекът е извървял малка част от своя еволюционен път на Земята. Той все
още е в преддверието на истинската си история. На него му предстои тепърва
да разгръща необятните простори на духовното си просветление. Досегашното
му развитие е само подготовка за това, за нова цивилизация на справедливостта, свободата, разумността, умереността и съзиданието. Задачата на философията е да подготви човечеството за нова мисия.
* * *
Цивилизационният избор в полза на устойчивото развитие се основава
на:
• трудова собственост (собственост, придобита чрез трудова дейност);
• балансиран икономически растеж;
• екологически функциониращо общество;
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• съзидателни технологии;
• умерена и ограничена централизация;
• разумно, оптимално използване и съхранение на природата;
• единство на многообразието, универсалност и самобитност;
• живота като върховна ценност;
• творчески труд;
• личност с обществени рефлекси;
• приоритет на духовните ценности в съчетание с материалното благополучие;
• демокрация, основана на благоденствие за мнозинството и равенство
пред закона;
• легитимност на онази политическа власт, която отстоява и узаконява
общото благо;
• начин на живот, основан на благоразумие, съзидание и духовност;
• активност, благородно съревнование, сътрудничество и взаимопомощ;
• човечност, състрадание, алтруизъм;
• свобода, отговорност, дисциплина;
• обществена координация, доброволно коопериране и регулиране чрез
принципа на справедливост без експлоатация на човек от човека (ограбване);
• държавата съществува в полза на обществото, за да осигурява свободата, сигурността и равноправието на личността, като постепенно се вгражда в
гражданското общество;
• социална интеграция, равенство и стимулиращо взаимодействие;
• национално достойнство, широка отвореност към другите, всемирно
единение и братство между народите; благоразумие, предвидливост, вяра и
грижа за бъдещето, самоналожена задръжка;
• глобална етика, толерантност;
• възходящо, исторически необходимо и морално оправдано развитие;
• благородство на духа, взаимопомощ, благотворителност и милосърдие;
• широка културна интеграция и културна идентичност;
• обществено благоденствие и лично щастие;
• общество без войни и насилие;
• човешка сигурност и достоен начин на живот;
• силно развито гражданско общество;
• постоянна и обща грижа за идните поколения, за да им се гарантира подобър, по-сигурен, по-богат и по-красив свят от света, в който живеем.
При тези условия се постига еманципация на труда и възстановяване на
неговия суверенитет; господството на капитала над труда се заменя с тяхната равнопоставеност в процеса на производството и при разпределението
на резултатите от икономическия растеж и новите технологии между тях
като главни фактори в този процес; ограничава се и впоследствие се преодолява комерсиализацията на образованието, здравеопазването, медиите, спорта
и други области на обществения живот.
Идеята за тази цивилизация има проекции във всички основни етапи от
историческото развитие на човечеството. Тя има различни наименования. От-
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части нейната същност е разкрита преди около 120 години от американския
учен Луис Хенри Морган: „Демокрация в управлението, братство в обществото, равенство на правата, всеобщо образование ще осветлят следващото повисоко стъпало на обществото, за което непрекъснато ратуват опит, разум и
наука.“ Сто години преди него друг великан на хуманистичната идея Жан-Жак
Русо предлага още по-ясно и още по-точно определение: „Никой гражданин да
не стане тъй богат, че да може да купува другите, и никой да не е толкова беден,
че да бъде принуден да се продава.“ В наши дни тази идея придобива следния
вид: „Всеки да има достатъчно и никой в излишък.“ Това общество, подчертава
Фр. Енгелс, е пълно отрицание на съвременната цивилизация, подчинена на
„голям ламтеж за богатство“ [1, 174–175].
Тук се налага да отбележим, че когато говорим за съвременната цивилизация, в никакъв случай не бива да забравяме нейната най-голяма заслуга
– научно-техническият прогрес. Тя е порочна не заради неговите постижения.
Същността на проблема е в характера на използването и разпределението на
плодовете (благата), произтичащи от тези постижения. Именно неразумното
им използване превръща цивилизацията, възникнала преди 5000 години, в порочна. В основата на това болезнено опорочаване стои обществен модел, основан на неравенството, несправедливостта, безумната експлоатация на човек
от човека и изтощителното присвояване на природата и нейните ресурси. Това
противоречи на целта на самата цивилизация като велико завоевание на човечеството. До ХVІІ–ХVІІІ век този процес се движи в обхват и мащаби, които не
застрашават равновесието в обществото и природата. С окончателното утвърждаване и превръщане в доминираща световна сила на съвременния начин на
производство, чиято основна цел е печалбата на всяка цена и с всички средства,
цивилизацията става уродлива, неразумна, несправедлива и разрушителна.
Като определящи нейни характеристики се налагат: милитаризмът, насилието, неразумността, потребителството, паразитизмът, корумпиращият хедонизъм, задълбочаващата се екологична криза, нарастващата бездуховност, корупцията, всепозволеността и самочувствието за безнаказаност на всесилните
икономически и политически групировки, които господстват в съвременното
общество.
* * *
Основните ценности на хуманистичната цивилизация са:
• хуманизъм;
• социална справедливост;
• алтруизъм;
• съзидание.
Както подчертава Жак Атали, съчетаването на икономическия растеж със
социалната справедливост – ето основния нерешен проблем на съвременната
цивилизация. Това е източникът на противоречията и на конфликтите от хилядолетия.
Справедливостта е единствената алтернатива на всички обществени системи, основани на неправдата, социалната несправедливост, експлоатацията на
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човек от човека, потисничеството и насилието, на неразумното използване на
плодовете на културата и разрушителното въздействие върху природата и нейните богатства. Справедливостта е основната морална, политическа и социална
категория на хуманистичната цивилизация като антипод на престъпната антихуманна и корумпирана цивилизация, която днес живее с амбициите да завладее света, създавайки глобална йерархия, за чийто връх претендират САЩ.
Впрочем това е крайната цел на американската глобална стратегия.
Никога досега – от зората на човешката история до наши дни – пропастта
между бедността и богатството в световен мащаб не е била толкова дълбока и
чудовищна, както днес; насилието, експлоатацията, потисничеството, неправдата, несправедливостта и грабителството не са били в такива размери, както в
края на ХХ век; авторитетът на силата не е бил толкова безапелационен спрямо по-слабите и по-малките, както днес; никога досега цинизмът и всепозволеността не са били така брутално узаконявани от парламенти, политически
партии и лидери, както днес; никога досега светът не е представлявал толкова
остра пирамида, на върха на която стои все по-мощна финансова олигархия,
изместваща политици, държавници и политически сили от реалното управление на обществото, превръщайки ги в послушни кукли в ръцете си и заменяйки
всички останали и известни на човечеството форми на държавно управление с
диктатура на парите и богатството (плутокрация).
Апологетите на тази порочна цивилизация цинично се опитват да внушат
на човечеството, че тя няма алтернатива. Но историята на човечеството е история на борбата на справедливостта срещу несправедливостта и робството, на
хуманизма срещу безчовечността, на бедността срещу богатството, на правдата
срещу неправдата.
Бъдещето принадлежи на онзи обществен модел, който създава необходимите материални и духовни предпоставки за тържеството на тази идея в световен мащаб. За цивилизация, основана на хуманизма. Като върховна ценност,
благоразумието превръща човека в „образ и подобие“ на съвършенството.
Гръцката античност издига в култ справедливостта и благоразумието, което се свързва с благоденствие и с въздържание в името на бъдещите радости.
„Цивилизацията контролира – пише Бертран Ръсел – импулса не само
посредством предвидливостта, която представлява самоналожена задръжка, а
и чрез закона, обичая и религията.“ Така „от една страна, целите на общността
се налагат на индивида, а от друга – индивидът, който е придобил склонността
да гледа на живота си като на цяло, все повече жертва своето настояще в полза
на бъдещето си“ [1, 47–48].
Представа за обществен модел, който превъзхожда вече разгледаните дотук, дава друг съвременен английски икономист и общественик – Джон Хадълстън, в книгата си „Към справедливо общество“ [2].
Благоразумието преди всичко изисква владеене на себе си и твърдо убеждение за истинските ценности на живота; то означава да се доминира над инстинктите и първосигналната система посредством разума и свободната воля.
В крайна сметка силата на човешката воля се състои в това съзнателно да се
въздържаме и да превърнем в норма на поведение самоналожената задръжка,
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мотивирана от благоразумието, а не от забраната и санкцията при пренебрегването й.
Алтруизмът е ценност, в която най-после намира своето разумно решение взаимната обусловеност на индивида и общността.
В наши дни се премълчава фундаменталната истина, че свободата на отделния човек не може да елиминира личната отговорност. Известно е, че всяка
доктрина, която отслабва личната отговорност, спомага да се създават състояния, неминуемо водещи до тоталитаризъм във всички области на живота. Другата страна на същата тази истина е, че когато колективната воля ограничава
свободата и правата на индивида, неизбежно настъпва упадък. Тогава в обществото се стига до духовно обедняване и безнравственост, което го прави неспособно да разбира и решава стоящите пред него проблеми. Рано или късно то е
обречено на катастрофа.
Това разбиране се основава на обективния исторически факт, че когато
липсва обединяваща, организираща и мобилизираща основополагаща идея,
когато се отричат ценности и добродетели, общовалидни за всички индивиди,
човечеството неминуемо изпада в хаос, а общественото съзнание – в колапс,
което обикновено завършва с превръщане на обществото в случайна сбирщина
от отчуждени и враждуващи помежду си индивиди, лишени от чувството за
солидарност, състрадание, милосърдие, отговорност и саможертва.
За нас остава идеал онова състояние на духа, което позволява на човека по
особен начин да оценява и да създава красотата и да я съчетава с доброто и истината в своята практическа дейност. Само такова състояние на духа придава
истинска стойност на красотата.
Човекът е способен да преодолее отклоненията от собствената си природа. Той може да бъде не само интелигентен, а и благороден; не само красив, а и
добър; не само здрав, а и състрадателен; не само силен, а и нежен; не само общителен, а и човечен; не само духовно богат, а и разточителен; да се облече не
само красиво, а и скромно.
Хората могат да живеят в братско единение и благоденствие.
Единственото достойно за човека обществено устройство е основано на
равенство и справедливост, свобода и братство, солидарност и милосърдие,
съзидание и творчество. Само в такова общество е възможно завинаги да се
изключат от живота на хората войната и престъпността.
Съзиданието намира своята практическа реализация в творческия труд.
Това от своя страна е важно условие за разгръщане на колективистичното чувство у човека, което ражда милосърдието, човечността и състраданието. Само
така трудът може да се превърне в „свободно проявление на живота“, в механизъм за утвърждаване на същностните сили на човека. Само по този начин
трудът може да бъде привилегия на почтеността, критерий за одухотвореност
на човешките нрави и благородство на духа. Отнемете на човека правото на
труд, осъдете го на принудително безделие, лишете го от способността да се
радва на плодовете на своя труд, приучете го да заменя съдържателността на
труда си със страстта да посяга на плодовете на чужд труд – вие ще извършите
най-голямото зло и най-тежкото престъпление спрямо човешката същност. Ето
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тази истина се деформира в досегашните общества. При капитализма това се
превръща в закон на всекидневието и там се корени неговата обреченост. Това
до голяма степен извърши и тоталитарният социализъм, което доведе до прекратяване на неговото по-нататъшно осъществяване. Само една хуманистична
цивилизация е в състояние да гарантира социална справедливост, нормална
трудова заетост, да премахне експлоатацията и потисничеството на човек от
човека. Тя единствена е способна да прегради пътя на корумпиращата конкуренция, която в огромни мащаби възпроизвежда алчността и егоизма.
За нас трудът е източник на светлината на творческата страст. Трудът прави човека съпричастен към безкрайността, към непобедимостта на човешкия
разум. Трудът кара човека да усеща величието на битието, да обича живота заради самото усилие, което може да развива в него. В обществото, за което мечтаем, ще отпадне безсмисленият въпрос: всичко ли е позволено, щом няма Бог?
Какво да прави, как да живее човекът, за когото вече няма Бог като източник
на нравствена санкция? Защото наистина никакви теологични разсъждения не
могат да анулират мъчителния разрив между идеята за добрия всевластен Бог
и безкрайното зло – дело на земните власти, нерядко използващи името Бог за
своите користни цели. Това е трагична илюзия, която безуспешно се опитват да
преодолеят стотици мислители – от св. Павел до Булгаков.
Според нас рамките, в които се поставя образът на съвременния човек,
трябва да се разширят, докато обхванат една глобална етика. Сегашната криза
на духа е плод на постоянното и драстично подценяване на този универсален
принцип. Трагедията на човека и човечеството никога не е била в липсата на
богове, а в липсата на идеали.
В едно хуманистично общество не може да има гладни и онеправдани, които поради това се лишават от живот, докато едно малцинство се изражда от
преяждане и разточителство. Общество, в което това е възможно, е антихуманно, недемократично, неморално, демонично, отвратително. Такова общество
може да задоволява само циници, колкото и благороднически титли и звания
да си измислят.
Всеки трябва да разполага с равни възможности сам да може достойно да
осигурява препитанието си. В такова общество разточителството и притежаването на богатство със съмнителен източник трябва да се смята за престъпление.
Всички форми на собственост (лична, частна, колективна, групова, кооперативна, обществена, държавна, наднационална и смесена) трябва да имат еднакъв морален, социален и юридически статут само ако са плод на собствен труд
и не са превърнати в източник на богатство за сметка на чужд труд. Формулата
на общото благоденствие се основава не на личния интерес, а на нравствената
активност, на високото интелектуално развитие и благородството на духа.
* * *
Независимо от различните и противоречиви интерпретации на новия модел на развитие вече се очертават основните универсални принципи, които са
свързани с него като определен тип общество. Някои от тях са:
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• благоденствие за всички;
• равнопоставеност на поколенията;
• преход към качествено нов живот;
• поддържане и запазване на способността на екосистемите и биосферата
на Земята като цяло да устоят на човешкото въздействие, без опасност от разрушаване;
• нова ценностна система, насочена към хармонично взаимодействие „човек–общество–природа“;
• човек не може да направи света неагресивен и изпълнен с любов, ако не
изгради самия себе си като неагресивен и изпълнен с любов;
• бойкотиране на производители, които агресивно завземат в развиващите се страни пазари за храни, водещи до висока детска смъртност в резултат на
изкуствените съставки;
• развиване и съобразяване с взаимодействието между ум, тяло и околна
среда;
• стремеж към изграждане на икономика, съобразяваща се с природата,
противно на механистичните възгледи, вкарали човечеството в съвременната
екологична криза, към икономика, при която хората биха били от значение,
към стабилна икономика с контрол над индустриалния растеж;
• „обогатяване на труда“, „хуманизиране на работното място“, постигане
на „ново качество на живота“;
• въвеждане на „подходяща технология“, която не води до централизация,
урбанизация, изчерпване на суровините, дехуманизация на работниците;
• възприемане на планетата (Земя) като космически кораб с ограничено
пространство и ресурси;
• включване в брутния вътрешен продукт (БВП) освен производителността на труда и количеството материални разходи и разходите за опазване и
укрепване на околната среда;
• превръщане на техниката от тиранин в средство за благоденствие и хармония с природата;
• нова формула за материалното благосъстояние: в рамките на достатъчното;
• екологическа чувствителност към крайните последици;
• нов екологичен императив: нашата цивилизация не може да увеличава
до безкрайност производството и потреблението на невъзстановими ресурси,
влизайки постоянно в сблъсък с природата;
• да бъдем по-скоро стопани, партньори с природата, отколкото експлоататори или властелини;
• колективна чувствителност към застрашеното ни колективно бъдеще;
• да живеем в хармония с природата, а не в постоянен сблъсък с нея;
• природата не е сила, над която трябва да триумфираме;
• хуманизиране на технологическия свят;
• стремеж към бъдеще, в което ни предстои не просто оцеляване, а един
по-добър, по-сигурен, по-богат и по-красив живот и така нататък [5].
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* * *
Правилният избор на бъдещия модел на развитие представлява преоценка
на съвременния модел на развитие.
В крайна сметка практическото осъществяване на нов модел на развитие
означава да се промени радикално подходът към развитието.
При това известно е, че ръководството на човешките същества и човешкото общество се основава на човешките ценности. Те обуславят отношенията
между нас и осигуряват сигналите за основното управление, което направлява
програмите за действие в човешкото общество. Така, ако искаме да изменим
обществото или да настроим за тази цел програмите за неговото управление,
ние трябва да променим основните човешки ценности. На социално равнище
човешките ценности са като генетичния код в една биологична система – там
са инструкциите и те управляват оперативните процеси. В биологията гените определят кои молекули с кои видове структури да работят. В обществото
човешките ценности определят кога, как и с кого да се осъществи човешкото
взаимоотношение.
Всяко усилие за усъвършенстване на човешките взаимоотношения, на човешките структури, както и на човешките инструкции трябва да започва с обръщение към основните ценности.
Оценявани от позициите на такъв подход, съвременните икономически и
бизнес системи, нашите съвременни правила и ценности са неадекватни, дори
проблемни. Те ни водят към изключително неустойчиви направления както по
отношение на околната среда, така и по отношение на социалния живот. При
това те са и неморални. Тези наши ценности имат своите корени в характера на
съвременната цивилизация на потребителския хедонизъм.
В условията на такава цивилизация икономическото мислене пренебрегва
напълно етичните, моралните и духовните измерения на света. В съвременните общества институциите функционират върху ограничена и недалновидна
основа. Бизнес корпорациите не се държат отговорни за неспазването на моралните ценности, а се оценяват само по печалбата. И техните мениджъри се
оценяват само по този изключително ограничен критерий. Затова съвсем не е
за учудване, че твърде често те вършат вредни и позорни неща за обществото
като цяло. Алгоритъмът на алчността се превръща в основен стимул за реализация на хиляди хора. Преодоляването на подобен начин на мислене предполага да се заменят основни работни принципи и ценности на структурите на
обществото. Днес за една икономическа система ценност е само онова, което се
произвежда или продава, а всичко останало се определя като външни фактори,
без никакво значение за икономическия анализ. Фундаменталният проблем на
икономическата теория, а и на икономическата практика е, че се поддържат
неадекватни сметки и отчети; като се обръща внимание само на това, което
има цена в парично изражение, икономиката работи не в полза на обществото. Да вземем една икономическа мярка, например брутния вътрешен продукт.
Общоприето е да се смята, че размерът на БВП е равен на благоденствието. По-
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голям БВП следователно означава по-високо благоденствие. Но БВП расте и
когато вследствие на нарастващата индустриализация все повече хора страдат
от здравословни проблеми поради замърсяване на околната среда. Той расте
и когато се увеличават автомобилните катастрофи, защото те предизвикват
повече ремонти, покупка на нови коли, а също и медицински услуги за пострадалите. Всичко това означава, че БВП не е точната мярка за благоденствие.
По подобни причини използването на финансовите мерки също е неадекватно.
Твърде често се приема, че повечето пари са равни на по-голямо благоденствие.
Но ние не можем да ядем пари. Ако храната липсва, парите нямат никаква стойност. Нито парите, нито печалбата могат да бъдат мярка за човешко щастие и
благополучие [7].
Другият проблем се отнася до икономическия растеж. Сега главно икономиката непрекъснато се разширява. Но планетата представлява ограничена
система и рано или късно ще достигнем нейните естествени ограничения. Освен това икономиката също пренебрегва социалните граници. Всеки организъм
има свой собствен специфичен оптимален размер. Но икономическата теория
и практика не са чувствителни към тези граници.
С този проблем е свързан стремежът към високо потребление, натискът
чрез реклами, призиви и убеждаване да отидеш и да купуваш, да купуваш, да
купуваш, за да поддържаш равнището на хода на икономиката. Една система,
която поощрява и тласка хората да купуват неща, от които нямат нужда в един
свят с ограничени ресурси и в който други хора гладуват, е система, притежаваща нещо погрешно в себе си и в структурно, и във фундаментално отношение.
Условията за повишаване на производителността също имат превратно
влияние върху обществото. Увеличаването на производителността е икономически императив. Всяка компания трябва да увеличава производителността
на труда и да намалява разходите за труд, за да увеличи своята рентабилност.
Но това пренебрегва факта, че работниците и служителите също са потребители. Ако броят на хората на наемния труд – служители и работници, намалява,
много по-малко потребители ще купуват стоки и услуги. Това означава „да сечеш клона, на който седиш“. За да извличаме полза от икономиката в някаква
разумна степен, би трябвало да направим всеки гражданин потребител, като
осигурим всеобща трудова заетост. А вземането на решения в корпоративните
системи се придвижва в противоположно направление. Това се насърчава от
друг структурен проблем на западната икономика – приватизация на работните места и на процеса на наемането на работа и в същото време социализация
на безработицата. С други думи, компаниите намаляват своите финансови разходи за труд в краткосрочен план, като прехвърлят на държавата финансовите
разходи по поддържане на излишните работници. Такава късогледа система
пренебрегва важността на работата, на труда като принос към обществото, а и
като духовно задължение.
Главното противоречие на постмодерната епоха е непримиримостта на
двата типа цивилизация: порочната, разрушителната, антихуманната, несправедливата, неразумната, насилническата, от една страна, и от друга – хуманистичната, съзидателната, благоразумната, свободната и справедливата. Днес се
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налага да се интерпретира по-адекватно определението на Маркс за противоречието между труда и капитала като главно противоречие на епохата от средата
на ХІХ до началото на ХХ век. Двадесетият век е век на постоянно задълбочаващия се и изострящ се конфликт между труда и корумпираното определение (предназначение) на капитала и собствеността. Капиталът и собствеността
сами по себе си са атрибути на обществения живот. Те не могат и не трябва да
се премахват. Те трябва да функционират по законите на хуманистичната цивилизация. Затова противоречието между труда и корумпираното определение
(предназначение) на капитала и собствеността в рамките на дадено конкретно
общество днес повече и по-осезателно от всеки друг път се трансформира в
противоречие между култура и цивилизация, поради което конфликтът между
двата типа цивилизации придобива все по-решаващо и глобално значение.
Проблемите на глобализацията предизвикват нарастващи спорове и дискусии. Глобализацията освободи движението на капитала и на Световната
търговска организация (СТО) е дадено да глобализира движението на стоки
и услуги. Но никой не желае да говори за третото съществено измерение на
глобализацията – свободното движение на хората. Такова движение би било
глобален, универсален фактор, който премахва пропастта между богатите и
бедните страни. Ако една страна не желае имигранти от бедни страни да прекосяват нейните граници, тя би трябвало да плати на кандидат-емигрантите да
си стоят у дома. Ако можем да избегнем емиграцията, преди някои от нас да
пожелаят да напуснат дома си, това би се превърнало в мощна сила за по-справедливо разпределение на ресурсите. То също би помогнало за възстановяване
на баланса между населението и ресурсите на околната среда. Ако някъде има
повече ресурси, хората биха могли да се преселят там да работят и да организират тяхното използване. А където няма достатъчно ресурси, хората са в правото си да напуснат обитаваните от тях територии [6].
Съвременната икономическа система освен това пренебрегва бедните. Тъй
като не са потребители, бедните са изключени от тази система и просто са забравени. Тяхното присъствие показва поредица от фундаментални неуспехи на
съществуващия днес механизъм за преразпределение на богатството в рамките
на обществото. Всяко развито общество смята за несправедливи крайностите
в бедността и богатството. Не може бедните да се оставят да умират, докато богатите се разхождат по техните трупове. Една от най-фундаменталните кризи,
свързани с глобализацията днес, е разрушаването на механизма за преразпределение на богатството.
Не съществува механизъм, който да гарантира днешната икономическа
система да придава първостепенно значение на бедните. Където няма потенциален доход, няма и пазар и затова не съществуват никакви бизнес интереси.
Резултатът от борбата с болестите на бедните е много слаб, защото те не са в
състояние да купуват лекарствата, които носят печалба за производителя. Съществуват много варианти за избор между разработените технологии, които
могат да се продадат на висока цена, и технологиите с ниски производствени
разходи, които хората могат да си позволят да направят за себе си. Повечето
усилия на бизнеса отиват за продукти, които носят печалба. Никакъв механи-
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зъм не насърчава използването на технология в полза на хората. Развитието
на високи технологии се предвижда от стремежа към печалба, а не от изискването за благоденствие на хората или за всеобща полза за човечеството. По
отношение на рационалното използване на природните ресурси икономическата система не е в състояние да се занимава ефективно с повечето проблеми
на околната среда. Тя работи с погрешни скàли във времето и пространството.
Икономическата система е краткосрочна, докато повечето проблеми на околната среда са дългосрочни и се случват върху трудно обозрима във времето и
пространството скàла.
Друг конфликтен проблем е в областта на интелектуалната собственост. Казано на икономически език, ние сме свидетели на нова „приватизация“
на „общото“. Бизнесът търси пътища да прави пари, купува (или приватизира)
информация (общото), която той може да продаде след това за печалба. Това
подхранва алчността, мракобесието и ненаситната жажда за богатство, власт,
привилегии на незначително малцинство от обществото [4].
Днес с неудържима сила и мощ се възражда хуманистичната идея. Веднъж
възприели тази идея, цели политически и социални движения се стремят към
нея, без недомлъвки, без скрупули и демагогия. Осъществяването й е въпрос на
исторически реалности.
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рез последното десетилетие икономиката на Русия бележеше непрекъснат напредък. Подобри
се благосъстоянието на хората. Благоприятната конюнктура на пазарите на петрола и газа позволи да
се натрупа солиден резерв от 4 трилиона и 800 млрд.
рубли. Русия бе приета в Г-7. Влезе в десетката на
страните с развита икономика. Участва в групата на
20-те държави, която обсъжда проблемите, породени от световната криза, а в Давос глобалният елит се
вслуша в мненията на руските представители.
И тази страна, която беше в подем, изведнъж
попадна не по своя вина във водовъртежа на найголямата и най-тежка световна финансова криза. В
сравнение с икономическите кризи през ХІХ и ХХ век
– около 20 на брой – сегашната е белязана с няколко
особености. Разрази се в условията на глобализиращ
се свят, на нараснала взаимозависимост между държавите. Започна като финансова, тръгна от големите
американски банки във връзка с недвижимите имоти. В началото бе американско явление, бързо се превърна в глобално. От банковата сфера се разпростря
върху реалната икономика и постепенно обхвана
всички страни на живота. Навлезе сериозно и в социалната област, а в някои държави (Исландия, Литва,
Унгария, Чехия, Румъния) социалното недоволство
прие остър политически характер и доведе до политическа криза и падане на правителства. Очерта се
и като институционална: обхвана управлението на
финансовата система – международна и национална,
засегна институциите на международната сигурност,
на международното право, както и много принципи
в областта на политиката. Поради този й характер
някои я определят като комплексна, други като сис-
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темна, т.е. като криза на капиталистическата система. Френският президент
не приема това определение със следното обяснение: „Днешната криза не е
криза на капитализма, напротив, това е криза на системата, отклоняваща се
от най-фундаменталните ценности на капитализма... Светът очаква от нас, че
ние заедно ще изградим обновен капитализъм, по-регламентиран, по-етичен и
по-солидарен.“1 Отклоняващият се от този капитализъм модел е според него
сегашният либерален англосаксонски модел на капитализма. Много близки до
позицията на Саркози по този въпрос са възгледите на федералния канцлер на
Германия Ангела Меркел.
В условията на глобализацията преодоляването на кризата не е по силите
на нито една държава поотделно, необходими са обединени усилия, съвместна
работа за изработване на единни стандарти в световната икономика, включително и в националния сектор. Лидери на водещи икономики в света казват,
че елитните клубове от рода на Г-8 са им вече тесни за приемане на глобални
решения. По-подходяща е групата на двадесетте, която повече или по-малко
отразява съвременното разположение на големите сили – водещите страни на
Запада, страните от БРИК (Бразилия, Русия, Индия, Китай) и основните износителки на петрол. Точно затова държавниците от тази група (Г-20) обсъждат
проблемите заедно, набелязват мерки и предприемат действия за излизане от
кризата.
И още една особеност – отнася се до ролята на държавата за преодоляване на кризата в сегашните условия. При системната криза всички участници в
процеса губят доверие един към друг и предпочитат да работят с държавата. Тя
единствена се ползва с тяхното доверие. Търсената от самия бизнес намеса на
държавата като регулатор е признание за провала на неолибералните теории за
„по-малко държава“ и за „пазара като единствен регулатор“.
На сегашния етап от развитието на кризата никой не може да определи истинските й дълбочина, обхват и продължителност. И все пак някои политици
се осмеляват да изкажат свое мнение. Според Владимир Путин (имащ предвид
Русия) „в края на тази и в началото на 2010 г. ще усетим реално елементите на
позитивна тенденция на развитие. За някои отрасли се надяваме, че в средата
на тази година вече ще се види светлина в края на тунела“2.

Как се отрази глобалната криза на руската икономика
и на руското общество?
През май 2008 г. правителството и Думата приеха „Стратегия 2020“ – една
амбициозна програма за иновационна политика, за модернизация на страната,
за социална държава и за достойно място на Русия в глобалния свят.
Кризата сериозно засегна Русия, в трудна ситуация се оказаха тъкмо онези
отрасли, които се развиваха най-активно в последно време – металургическата
промишленост, банковото дело, търговията на дребно, някои други отрасли.
„Това е цената на стремежа ни да станем част от световната икономика“ – казва
Вл. Путин. Но добавя: „За разлика от много страни ние действително натрупахме значителни резерви и те разширяват нашите възможности да преминем
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уверено периода на глобалната нестабилност.“3
Кризата наложи корективи в „Стратегия 2020“, без да се променят обаче
основните линии за създаване на нова икономика. На 19 март т.г. правителството обсъди и прие проектобюджета за 2009 г. и проект за антикризисен план.
Преди да бъдат обсъдени в Думата, беше предприета широка дискусия по тях
в цялата страна – във всички региони, в обществени и политически организации, в обединени предприятия и в профсъюзите. В регионите бяха създадени антикризисни щабове. Премиерът се срещна с лидерите на парламентарно
представените партии. Те подготвиха свои бележки по двата документа, а някои – и свои антикризисни планове4. Правителството получи повече от 2000
предложения. То възнамерява и след приемането на програмата да разяснява
постоянно нейната същност и логика чрез средствата за масова информация и
по други пътища.
В двата документа е отразена позицията на правителството по социалната
и икономическата политика в условията на кризата. Техния смисъл Вл. Путин
обобщава така: да осигурим оптимално съчетание на антикризисни мерки и
дългосрочни проекти, за да можем не само да се отбраняваме, а и да настъпваме, да строим нова, по-ефективна икономика. Т.е. ние сме длъжни не просто да
запазим ключовите производства, а и да ускорим прехода на икономиката на
пътя на иновационното развитие. Не само да поддържаме вътрешното търсене, а и чрез реализацията на мащабни проекти да създадем инфраструктурно
натрупване за бъдещето. Не само да не допускаме голямо намаляване на БВП,
а и да усъвършенстваме най-важните пазарни институти. Не само да гарантираме макроикономическа стабилност, а и да направим нашата кредитнофинансова система по-конкурентоспособна. С други думи, руският държавник
вижда в кризата не само бедствие, а и исторически шанс за преустройство на
икономиката и за модернизация на социалната сфера. И е решен да не пропуска
този шанс.
В кондензиран вид тази философия на социално-икономическата политика е изразена в седемте приоритета на антикризисната програма5.
1. Публичните задължения на държавата пред населението ще се изпълняват в пълен обем. На гражданите и на семействата, пострадали най-много от
световната икономическа криза, ще бъде оказвана подкрепа. Това предполага
подобряване на социалната защита на населението, увеличаване на обемите и
качеството на социалните и медицинскте услуги, подобряване на лекарственото осигуряване, особено на жизненоважните препарати. Ще бъде разширена
дейността на държавата в сферата на заетостта, за противодействие на нарастването на безработицата, за развитие на програмите за обучение и преквалификация на работниците, заплашени от уволнение.
2. Промишленият и технологическият потенциал на бъдещия растеж
трябва да бъдат съхранени и усилени. Правителството няма да влага парите
на данъкоплатците за запазване на неефективните производства. В същото
време предприятията, повишили в последните години своята ефективност,
инвестирали в развитието на производството и за създаване на нова продукция, повишили производителността на труда, са в правото си да разчитат на
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помощта на държавата при решаването на най-острите проблеми, предизвикани от кризата.
3. Основа на посткризисното възстановяване и на настъпателното развитие
след това трябва да стане вътрешното търсене. Отслабването на зависимостта
на икономическия растеж от външни фактори, максимално ефективното задействане на вътрешните ресурси ще бъдат ключови задачи на правителството
в най-близките години. В условията на кризата важна роля ще играе вътрешното търсене от страна на държавата (държавни инвестиции и покупки), но
със стабилизирането на положението частното търсене (на жилище, на потребителски стоки местно производство и на услуги) ще играе все по-голяма
роля и правителството ще предприема всички необходими мерки за неговото
нарастване.
4. Кризата не е повод за отказ от дългосрочните приоритети в модернизацията на страната. Тази дейност ще бъде активизирана и ускорена. Главната
задача на правителството в областта на модернизацията е смяната на сегашния
модел на икономически растеж. От „петролен“ растеж трябва да се премине
към иновационен. Ще бъдат подкрепяни най-важните иновационни процеси,
включително повишаването на енергоефективността на икономиката. Инвестициите в човешки капитал – образование и здравеопазване – ще бъдат ключови приоритети в бюджетните разходи. Запланираните инфраструктурни обекти, необходими за повишаване ефективността на икономиката, също трябва да
бъдат построени, но за по-малко средства.
5. Отговорният бизнес трябва да бъде освободен от натиска на чиновниците. Правителството ще продължи да намалява административните бариери за
бизнеса – една от причините за корупцията. Ще бъде предложен нов комплекс
от мерки, позволяващи на малкия бизнес да се развива успешно в условията на
кризата.
6. Икономиката трябва да се опира на мощна национална финансова система. Правителството ще положи всички усилия да нормализира функционирането на финансовия сектор, включително на банковата система и на фондовия
пазар, за постъпване в икономиката на необходимия обем кредитни ресурси
чрез банковия сектор.
7. Правителството и Централната банка ще провеждат отговорна макроикономическа политика, насочена както към поддържане на макроикономическата стабилност, така и към създаване на нужните условия и стимули за увеличаване на спестяванията на населението, за повишаване на инвестиционната
привлекателност на икономиката, за формиране на качествено нов икономически модел. Това предполага балансирана бюджетна политика, поддържане на
равновесен обменен курс на рублата. Паричната политика ще бъде насочена
към борба срещу кризата на ликвидността във финансовата сфера при едновременно намаляване на инфлацията. Предприеманите мерки трябва да повишат доверието в националната валута, да увеличат равнището на монетаризацията на икономиката, да намалят инфлацията, осигурявайки по този начин
възстановяването на устойчивия икономически растеж.
Тези седем приоритета са конкретизирани в числа в проектобюджета и в
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конкретни мерки в антикризисната програма. А премиерът Вл. Путин в доклада си пред Думата (6 април т.г.) за дейността на правителството през 2008 и за
проблемите на социалното и икономическото развитие на Русия през 2009 г.
доразви конкретно всеки от приоритетите6.
Основните параметри в бюджета са: 6 трилиона и 700 млрд. рубли приход
и 9 трилиона и 700 млрд. рубли разход (със 7,7% повече от предвидените в първоначалния план). За първи път през последните 10 години руският бюджет е с
дефицит – 3 трилиона рубли. Такъв мащабен дефицит, по думите на Вл. Путин,
може да действа като силно лекарство за икономиката, но с него не бива да се
злоупотребява. Това може да бъде крайно разрушително за цялата финансова
система. Затова се предвижда строга програма за намаляване на дефицита до
3% от БВП още в 2011 г. Дефицитът ще бъде изцяло покрит от Резервния фонд,
от данъци от предприятията и от гражданите. Не се разчита на свръхприходи
от петрол в най-близко време. Няма да се прибягва до външни заеми.
За реализацията на антикризисната програма са отделени 1 трилион и 400
млрд. рубли. Но като се вземат предвид намалените данъци и средствата, които
Централната банка, Фондът за национално благосъстояние и други източници
предоставят за борба с последиците от кризата, се получава огромната сума от
3 трилиона рубли. Банките получиха кредит от правителството преди всичко за
да се запазят спестяванията на гражданите и да не се парализират разчетите на
предприятията. Но частните банки ще върнат получените кредити.
Общият брой на безработните е около 6 млн. души, до края на годината
ще стигне до 9 млн. души (12% от икономически активното население). Сред
социалните антикризисни мерки са предвидени откриване на 982 хил. работни
места, реализиране на различни програми за обучение, преквалификация на
кадрите, помощи и други. На федерално равнище за тези програми са отделени
около 43 млрд. рубли и още толкова за съфинансиране на регионалните програми.
Ще трябва да се отложи строителството на някои нови обекти, но в никакъв случай няма да се съкращават олимпийските. Сега в Сочи работят повече
от 7,5 хиляди души, а в най-близко време числото им ще се увеличи неколкократно. Подготовката на Олимпиадата ще осигури масови поръчки за строителни материали, машини, оборудване, инженерни и проектни услуги.
В антикризисната програма е заложен комплекс от мерки за намаляване
на данъчната тежест, някои от които вече се изпълняват. Намалени са нормите
на амортизационните отчисления от 10 до 30 на сто, което оставя значителни
ресурси на предприятията. Намален е данък печалба – от 24 на 20 на сто, а регионите могат да намалят този данък за малкия и средния бизнес от 15 на 5 на
сто. Осигурена е ликвидност на водещите банки.
Рязко се съкращават разходите за чиновническия апарат – с 38,7 млрд.
рубли (с 22%). Съкращенията няма да засегнат само съдебната система.
Премиерът се спира специално на плоския данък, който в Русия е 13 процента. И тук има възражения против този данък – като социално несправедлив. Вл. Путин признава, че на пръв поглед действително не е справедливо
и хората с голяма заплата, и хората с малък доход да плащат по 13 процен-
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та данък. Но у нас, казва той, вече имаше диференциран данък. И какво се
получи? Всички плащаха на база минимална работна заплата, а разликата се
получаваше в плик. Когато въведохме плоския данък, постъпленията по него
за 8 години нараснаха – моля, внимавайте – 12 пъти. 12 пъти! Ефектът е абсолютно очевиден. Аз не казвам, че никога няма да се върнем към диференцирания данък. Но обръщам внимание, че това не е прост проблем и трябва
внимателно да се отнасяме към него.
Правителството отдава голямо значение на чуждите инвестиции. Тази година през февруари в Пекин бяха подписани споразумения, които предвиждат
прокарването на петролопровода от Сковородино до руско-китайската граница с дължина 70 км, предоставяне на кредити на Русия от 25 млрд. д. с 5% лихва
и осигуряване на доставки на Китай за 20 г. по 15 млн. т годишно.
В края на февруари т.г. Русия направи първа важна стъпка в новата си
външнополитическа доктрина в енергийната сфера. На о-в Сахалин се откри
първият завод в Русия за втечнен газ в сътрудничество с Япония, която е инвестирала около 80 млрд. д. – половината от стойността на проекта, и се ангажира да купува 60% от втечнения газ. Пълната мощност на завода е 9,6 млн. т
годишно, а към 2030 г. ще изнася на световния пазар до 90 млн. т втечнен газ.
Почти целият обем на продукцията на завода вече е продаден на базата на
дългосрочни договори. Президентът Медведев е възложил на правителството
да разработи комплексен план за развитието на енергетиката в средносрочна
перспектива с акцент върху повишаване на ефективността на руското участие в международното енергийно сътрудничество, върху активизиране на
диалога със страните от ОНД и ЕврАзЕс, със САЩ и други водещи държави.
Също така да се установи по-тясно взаимодействие със страните от ОПЕК и
с всички износителки на газ и да се формира единно евразийско енергийно
пространство7.
Русия има конкретни предимства в области като космоса в широкия смисъл на това понятие, в атомната енергетика, в авиацията. Може да се очаква, че
тя ще се възползва от тези предимства за омекотяване на ударите на кризата и
за преустройство на своята икономика.
Руският премиер съобщава, че за 2009 г. разходите за националната отбрана
ще се увеличат с 15% в сравнение с 2008 г. Особено внимание ще се отдели на
мащабното превъоръжаване и укрепване на кадровия потенциал на армията.
Президентът Д. Медведев от своя страна заявява: „Даже независимо от трудностите от финансов характер у нас никога не е имало толкова благоприятни
условия в цялата история на съвременна Русия за създаване на съвременни и
високоефективни въоръжени сили.“8
Кой заплашва Русия? Д. Медведев дава отговор – активността на САЩ и
НАТО по руските граници. „След Югославия, Ирак, Афганистан и Южна Осетия не останаха илюзии за миролюбието на нашите „партньори“ – казва той.
НАТО открито декларира, че може да се заеме с енергийната сигурност на Европа. Излиза, че ако Русия не се договори с Украйна или продължава да оспорва
газовите месторождения в Арктика, НАТО може да приложи оръжие? При това
кризата преформатира световната икономика, която рано или късно отново ще
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се върне към живот – и с гладни очи ще погледне към ресурсите на Русия. Ще
поискат ли „партньорите“ да търгуват с нас? – пита Медведев. Или ще решат,
че може да ги вземат със сила, а по-точно с ум – въоръжението с най-добро
качество и технологическо съвършенство? САЩ и НАТО имат достатъчно възможности за това. Ние имаме сили и средства да сдържим тези планове. Новата
програма за въоръжаване разширява списъка от средства за нашата защита.
Може, разбира се, да се съжалява, че 5 трилиона рубли ще отидат „за патрони“.
Навярно, ако светът беше друг, тези пари би могло да се използват по друг начин. Но за спокойствието и сигурността трябва да се плаща.“9

Участието на Русия в международните усилия
за преодоляване на кризата
Светът не е обединявал усилия при минали кризи. Сега го прави за първи път. Глобалната криза изисква глобални решения и общи усилия за тяхната
реализация. Никоя страна не може да се справи сама с негативните последици.
Това се разбира от руското ръководство и то осъществява активно сътрудничество на две нива: двустранно и на международни форуми – Г-20, Световната
банка, МВФ, Давос и др. Такова сътрудничество то е практикувало и друг път.
Напоследък обаче се забелязва съчетаване на двата вида сътрудничество, което се оказва по-резултатно както за двустранното, така и за многостранното.
И обяснението според мен е в архисложния и труден характер на проблемите, в различните, дори противоречиви интереси на държавите, в належащата
необходимост да се търси сближаване на позициите, за да се стигне до общи
действия и до по-бързо оздравяване на глобалната икономика. Това ни прави
свидетели на нетрадиционни начини на преговори.
Два примера. За Лондонската среща на върха (Г-20) руският президент
тръгна от Москва с пакет от предложения. По пътя се отби в Берлин за среща с
федералния канцлер Ангела Меркел – предварително договорена и подготвена.
Това беше консултация по позициите на двете страни за Лондонския съмит.
Поводът беше използван и за размяна на становища по юбилейната среща на
НАТО, по отношенията Европейски съюз – Русия, както и по въпроси на двустранните отношения. Тук ще се огранича само с въпросите за Лондон.
Двете страни констатираха, че позициите им по текста на Лондонската
декларация са много близки, и се съгласиха да възложат на своите „шерпи“
да поработят още за намиране на компромисни предложения по оставащите
различия. По мнението на Ангела Меркел „ние поставяме еднакви или сходни
акценти в този документ... Нямаме големи спорни въпроси. Струва ми се, че
там нашите аргументи ще са в едно направление“10. Д. Медведев е напълно
съгласен, но е по-конкретен: „Това, по което ние сме напълно единни, е следното: този формат на „двадесетте“ трябва да даде не окончателна рецепта за
някакви решения, не да направи равносметка на някаква работа и да констатира, че сме се договорили по всички въпроси, а да даде старт на голяма
работа – работата по създаване на нова финансова архитектура.“ И още: „Ние
не трябва да разменяме нашата работа просто за набор от някакви решения:
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тук да се добавят малко пари, там да се допълни някаква функция и всичко да изглежда като че ли добре – има и такъв подход. Аз смятам, че това е
неверен подход. Ние трябва да създаваме нова конструкция.“11 Президентът
даде висока оценка на германската идея за „харта на устойчиво развитие“. „Аз
съм напълно съгласен с това, че ние трябва да създаваме пълноценни международни документи. И един такъв документ би могъл да бъде и хартата
за устойчиво развитие... Аз поддържам тази идея именно затова, че тя не е
просто късче от нашата бъдеща работа, това е доста значителен документ.“12
Ангела Меркел изразява пълно съгласие с оценките на президента, благодари
за подкрепата на идеята за хартата и отново подкрепя позициите за създаване на нови финансови организации, включително и на съвременна валутна
система, по протекционизма, по стимулирането на пазарите и т.н. С такива
позиции заминаха за Лондон двамата държавници.
Другият пример е от руско-американските отношения. Срещата Медведев–Обама беше също предварително уговорена. За подготовката й в Москва
пристигна екип от високопоставени американски чиновници, водени от бившия държавен секретар Хенри Кисинджър. От руска страна техни партньори
бяха политици и дипломати начело с Евгений Примаков – бивш премиер, сега
председател на Търговската промишлена палата. Хенри Кисинджър и Евгений
Примаков са съпредседатели на обществения форум „Русия–САЩ: поглед в
бъдещето“ (наречен и „група на мъдреците“ – привърженици на по-добрите
отношения между САЩ и Русия). Участниците в този форум обсъдиха стратегически въпроси, особено засягащите проблемни региони, и предложиха
своите виждания. Това е рядко явление в дипломатическата практика – подобни обществени форуми да вземат пряко участие в подготовката на официални срещи.
След приключването на Лондонската среща руският лидер изрази на пресконференция задоволство от постигнатото. „Много би ми се искало да кажа,
че това е прелом, но като отговорен човек няма да говоря така“. Считам, каза
той, че държавите приложиха много отговорен подход. Приетото комюнике
съдържа напълно конкретен набор от теми и решения за преодоляване на
финансовата и икономическата криза. Почти всички участници подкрепиха
реформата в МВФ. Европейските предложения за засилване на регулирането
също бяха взети предвид. Срещата ще помогне и за приемането на международни споразумения в сферата на протекционизма, съдбата на финансовите
институции и отговорността на държавите за макроикономическата политика. Комюникето звучи в унисон с предложенията на Русия. А темата за „наднационалната валута“, „супервалутата“, „международната резервна валута“
не е от най-простите и никой не е разчитал, че днес ще се приеме решение по
нея. Но в параграф 12 на комюникето е внесена съответна позиция: че ние ще
положим всички усилия за провеждане на балансирана монетарна политика,
финансово-кредитна политика. Което предполага и от което се подразбира
(защото това беше направено по предложение на руската делегация), че ние
ще се върнем към този въпрос, обсъждайки го както на равнище МВФ, така и
в рамките на „голямата двайсеторка“.

50

бр. 3/4 – год. XII

ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВА И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА
Президентът Обама е прав, каза още руският лидер, че времената, когато Рузвелт и Чърчил решаваха съдбата на света на чаша уиски, са вече минало, че промените в световната икономика вече не може да се решават от
двама души на чаша уиски, както можеха да си го позволят Уинстън Чърчил
и Франклин Рузвелт при изработването на Бретънуудската система през 40те години на миналия век. Но не приема да се говори сега, след 70 години, за
нова система, „тъй като преговорите с много повече участници в днешния
свят са много по-трудни“13. Президентът Обама отхвърли инициативата на
Русия по време на своята пресконференция в Белия дом (24 март т.г.), посветена главно на преодоляването на кризата. Всъщност тази позиция е напълно
логична, тъй като доларовата хегемония е неделима и същностна част от еднополюсния модел, един от неговите най-дълбоки корени. Но този модел вече
не съществува. Заяви го не някой друг, а министърът на външните работи на
Великобритания Дейвид Милибанд в интервю пред италианския в. „Кориера
дела сера“ на другия ден след Лондонската среща: „Епохата на еднополярието
завършва на 2 април и ние имаме изключителната възможност да започнем да
обсъждаме и анализираме международните въпроси, стоейки на една плоскост. Започва времето на многополярността.“14 Според него именно в това
се състои истинското политическо значение на срещата на Г-20, а от нейната
ефективност ще зависи способността на водещите държави да осъществяват
съвместни действия в преодоляването на кризата.
Но изглежда, че има и друга важна причина за позицията на Обама. Печатането на световните пари е производство, което носи баснословни печалби.
Наркотиците, проституцията, оръжейната търговия са наивни забавления в
сравнение с печатането на долари от Федералната резервна система (ФРС), т.е.
Централната банка на САЩ – частна организация, принадлежаща на 20 частни банки на САЩ. Основният им бизнес е именно този – да печатат световни
пари.)15 След това пояснение позицията на президента Обама придобива още
по-голяма „тежест“.
През последните месеци руската идея за замяна на долара се поддържа от
много държави, в това число Иран, Китай, Казахстан, редица арабски държави,
чиито ръководители допускат, че „съмнителните разчети в долари при търговията с петрол“ скоро ще отидат в миналото. Не остават назад и авторитетни
експерти. Сред тях е и първият заместник-директор на МВФ Джон Липски. Той
нарече идеята за създаване на нова международна валута сериозно предложение, заслужаващо сериозно изучаване.
С какво може да се замени доларът? Според руски експерти тази роля могат да изпълняват SDR (английска абревиатура на термина „специални права на
заемане“ – сметната единица на МВФ). Подобни разчетни единици, опиращи
се на цяла кошница от национални валути, вече много години се използват в
МВФ.
Лондонската среща ни направи очевидци на два обективни исторически процеса: на началото на края на системата на прекомерна зависимост на
световната икономика от една-единствена резервна валута и на появата на
първите кълнове на нова система, основана на взаимодействието на няколко
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силни регионални валути. Дошло е времето да се започне предметен диалог как
да се направи плавен и необратим преходът от едната към другата система.

Международното ехо от срещата
Лондонската среща предизвика естествено голям международен резонанс.
Тук ще посоча само някои отзиви, които не намериха място в ежедневния печат.
Президентът на Франция Никола Саркози писа в статията си „Целта на
Г-20 е да придаде импулс на икономическия растеж“ (в. „El Pais“, 1 април): „Убеден съм, че светът може да излезе от този труден период по-силен, единен и солидарен, при условие че го поиска. Напълно съзнавам, че не можем да изменим
всичко за един час, че ни предстои да изминем дълъг път, че е възможно да се
наложи да се срещнем и след Лондон, за да завършим започнатите реформи.
Но аз съм уверен, че ние трябва да постигнем конкретни резултати още този
четвъртък в Лондон. Ние не можем да претърпим неуспех: светът няма да ни
разбере, а историята няма да ни прости.“
„Женмин жибао“, 3 април: „Новият рейс“ на китайско-американските отношения“. На срещата на председателя на КНР Цзинтао с президента на САЩ
Барак Обама е било договорено да се създаде механизъм за „стратегически и
икономически диалози между Китай и САЩ“. Важният и активен сигнал, даден
от главите на двете държави, ще съдейства за „новия рейс“ на китайско-американските отношения.
Времето иска отново да се определят отношенията между двете световни
държави. В ХХІ век, когато човечеството се изправя пред големи възможности
и предизвикателства, китайско-американските отношения са едни от най-важните двустранни отношения в света. Двете страни носят голяма отговорност за
мира, стабилността и развитието на планетата, имат широки общи интереси.
Новото определение на двустранните интереси по силата на новите изходни пунктове и на обръщането към бъдещето изисква от двете страни да преразгледат и да урегулират междудържавните си отношения, имайки предвид стратегическите и дългосрочните перспективи и начина на мислене „да се върви в
крак с времето... За разрешаването на големите предизвикателства на ХХІ век
е необходимо американо-китайско партньорство... Предпоставка за по-нататъшното развитие на американо-китайските отношения трябва да стане съвместното обещание да се приложат усилия за всеобщото благо...
„Новият рейс“ на двустранните отношения открива нови перспективи. Ако
Китай и САЩ се придържат неизменно към принципите на взаимно уважение,
ако търсят общото при наличие на разногласия, ако укрепват взаимноизгодното си сътрудничество, ако уважават и вземат под внимание кардиналните
си интереси и по надлежен начин регулират противоречията и чувствителните въпроси, китайско-американските отношения ще постигнат дългосрочно,
здраво и стабилно развитие и ще внесат свой принос в делото на мира, стабилността и процъфтяването на планетата.“
Фидел Кастро коментира срещата в Лондон в две статии в „Сuba debate“
(6 април). Във втората статия „Песен за Обама“ прави изводи от резултатите
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на срещата на Г-20 и анализира някои от изказванията на президента на неговата пресконференция: „Не е сложно да се определи, че отговорите на Обама
пред журналистите са били адресирани главно към неговите избиратели. Вън
от всяко съмнение е, че той е много по-добър от Буш или Маккейн, но неговите
мисли не са приложими към решаването на реалните проблеми на днешния
свят. Империята е много по-могъща от него и от неговите благи намерения.“

За срещата Медведев–Обама
Първата лична среща на двамата президенти завърши с подписването на
два документа: Съвместна декларация за развитието на отношенията между
Руската федерация и Съединените щати и Съвместна декларация за преговорите по по-нататъшното съкращаване на стратегическите настъпателни оръжия.
„Ерата, когато нашите страни гледаха една на друга като на врагове, отдавна е останала в миналото... Ние сме изпълнени с решимост съвместно да
работим заад укрепването на стратегическата стабилност и международната
сигурност, заедно да противостоим на глобалните предизвикателства и да решаваме възникващите разногласия в духа на взаимното уважение и признаване интересите един на друг.“ С тези думи започва декларацията за развитието
на отношенията16.
На преден план е изнесена проблематиката за контрола над ядрените въоръжения и за тяхното съкращаване. Очертават се четири важни договорености. Първо, декларирана е привързаността на двете страни към идеята за
постигане на свят, свободен от ядрено оръжие (за първи път записана в официален документ!). Второ, готовност за подписване на нов договор за съкращаване и ограничаване на стратегическите настъпателни арсенали на двете
страни. (Русия искаше да се договори график за работата над новия договор,
за да може той да влезе в сила в края на тази година, когато изтича срокът на
досегашния договор, и постигна това – възложено е на преговарящите екипи
от двете страни да започнат незабавно работа и да докладват за постигнатите
резултати към юли т.г., т.е. до втората среща на Обама с Медведев в Москва. Изглежда двете страни имат готовност да съкратят тези въоръжения под
равнището 1700–2200 ядрени бойни заряда, което беше посочено в договора
от 2002 г.). Трето, готовност за влизане в сила на Договора за всеобща забрана на ядрените опити (в трите сфери – в космоса, под водата и под земята).
Във връзка с това Обама пое ангажимент да бъде ратифициран този договор
от американска страна, която години наред отказваше ратификация. И четвърто, съгласие да се изучат възможни нови инициативи за продължаване на
международното сътрудничество за мирно използване на атомната енергия
при укрепване на режима на неразпространение.
По ПРО са били обсъдени нови възможности за равноправно международно взаимодействие, отчитащо съвместните оценки на ракетните предизвикателства и заплахи и насочено към укрепване на сигурността на двете страни,
както и на сигурността на съюзниците и партньорите.
Отличителна черта на тези, както и на другите договорености е, че те са
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насочени към резултат, а не към декларации, както при предшественика на
Обама.
В другия блок от договорености двете страни се ангажират да работят на
двустранна основа и в рамките на международни форуми за регулиране на регионалните конфликти и за регионалната сигурност. Тук са известните проблеми с Афганистан и Пакистан, КНДР, Иран, Кавказ, както и борбата с организираната престъпност, с корупцията, с наркотиците. По тези проблеми няма нови
моменти и инициативи. За отбелязване е, че за първи път американската страна
изразява официално заинтересуваност от всестранен диалог по укрепване на
евро-атлантическата и европейската сигурност, включително и по предложението на президента Медведев по този въпрос от юни 2008 г., както и съгласие за
целта да се използват ОССЕ и Съветът Русия–НАТО като площадки за такива
преговори.
В отделен блок са проблемите на двустранното сътрудничество между Русия и САЩ в различни области, на първо място – в икономическата. Подчертан
е стремежът да се придаде нова динамика на икономическите връзки. Определена роля за това е изиграла финансовата и икономическата криза. Предвижда
се да се подобри работата на комисията по търговско-икономическото сътрудничество на междуправителствено равнище и да се активизира бизнес диалогът. Двамата президенти са обещали да възложат на своите правителства да
положат усилия за завършване на приемането на Русия в СТО и да продължи
работата по създаването на благоприятни условия за развитие на руско-американските икономически отношения. В рамките на двустранното сътрудничество е изразено намерение да се развива сътрудничеството по реализацията
на Принципите на глобалната енергобезопасност, приети на съмита на Г-8 в
Санкт Петербург през 2006 г., които досега не се спазват дори от приелите ги
държави.
За да се осигури успешната реализация на този всеобемен и амбициозен
план, двамата президенти са потвърдили съвместния си стремеж да организират редовното взаимодействие на двете правителства на по-структурирана основа. В този контекст са обсъдили перспективите за по-тясно сътрудничество и
на обществените кръгове: укрепване на научното сътрудничество, увеличаване
на броя на студентите, обучаващи се във всяка от двете страни, разширяване на
културния обмен, нарастване на сътрудничеството между неправителствените
организации.
Съвместната декларация завършва с думите: „Ние, лидерите на Русия и
на САЩ, сме готови да излезем от рамките на мислене от епохата на Студената
война и да дадем нов старт на отношенията между нашите страни. Само за няколко месеца по пътя на интензивни усилия на нас ни се удаде да зададем нова
тоналност на нашите отношения. Сега дойде време да пристъпим към работа
и да преминем от топли думи към конкретни дела за благото на Русия, САЩ и
на всички, живеещи в този свят, които са заинтересувани да постигнат мир и
процъфтяване.“
Хубави думи, добри намерения! Изобщо декларацията като документ се
отличава с три достойнства: той е кратък, съдържателен, прагматичен и обеща-
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ва ако не пробив, поне нови възможности за развитие на руско-американските
отношения. Такъв документ не би бил възможен при Буш.
Заслужава внимание оценката на „Файненшъл таймс“ от 2 април за срещата: „Има нещо леко изкуствено в топлата атмосфера около американо-руската
среща на върха тази седмица в Лондон – първата след началото на президентството на Обама. Тя отсъстваше миналата година, но сега и двете страни натиснаха „копчето за рестартиране“. Възстановяването на отношенията обаче не е
толкова просто, колкото рестартирането на компютъра. Добрите отношения с
Русия сами по себе си не са сред приоритетите на американския президент, а
само нещо, което да му помогне да постигне своите приоритети, включително
по въпросите на Иран, Афганистан и контрола върху въоръженията (к. м.).
Няколко дни след встъпването си в длъжност той изпрати положителни сигнали към Русия. Хората от екипа му дадоха ясно да се разбере, че САЩ няма
да бързат по двата въпроса, по които администрацията на Буш най-много раздразни Русия – плановете за бази за ПРО в Полша и Чехия и разширяването
на НАТО с Украйна и Грузия. Вашингтон с много радост ще отложи един скъп
противоракетен щит, чието изграждане ще отнеме години. Може да се отложи и разширяването на НАТО, защото нито Украйна, нито Грузия са готови за
членство.“17
Ще надхитри ли имперският дявол руската мечка? С готовността на Москва да сътрудничи със САЩ в борбата с международния тероризъм след 11
септември 2001 г. Вл. Путин реши да коригира на дългосрочна основа външната
политика на Русия. Съгласието за разполагане на американски бази в републики на бившия СССР беше стъпка в това направление, но тя промени геополитическата ситуация в Централна Азия в полза на САЩ. Това породи сериозно
безпокойство не само вътре в Русия, а и в съседните Китай и Иран. Отначало
американците твърдяха, че базите им са необходими за периода на активната
борба срещу тероризма. След това отказваха да фиксират сроковете на своето
военно присъствие (Ръмсфелд: „Ще останем толкова, колкото трябва“) с явното намерение да създадат нова сфера на американско влияние в този регион,
както преди половин век направиха в Близкия изток. Напоследък правителството на Киргизия прие решение за затваряне на базата в Манас, а преди това
Узбекистан затвори авиобазата в Ханабал.
Залогът в предстоящия дипломатически „пазарлък“ е не по-малък, ако не
по-голям, от залога след 11 септември 2001 г. Към досегашните проблеми се
прибавят и нови: нарастващият стремеж на САЩ за разширяване на тяхното и
на НАТО военно присъствие в евразийския регион, острата борба за пътищата на петролопроводи и газопроводи, военното настаняване на САЩ в Грузия,
ядрената програма на Иран, разширяващото се дипломатическо проникване
на Евросъюза в традиционни европейски и евразийски територии на Русия и
др. Какви поуки ще извлече Русия от досегашната си политика на сближаване
със САЩ? Ще позволи ли империята Обама да изпълни поетите с Медведев
договорености? Въпросите са повече от отговорите. Навярно втората среща на
двамата президенти през юли т.г. ще подскаже някои от тях.
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агрижеността на китайското ръководство от влиянието върху Китай на процесите, протичащи в
световната икономика, и особено в американската,
към която е насочена огромната част от китайския
експорт, се почувства през пролетта на 2008 г., когато още не се говореше за световна финансова и икономическа криза. В отчетния доклад за работата на правителството на китайския премиер Вън Дзябао пред
първата сесия на 11-ото Общокитайско събрание на
народните представители (китайския парламент) на 5
март 2008 г. беше подчертана важността и необходимостта от „по-нататъшно регулиране на икономическата структура и трансформация на формите на развитие“. „Трябва да се придържаме към разширяване на
вътрешното търсене и да се регулира съотношението между инвестирането и потреблението. Важно е да
се стимулира преходът във формите на икономическия растеж от развитие преимуществено за сметка на
капиталовложения и експорт към координирано развитие за сметка на потребление, капиталовложения и
експорт“, се казва в доклада. В съзвучие с тази постановка се поставя задачата „да се стимулира хармоничното развитие на регионите“, като се започне „масово
усвояване на западната част на страната, пристъпвайки към изграждане на редица важни обекти, реализиране на програма за възраждане на североизтока,
разработване и реализиране на програма за подем на
централните райони“ и едновременно с това „се поощрява изпреварващото развитие на източните райони
и специално повишаването на тяхната международна
конкурентоспособност“.
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За да осигурява стабилно и бързо развитие на китайската икономика, през
втората половина на м.г., вече пред лицето на избухналата на Запад финансова
и икономическа криза, правителството на КНР предприе редица стъпки. През
есента на 2008 г. беше разработена и на 9 ноември приета от Държавния съвет
широка антикризисна програма, включваща конкретни мерки за стимулиране
на вътрешното потребление и за стабилизиране и развитие на редица отрасли на
народното стопанство – индустрия, транспорт, жилищно строителство, селска
инфраструктура, здравеопазване и образование, околна среда, финанси, политика в областта на доходите и данъците, възстановяване на разрушенията от катастрофалното земетресение в провинция Съчуан през май 2008 г. За финансово
осигуряване на тази програма китайското правителство прие план за стимулиране на икономиката на сума 4 трлн. юана (588 млрд. ам. дол.). В съответствие с
него в течение на две години правителството ще отделя по 1,18 трлн. юана, а останалите ще се инвестират от местните правителства и предприятия. През януари и
февруари 2009 г. китайското правителство е одобрило планове за преустройство
и съживяване на 10 отрасъла на промишлеността на Китай: автомобилостроене,
металургия, текстилна промишленост, производство на оборудване, съдостроене, електронна информация, цветна металургия, лека промишленост, нефтена
промишленост и логистика. Тези отрасли имат следните специфики: първо, те
се отнасят към категорията на водещите отрасли на народното стопанство и на
главните стимулатори за увеличаване на обема на брутния вътрешен продукт
(БВП) на Китай; през 2007 г. те са дали 80% от общия обем на добавената стойност на промишлеността, или около една трета от общия размер на БВП; второ,
те се характеризират с висока трудоемкост и в тях може да се трудоустроят много
работници; трето, те плащат големи данъци; четвърто, световната финансова
криза им нанася голям удар, тъй като експортът играе важна роля за тях; пето,
през последните години производителността в тези отрасли стремително се повишава, което води до свръхпроизводство.
По този начин правителството се стреми да постигне две основни цели:
първо, голяма част от сателитните индустрии ще продължат да работят, за да
задоволяват търсенето, породено от тези проекти; второ, много от останалите
без работа хора ще бъдат наети отново.
По данни на Държавното статистическо управление на КНР от 30 март 2009
г. 4-трилионният инвестиционен план, разработен от китайското правителство
за противодействие на глобалната финансова криза, вече дава предварителни
резултати. За първите два месеца на 2009 г. капиталовложенията в основни
фондове в китайските градове и селища от градски тип са се увеличили с 26,5%
в сравнение със същия период на м.г. Обемът на инвестиции в реализацията на
проекти, финансирани за сметка на средства от централния бюджет, е нараснал
с 40,3% в сравнение с януари и февруари м.г., а капиталовложенията в развитието на жп транспорта например са се увеличили с 210 процента.
За това, че вече има резултати от стимулационната политика, може да се
съди и по намаляването на спада на вноса – 24% за февруари, като през януари
той е бил 43 процента.
Според Цао Цзянхай, научен сътрудник в Института за икономика на про-
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мишлеността при Китайската академия за обществени науки, ролята на инвестициите от централния бюджет е видима. Както съобщава агенция „Синхуа“ в бюлетина си от 30.ІІІ.2009 г., към края на 2008 г. от централния бюджет на КНР са били
отделени инвестиции в размер на 104 млрд. юана (15,2 млрд. ам. дол.). Тази година
до китайската Нова година (26 януари) са били отделени поредни инвестиции от
китайския централен бюджет на сума 130 млрд. юана (19 млрд. ам. дол.).

Отраженията на кризата върху китайската икономика
Световната икономическа криза, която обхвана най-напред САЩ, дава
своето видимо отражение и върху Китай. Това се дължи може би най-вече на
прекалената експозиция на китайския експорт към Америка. Китайският юан
беше „вързан“ за щатския долар до 2005 г. и докато доларът главоломно се обезценяваше в целия свят, курсът юан–долар се беше запазил на ниво 8,2–8,3 юана
за 1 долар. Едва след 2005 г. след сериозен натиск отвън Китай започна постепенно вдигане на курса юан–долар, който в момента е на нивото 6,8:1.
Тази политика на сравнително слаб юан спрямо щатския долар беше породена от виждането на китайското правителство, че е много по-важно да се
стимулира износът за САЩ и че САЩ са с най-голям потенциал от всички външни пазари. Това, събрано заедно със сериозно разширеното и неконтролируемо вътрешно потребление в САЩ, през последните години беше довело до
нарастване на китайския експорт за Америка до рекордни нива.
В момента САЩ се борят с може би най-голямата икономическа криза в
своята нова история и един от основните проблеми е, че потреблението се е
свило главоломно. Това дава много сериозно отражение върху китайския износ
и съответно върху китайската индустрия. Износът на Китай като цяло се е свил
с 25% през февруари т.г., като през първите два месеца на 2009 г. САЩ са внесли
от Китай със 17,4% по-малко стоки в сравнение с януари и февруари 2008. Това
създава невероятни проблеми на експортноориентираните предприятия, като
тези, в които над 80% от продукцията е била насочена към американския пазар, са на ръба на фалита или вече са прекратили работа. Най-силно засегнати
са традиционно експортноориентираните провинции като Гуандун, Фудзиен,
Джъдзян и Дзянсу. Според признание на правителството на провинция Гуандун, около една осма от компаниите с чужди инвестиции (които са основно
еспортноориентирани) вече са затворили врати. Така че спадът на потреблението в САЩ до момента вече е довел до колапс цели индустрии в Китай. Сред
основно засегнатите са следните промишлености: мебелна (която беше двойно
засегната, тъй като наред със свиващото се потребление бяха въведени и антидъмпингови мита от страна на САЩ), текстилна, автомобилна (основно производители на части), електроника, детски играчки и така нататък.
Ситуацията за предприятията от тези сектори на икономиката се утежнява и от изключително консервативната политика на китайските банки през
втората половина на 2008 година, когато, уплашени от ситуацията с банките и
масовите фалити на предприятия в чужбина, те не само замразиха всякакво
ново финансиране, но дори и ограничиха предварително договорени кредити.
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Все още няма точна статистика, но се предполага, че прекият резултат от
тези трудности е загубата на работа на около 20 000 000 души. Това са така наречените майгрант-уоркърс, хора от по-бедните провинции от западната част
на страната, които са основна част от работната сила на заводите.
По-големите проблеми за Китай биха дошли от обстоятелството, че найвероятно потебителските навици на американците ще се променят поне в
средносрочен план и те просто няма да купуват толкова много стоки. Така че
фалити на част от компаниите в различни сектори са неизбежни и те вече са
факт. Положението се утежнява и от това, че голяма част предприятия работеха
с много ниски нива на печалба в резултат на много сериозна конкуренция за
външните пазари между много производители на идентични продукти. Това от
своя страна ще доведе до преструктуриране на цели индустрии, като се очаква
вълна от фалити, придобивания и сливания на предприятия.
За подпомагане на сериозно засегнатите експортни сектори китайското
правителство вече обяви редица мерки, които включват увеличаване на процента на ДДС и ускоряване на сроковете за неговото връщане, намаляване на
експортните такси, облекчаване на достъпа до кредитиране от банките и т.н.
Въпреки това се очаква, че нивото на положителния търговски баланс ще спадне наполовина в сравнение с 2008 г. до 155 млрд. щатски долара.

Оценките и решенията на Втората сесия на 11-ото
Общокитайско събрание на народните представители
При това състояние на китайската икономика и в условията на все по-засилващото се влияние на световната финансова и икономическа криза върху
нея, в началото на март т.г. беше проведена 2-рата сесия на 11-ото Общокитайско събрание на народните представители.
На сесията беше отчетено, че през 2008 г. в Китай БВП е нараснал с 9% и
е достигнал 30 трлн. юана (4,4 трлн. ам. дол.), общият обем на импорта и експорта е бил 2,56 трлн. ам. долара (17,8% нарастване). През годината в Китай
са били трудоустроени 11,13 млн. души. Средният годишен доход на човек от
градското население е бил 15 781 юана, а от селското – 4761 юана (нараснали
са с 8 процента). От централните финанси за селското стопанство, за селото и
за селяните са били отделени 163,7 млрд. юана (24 млрд. ам. долара). В селското стопанство през годината са произведени 528,5 млн. тона зърно, 7,5 млн. т
памук, 72,69 млн. т месо и т.н. Вложенията от централния бюджет в науката и
техниката са били 116,3 млрд. юана (17 млрд. ам. дол.), 42,3 млрд. юана (6,2 млрд.
ам. дол.) са вложени в 10 приоритетни програми за икономия на енергия и за
екоохрана. В новата селска кооперативна система за медицинско обслужване са
били обхванати 814 млн. души.
Наред с горните впечатляващи успехи, постигнати от Китай през една
сложна за народното стопанство година, в доклада на китайския премиер Вън
Дзябао пред сесията се отделя доста място и на трудностите, пред които е изправена страната:
1) Световната финансова криза се разраства и не се вижда кога ще свър-
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ши. Търсенето на световния пазар намалява. Ясно се очертава тенденция за
глобална дефлация, надига глава търговски протекционизъм. Налице е сурова
външноикономическа ситуация, растат факторите на несигурност.
2) Под влияние на световната финансова криза продължава спадът на темповете на икономическия растеж на Китай. И това сега е главното противоречие,
което оказва влияние върху развитието на нещата като цяло. В някои отрасли
има излишък на производствени мощности, част от предприятията трудно извършват стопанската си дейност. Ситуацията с трудоустройството остава доста
сериозна. Във финансовата сфера растат факторите на съкращаване на доходите
и увеличаване на разходите. По-трудно се осигурява стабилното и неотклонно
развитие на селското стопанство и увеличаването на доходите на селяните.
3) Продължават да се чувстват онези институционални и структурни противоречия, които дълги години влияят отрицателно върху икономиката на Китай: потребителското търсене е все още недостатъчно; изостава развитието на
третичния сектор; възможностите за самостоятелна иновация са ограничени;
големи са разходите на енергоносители и ресурси; расте разривът в равнищата
на развитие – както между града и селото, така и между районите.
В доклада на министър-председателя се посочват мерките, които трябва
да се вземат за ограничаване и постепенно овладяване на кризата:
– Планира се най-висок досега (за 60-те години съществуване на КНР)
бюджетен дефицит от 950 млрд. юана (139 млрд. ам. долара), с цел намаляване на последствията от глобалната финансова и икономическа криза за сметка
на разширяване на потреблението; това е с 570 млрд. повече от дефицита през
2008 г. и е 3% от БВП. 750 млрд. юана от тези средства ще бъдат от централния
бюджет, а за останалите 200 млрд. Държавният съвет (правителството) на Китай е дал съгласие за емитиране на местни заеми, което ще бъде осъществено от
Министерството на финансите, и тези заеми ще бъдат зачислени в провинциалните бюджети. В доклада на премиера се подчертава, че „дефицитът тази година силно ще нарасне, но тъй като той ежегодно е намалявал, възможностите за
емитиране на заеми ще са доста големи, а остатъчните заемни суми представляват около 20% от БВП, така че това е посилно от гледна точка на съвкупния
потенциал на Китай и като цяло е безопасно“.
– Всемерно да се разшири вътрешното търсене, преди всичко потребителското търсене и да се повишава ролята му за стимулиране растежа на икономиката. За целта:
Първо, да се разширява потреблението, особено народното. Да продължи
регулирането на схемата за разпределение на доходите, като се увеличава относителната тежест на заплащането на труда (трудовото възнаграждение) в националния доход, което увеличава частта на правителствените разходи за подобряване
живота на народа и стимулиране на потреблението, като се повишават дотациите
за градското население с ниски доходи и за селяните. Да се усъвършенства политиката за автомобилно потребление. Да се увеличава търсенето на услуги чрез
развитие на търговската мрежа, включително на вътрешнотърговската мрежа в
селата. Да се развиват обслужващите отрасли, потреблението в сферата на туризма и отдиха, системата на сервиза. Да се разширява потребителското кредитира-

61

ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВА И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА
не. Да се увеличава снабдяването на селото с битова техника и електроника, със
селскостопански машини, автомобили и мотоциклети. За целта да се използват
разумно и гъвкаво 40-те милиарда юана дотации от бюджета – така предприятията ще увеличат продажбите си, а селяните ще получат изгода.
Второ, да се поддържа бърз растеж на капиталовложенията и да се оптимизира структурата им. Тази година инвестициите от централния бюджет (908
млрд. юана ) ще отидат главно за строителство на гарантирани жилища, за нуждите на образованието, здравеопазването и културата, за техническа реконструкция и научно-технически иновации, за нови жп линии, автомагистрали, за
хидромелиорация в земеделието и за други важни инфраструктурни обекти, за
възстановителни работи след земетресението в провинция Съчуан. Правителствените инвестиции трябва да се насочват в най-главните области на борбата
с кризата, за усилване на слабите звена на социално-икономическото развитие,
а не да се влагат за развитие на обичайната обработваща промишленост.
Трето, да сe стимулира развитието на пазара на недвижимости. За три
години да се реши жилищният проблем на 7,5 млн. градски семейства с ниски
доходи и на 2,4 млн. семейства, които живеят в колиби и схлупени къщурки в
горски и целинни райони. Да се набележат най-различни мерки за кредитиране, дотиране, опрощаване на данъци и такси, развитие на вторичен пазар на
недвижимости, за прехвърляне на неизползвани жилищно-строителни фондове от едни в други райони и така нататък.
Четвърто, да се вземат ефективни мерки за ликвидиране на последствията от земетресението – строителство на жилища, училища, изграждане на
инфраструктура и други.
На базата на общото състояние на икономиката на Китай, на резултатите, постигнати през м.г., като се отчита влиянието на световната криза, както
и на предвидените мерки за намаляване на нейното по-нататъшно отражение,
премиерът Вън Дзябао посочва в доклада си какви основни показатели се планират за тази година:
– 8% растеж на БВП;
– 4% растеж на потребителските цени;
– регистрираната безработица ще остане в рамките на 4,6%;
– 130 млрд. юана ще бъдат отделени от централния бюджет за възстановяване на районите, пострадали от земетресението;
– от централния бюджет ще бъдат отделени 123 млрд. юана за селскостопански дотации (с 20 млрд. повече от м.г.);
– финансирането на малки и средни предприятия ще се увеличи от 3,9 на
9,6 млрд. юана;
– за развитие на науката и техниката ще бъдат вложени 146,1 млрд. юана
( 25% увеличение);
– ще се отделят 42 млрд. юана за трудоустройствена политика;
– от централния бюджет ще се отпуснат 293 млрд. юана за социално осигуряване (увеличение със 17,6%);
– предвиждат се 12 млрд. юана от централния бюджет за подобряване на материалното осигуряване на 12 млн. учители от началните и средните училища.
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Общи заключения
При сегашното състояние на американската и световната икономика китайското правителство се ориентира към стимулиране на вътрешното потребление. Бяха взети редица мерки, сред които е вече споменатият сериозен
финансов пакет от 4 трилиона юана (около 588 млрд. щ. д.), основната част от
които ще бъдат вложени в инфраструктурни проекти – изграждане на железници, автомагистрали, метра, водни и атомни електроцентрали, производство
на електроенергия от възобновяеми източници и т.н. Като цяло Китай има уникалната възможност да влага сериозни средства в инфраструктурни проекти:
първо, просто защото разполага с тези средства; второ, защото все още има
много икономически обосновани инфраструктурни проекти за изпълнение.
Първото всъщност е и едно от най-съществените отличия на китайската
икономика по време на кризата. В Китай няма финансова криза, банките не са
в лошо състояние и разполагат със сериозен финансов ресурс. Въпреки това
пред китайското правителство стои доста сложната задача да постигне предварително заложения растеж на БВП от 8 процента. Процентът не изглежда висок,
като се базира на предишните резултати на Китай, но на фона на бушуващата
световна финансова и икономическа криза е трудно постижим. Най-вероятно
правителството е достигнало до същите изводи, тъй като премиерът обяви, че
ако е наложително, правителството ще предприеме допълнително стимулиране на икономиката, извън първоначално обявения пакет от 4 трилиона юана.
Правителството предвижда, че ще работи при 3 процента бюджетен дефицит за
2009 г., точно за да може да се финансират стимулационните мерки.
Друг извод, който може да се направи, е че протичащият през последните
години процес на глобализация наистина е обвързал повечето световни икономики в сложна взаимнозависима система.
Показателен факт е изказването на китайския премиер, че страната изпитва притеснения за своите активи в Америка. Китай е най-големият инвеститор
в американски държавни ценни книжа, т.е. най-големият кредитор на САЩ.
Освен това Китай е държавата с най-големи валутни резерви в света, възлизащи на около 2 трилиона щ. д., 70% от които са в доларови позиции. Китай с
основание се притеснява и е поставен в доста сложна ситуация. Инвестициите
в американски държавни ценни книжа (ДЦК) са с много ниски лихвени проценти. Антикризисната политика, провеждана от американското правителство, е базирана на голям бюджетен дефицит и увеличаване на предлагането на
пари, което може да доведе до ценова инфлация и съответно до увеличаване на
лихвите. Това веднага би предизвикало срив на цените на американските ДЦК,
които са с ниска лихва. Така че за Китай, от една страна, би било добре тази
американска стимулационна политика да е ограничена. От друга страна обаче,
ограничаването на тази политика ще забави процеса на възстановяване на американската икономика, а това автоматично води до по-ниско търсене от страна
на САЩ на китайски стоки, което ще удължи натиска върху китайския експорт.
За Китай би било невъзможно да продаде дори част от тези активи – те са тол-
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кова големи, че изнасянето само на част от тях на пазара може да доведе до срив
на цените им. Така че призивът на Китай по-скоро е САЩ да намерят верния
баланс в своята икономическа политика. Оттук и извода на много икономисти,
че сегашната криза може да бъде преодоляна само с активната намеса и сътрудничество на следните две икономики: американската и китайската.
Китайските стимулационни мерки биха могли да дадат отражение и върху редица други държави, тъй като ще е необходимо закупуване на доста оборудване
за осъществяване на планираните инфраструктурни проекти. Това вече има своя
ефект, който се вижда и в упоменатите по-горе проценти за намаляване на спада
на вноса. Освен това китайските компании, поощрени и от правителството, и от
банките, вече се оглеждат за закупуване на активи в чужбина, което би помогнало
също на доста икономики. На регионално ниво, ако Китай не се поддаде на вътрешния натиск за девалвиране на валутата, това ще допринесе за стабилизиране на
жестоко ударените от кризата съседни азиатски икономики. Едно намаляване на
стойността на юана би довело до увеличаване на конкурентоспособноста на Китай
и би убило единствения шанс пред някои от азиатските държави.
Като цяло китайската икономика ще преживее сложна година и евентуално стабилизиране би започнало чак през втората половина на 2009 г. Заложеният растеж от 8% може да не бъде постигнат. По-реални са около 6–6,5% и
въпреки всичко Китай ще бъде една от държавите с най-висок растеж в света, а
може би и с най-високия за 2009 година.
Китай има уникална възможност да преодолее кризата по-безболезнено от
много други държави по редица причини, някои от които вече бяха посочени:
– наличие на сериозен финансов ресурс;
– наличие на много икономически обосновани инфраструктурни проекти;
– бърза реакция от страна на много от експортните предприятия, които
или се впуснаха да търсят нови пазари, или се пренасочиха към вътрешния
пазар;
– възможност за преминаване на икономиката към сериозно вътрешно
потребление, което поради числеността на китайското население и спестяванията има сериозен потенциал;
– Китай разполага с доста младо население, като младите хора са все още
много оптимистично настроени и се очертават като сериозна група потребители, които независимо от кризата ще харчат пари;
– голяма част от загубилите работата си хора са от селата и биха могли
сравнително лесно да преживеят кризата, т.е. те няма да могат да изкарват парите, които са получавали, но в по-голямата си част няма да имат проблеми с
прехраната, докато кризата тече.
Независимо от всички тези фактори обаче Китай в никакъв случай не би
могъл да действа изолирано, както и не е застрахован от негативното влияние на
другите икономики. Така че преодоляването на най-тежката световна финансово-икономическа криза и възстановяването от нея е в ръцете на големите икономики и зависи от ефективното и балансирано сътрудничество помежду им.
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еверната ни съседка с мъка отбива прииждащите вълни на световната финансово-икономическа криза. А тя дойде точно когато в Букурещ се
настани избраното в края на 2008 г. двупартийно коалиционно правителство начело с либералдемократа
Емил Бок, което наследи немалко трудни икономически, социални и политически проблеми и се изправи пред нови, възникнали от усложнената вътрешна
и външна обстановка.
Преди да анализираме положението в Румъния,
ще се спрем макар и накратко върху състоянието
на европейската икономика, изразено в някои синтетични показатели. Според „Евростат“ през 2008 г.
БВП в Еврозоната е нараснал с 0,8% (срещу 2,6% през
2007 г.) и с 0,9% общо в ЕС (2,7% през 2007 г.). Държавите от Източна и Югоизточна Европа са отбелязали
по-висок икономически растеж от западните през
последното тримесечие на миналата година. На първо място е България – 3,6%, следват Полша – 3,1%,
Кипър – 3,0%, Румъния – 2,9%, Словакия – 2,7%, Гърция – 2,6 процента. Общо взето европейската икономика е имала растеж от 1,5 процента.
В Румъния продължава дискусията по сегашното и бъдещото състояние на румънската икономика.
През миналата година икономическият растеж бе
7,8%, но настроенията сега са песимистични, макар
правителството да предвижда нарастване от 2,5% за
2009 година. „Румъния се насочва към икономически
колапс“ – би тревога в. „Журналул национал“. За първи път след 1999 г. страната е изправена пред рецесия,
налага се да търси заем от международни финансови
институции. Наполовина намаляха чуждестранните
инвестиции. Валутните резерви за пет месеца спад-
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наха от 27,318 милиарда евро на 25,121 млрд. евро. Курсът на леята се обезцени
спрямо еврото на 4,27 леи за евро. Бюджетният дефицит за миналата година
достигна 5,2% от БВП, с което бе нарушен прагът на Лисабонската стратегия от
3 процента.
Вътрешният дълг надхвърли 72,5 млрд. евро и нараства при новата ситуация с 1 млрд. евро месечно. От анализа на задълженията се вижда, че дългът
на държавата заема 15% от общата сума на външния дълг. Останалата част е на
чуждестранни физически и юридически лица, които са вписани юридически в
Румъния. По този повод коментатори поставят въпроса – румънската държава
ли, или чуждестранните длъжници трябва да плащат? Неслучайно в. „Ревиста
22“ отбелязва, че „румънската икономика не зависи само от румънците... чуждестранният капитал е новият истински стопанин на икономиката в Румъния“.
Известно е, че 95% от банковия капитал в страната е чуждестранен, най-вече
австрийски.
Румънските анализатори се спират на последиците от взаимозависимостта на страната от ЕС по движението на капитали, стоки и работна сила. „В страната – писа в. „Гъндул“ – влиза по-малко валута, отколкото излиза. Фирмитемайки (банкови и промишлени), изправени пред тежки проблеми от кризата в
своите страни, не само че не подкрепят своите дъщери в Румъния, ами търсят
помощ от тях.“
След продължителни дискусии в правителство, парламент и финансовоикономически среди бе взето решение да се поиска от МВФ заем между 8 и 25
млрд. евро. Фондът обаче е поставил въпроса за съкращаване на бюджетните
разходи, което принуди правителството да внесе корекции. Разходите ще бъдат
намалени с 1,82 млрд. евро, което, въпреки обещанията на правителството, ще
засегне и инвестициите. В рамките на социалното осигуряване се съкращават
с 1,57 млрд. леи пенсиите, а бюджетните заплати и пенсиите над 8000 леи ще се
обложат с голям данък.
Финансовите експерти обръщат внимание на т.нар. сива икономика, която
за периода 2004–2008 г. е представлявала 21% от БВП. И това се отчита въпреки
въведения плосък данък печалба от 16 процента. Размерът може да се счита
за занижен, като се има предвид растящата по високите ешелони на властта
корупция. Явлението е предмет на сериозни упреци от Брюксел, изтъкнато е в
междинния доклад заедно с организираната престъпност.

Къде се търси изходът?
Румънското правителство набеляза пакет от мерки за ограничаване на
отрицателния ефект от световната криза. Прогнозирайки край на кризисния
период след 2 години, съставителите на консолидирания бюджет залагат в него
205 млрд. леи разходи. По своя характер основните насоки на усилията в приходната и разходната част са вътрешни и външни.
Главно място заемат инвестициите в инфраструктурата. Те са 20% от бюджетните разходи (10,2 млрд. евро). Значително място се отделя на аграрния
сектор, за който се предвиждат средства от вътрешни източници и от ЕС. Под-
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готвя се фискален кодекс, регламентиращ заплати и пенсии, в която област досега се отчитат сериозни недостатъци. Предвижда се увеличаване на вътрешното
потребление. Официално бе провъзгласен призивът „Купувайте румънското“.
Правителството реши да съкрати от бюджетните разходи 1,1 млрд. евро.
В основата на фиска се поставя нова философия за рационализиране на
разходите и увеличаване на приходите. В този дух в. „Котидианул“ изтъква:
„Плоският данък вече не е табу, издигат се гласове, които считат, че е изчерпил
своите позитиви.“ Съкращават се обаче и разходите за научни изследвания, което академичните среди окачествяват като „трагедия за румънската наука“ и
„политическо късогледство“.
Страната отчита сериозен външнотърговски дефицит, тъй като основни
търговски партньори са държавите от ЕС – 70% от общия обем. През 2008 г.
дефицитът възлиза на 2,1 млрд. евро, а тази година се очаква да достигне 2,3
млрд. евро. Предвижда се преориентация на външната търговия, като се засили
активността към пазарите на Изток – Русия, Китай, Украйна, и към арабските
държави.
Премиерът Емил Бок заяви през март, че се разработва стратегия за ускоряване на процеса на присъединяване на Румъния към Еврозоната. Румънското правителство счита, че разполага с достатъчно време, за да извърши необходимите реформи. По оценка на Брюксел страната е най-уязвима в дефицита
на текущата сметка, което отблъсква чуждестранните инвеститори и води до
по-нататъшна девалвация на леята.

Остри социални проблеми
„Затягайте колана“, предупреди тези дни в. „Зиуа“, имайки предвид препоръките на Световната банка към Румъния във връзка със световната криза, влошаваща социалното положение в страната. В извършения от експерти
на банката анализ се посочва, че ако икономическото положение се влоши,
„може да стане нужда от засилване на процеса на социална защита“. Основен принцип на социалната политика трябвало да бъде „защита на населението, а не на промишлеността и фирмите“. Средствата за тази цел обаче са
недостатъчни и изгледи за увеличаването им няма при очакваното свиване на
бюджетните разходи. Същевременно Световната банка препоръчва да продължи процесът на „модернизиране и опростяване“ на данъчната система, на
увеличаване на някои такси, на приватизация на държавни компании. Като
краткосрочна задача се поставя ограничаване на заплатите съобразно с равнището на инфлация.
Министър-председателят Бок заяви, че съгласно бюджета временно големите заплати няма да получават повишение. Той изтъкна, че по досегашната
бюджетна система съществува разлика в заплатите, като някъде тя е 1 към 50.
Същевременно печатът съобщава за очаквано увеличение на таксите за енергоползването, за водата, за транспорта.
Тревожни са сведенията за нарастване на безработицата поради закриване
на редица предприятия и обекти. В момента тя се изчислява на 4,4% от активно-
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то население. Увеличението е неизбежно и поради завръщането на румънците,
емигрирали през последните години на Запад. Вестник „Курентул“ отбелязва,
че около 60% от тях трудно се приспособяват към новите условия в родината
и изпадат в стресово състояние. Само 10% от емигрантите се адаптират в чужбина, но загубват своята национална идентичност. Влошаването на социалноикономическото положение на населението води до обедняването му. Експерти
предполагат, че „абсолютната бедност“ от 10% се очаква тази година да се увеличи с 1–2 процента.
Румънските синдикати вече предупредиха за подготвяните протестни демонстрации и стачки. В Букурещ и големите градове се състояха демонстрации
за увеличаване на заплатите, против закриването на предприятия.

Политическата панорама
Финансово-икономическата криза и нейното отражение върху социалните условия не можеше да не доведат до раздвижване на политическата сцена. Правителството, сформирано от двете партии с почти равен брой гласове
на парламентарните избори през есента на 2008 г. – Либералдемократическата и Социалдемократическата, се изправи пред непознати досега проблеми. В
предизборната надпревара на избирателите бяха дадени обещания, чието изпълнение стана проблематично. Надеждността на първия румънски кабинет,
съставен от дясна и лява партия, се оспорваше от политически наблюдатели и
от отговорни представители на коалиционните партии. Изтъкнатият политически деец на Социалистическата партия и неин евродепутат Адриан Северин
предрече край на правителството до една година. В същия дух се изказа и представителят на същата партия Ливиу Драгня, подал оставка от правителството
само дни след образуването му. Той счита, че „социалистическата партия не е
спечелила нищо с влизането в правителството и избора на министрите“. Неговият предшественик на поста също бе подал оставка. Тези ненавременни оставки дадоха повод за различни спекулации.
Вестник „Журналул национал“ оприличи министрите социалисти на „бедни роднини“. „Намиращата се на педала на велосипеда на Траян Бъсеску ЛДП
– пише вестникът – оставя впечатление, че влиза в съюз със СДП не да управляват заедно страната, а за да навреди на СДП.“
В началото на април избухнаха нови разногласия между двете коалиционни партии. „Ябълката на раздора“ бе характерът на законите, свързани с националната сигурност. Докато премиерът и либералдемократите приеха представения им вече от президента проект, социалдемократите искаха да се започне
от нула. Двустранната коалиция търпи несполуки и на регионално равнище.
Председателят на СДП Мирча Джоана неслучайно тези дни заяви: „Намираме
се в момент може би по-сложен от този, който преминахме през последните 20
години.“
Въпреки подкрепата на президента рейтингът на либералдемократите не
нараства, а спада. Това сочат извършените от социолози сондажи. Вестник „Котидианул“ отбелязва, че въпреки покровителството на президента работите не
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вървят така добре за ЛДП, както би трябвало. Сериозно влияние върху спада
на доверието към партията оказаха редица гафове, включително преди евроизборите. Кандидатка за Брюксел се оказа дъщерята на президента, съвсем непозната на обществото.

Румънското ляво и дясно
След 20 години от свалянето на режима на Чаушеску играчите на политическата сцена в Румъния се промениха количествено и качествено. Големият
брой партии след 1989 г. вече се стопи и днес на власт се сменят главно три големи партии и 2–3 малки спътника. От следдекемврийската голяма и многобройна
Националноселска-Християндемократическа партия, подобна на нашия СДС,
представяща прозападните антикомунистически (антисоциалистически) сили,
оцеляха малки останки, немощни дори да прескочат изборната бариера.
Сега идейно-политическата панорама се оформи по-ярко в двата полюса.
Но докато вляво си остава главно Социалдемократическата партия, десницата
още не се е избистрила. За дясното спорят две партии – Националлибералната
(НЛП) и Либералдемократическата (ЛДП). И в двете основното ядро е изплувалата през последните 20 години либерална финансово-икономическа върхушка
на социалното разслоение.
Националлибералите, от които бе съставено предишното правителство
начело с Калин Попеску – Търичану, загубиха парламентарните избори миналата есен. На извънреден конгрес бе избран нов председател – Крин Антонеску.
Описаха го като харизматична, динамична личност с перспективи. Съвсем самоуверено той обяви, че ще се кандидатира за президент.
Либералдемократите, на които се крепи президентът Бъсеску – и те на
него, възглавиха новото двупартийно правителство и претендират за единствени обединители на десницата. В интервю за в. „Ревиста 22“ генералният
секретар на партията Валериу Стойка твърди, че „едва сега румънската политическа сцена влезе в нормална логика“, което според него е „биполярната
структура“. От гледна точка на доктрината и политическата стратегия сега
бил завършен процесът на обединение на десницата, осъществен от ЛДП. Той
отрича правото на националлибералите да изповядват „ценностите на европейската десница“ и ги вкарва в зоната на центристките и лявоцентристките
формации. Все пак Стойка счита, че едва след президентските избори през
есента до 2012 г. ще се извърши „институционалната консолидация“ на ЛДП.
И добавя: „В политиката нищо не е окончателно, нещата се променят от година на година... никога десницата няма да бъде завършена като структура, по
всяко време ще има трансформации, по всяко време ще са възможни обединения и институционална консолидация.“ Той не изключва появата в бъдеще
на нови десни партии.
Валериу Стойка дава характеристика на коалиционното правителство:
„При сегашната обстановка, при която левицата се съюзи с десницата, в управленската програма има значително превъзходство на десницата.“ Президентът
Бъсеску според него е „локомотивът“ на десницата.
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Въпреки вътрешнополитическите разногласия и личностните съперничества Социалдемократическата партия си остава единственият стълб на левите сили. Тя запази своето влияние и при обвиненията и насроченото съдебно
преследване за корупция на нейния бивш председател и премиер Адриан Нъстасе. Печатът обяснява, че „главата му е била поискана“ от президента в доклад
до ЕС. В корупционни схеми бе обвинен и друг партиен лидер и бивш министър – Мирон Митря.
На последните парламентарни избори партията получи 33,09% от гласовете за Долната камара и 34,02% за Сената срещу главния свой опонент ЛДП
– съответно 32,00 и 33,57 процента. Това съотношение предопредели сегашното
двупартийно правителство. Оценявайки възможностите си, социалдемократите издигнаха за президент кандидатурата на своя председател Мирча Джоана
срещу готвещия се за втори мандат президент Бъсеску.
Характеризирайки политическата панорама, не може да не отбележим ролята на Демократическия съюз на унгарците в Румъния (ДСУР). За първи път
партията не влезе в правителствената гарнитура. Не я прие за партньор и СДП.
Очевидно е повлиял курсът на партията за обособяване на унгарците в Румъния в автономна териториална единица и за промяна на досегашния им статут
по конституция. Нещата стават все по-сериозни в рамките на ЕС, където унгарците са поставили проблема за положението си на територията на Румъния и
Сърбия и специално за Банат.
Предстоящите евроизбори на 7 юни ще бъдат тест не само за следващите
президентски избори, а и за разположението на политическите сили.
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еополитическото, геоикономическото и геоенергийното преструктуриране на света очертава
етапите в развитието на човечеството след края на
Студената война. Това е период на преминаване от
еднополярен към многополярен свят. Кулминация в
процеса на установяване на монополярност бяха събитията от 11 септември 2001 г., след които тероризмът бе обявен за новия и единствен световен враг.
Този свят обаче не просъществува дълго, тъй като
остарелите международноправни норми и принципи доведоха до кавказкия конфликт през август 2008
г. – задълбочаваща се криза на международните институции, съпроводена с икономическите сътресения
на разразилата се финансова криза. Активно се разпада и втората част от биполярния свят – западната,
като последен елемент от съществуващата от средата на ХVІІ век международна система. Принципът на
баланса на силите, който до края на ХХ век определяше дейността на международните институции, е подложен на сериозно изпитание.
През последните години и месеци събитията,
които се случват, и процесите, които се засилват, разкриват нелицеприятната истина – светът се движи в
посока, неизвестна даже за т.нар. сиви кардинали в
глобален и регионален план. Все повече се засилва
дейността на политици и анализатори, които внушават идеи, имащи за цел повече да успокояват хората, отколкото да решават конкретни проблеми. Това
най-вече важи за финансовата и икономическата област – и най-опитните специалисти не се наемат да
прогнозират хронологичния им и тематичен обхват,
както и крайните резултати.
Не така обаче стоят нещата с процесите и проб-
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лемите, които определят характеристиките, механизмите и взаимодействията
в света през последните години от първото десетилетие на ХХІ век. Още е актуална борбата със световния тероризъм, чието лице се търси и най-често се
открива в ислямския фундаментализъм и арабската общност. Все по-често обаче тази тема се измества от термини и от техните производни от област, която
изисква повече технологическо образование, отколкото познания в банковия и
икономическия сектор – а именно енергетиката. Доскоро тя беше част от скучните инженерни анализи от сферата на сондирането, извличането на нефта и
газа, тяхната преработка и транспортирането им до държавите потребителки,
но сега нещата се промениха кардинално.
Енергетиката става основен коректив в отношенията между държави и
международни организации. Освен това тя засилва своето въздействие върху
стратификацията в доминираните досега от САЩ международни системи като
ООН, НАТО, ОССЕ и Европейския съюз. Енергетиката, чийто географски дискурс влияе все по-силно върху новите конюнктурни, а защо не и стратегически,
конфигурации в глобален и регионален план, извежда на предно място и други
акценти. Единият очертава все по-тясната обвързаност на енергийните суровини с интегритета и сигурността на държавите производителки, транспортиращи и потребяващи нефт и газ. Вторият все повече утвърждава превърналите
се едва ли не в аксиома в годините на Студената война международноправни
принципи и механизми на действие.
Събитията от 2008 г. и началото на 2009 г., които смесиха по невероятен начин политика, икономика, дипломация и война в различните точки от земното
кълбо, убедително доказват, че всички теории за международните отношения,
геополитиката и видовете стратегии се нуждаят от актуализиране в крачка.
Обявената от Косово независимост, отказът на силните европейски държави
да приемат американския натиск за действие по Плана за действие за членство
в НАТО на Украйна и Грузия, южноосетинският конфликт, финансовата и икономическата криза, обхванала света, израелската интервенция в ивицата Газа,
руско-украинският газов конфликт, който засегна пряко 18 държави от ЕС,
дори изборът на афроамериканеца Барак Обама за президент на САЩ са малка
част от примерите за динамичните промени в глобалното пространство.
Все по-често геоенергетиката разрушава традиции, стереотипи и механизми, което увеличава многообразието на непредсказуемите предизвикателства.
Краят на Студената война създаде сериозен вакуум на мястото на идеологиите, които почти през целия ХХ век противопоставяха обществата в битката
между комунизма и демокрацията. Десет години (до 11 септември 2001 г.) при
отсъствие на мотивация, която да обединява/разединява света, преминаха под
знака на прехода към демокрация и разпадането на Съветския съюз и Югославия, чието начало е от края на Първата световна война. Разликата в процеса на
политическата им фрагментация е предопределена от начина на тяхното създаване. Устойчивостта на Руската федерация и на постсъветското пространство е заложена във факта, че геополитическият феномен Русия във времето и
пространството се изгражда самостоятелно. А бивша Югославия е резултат на
експериментите на великите сили след Първата световна война. Създадената
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чрез външни сили политическа единица не съумя да устои на разграждащия се
биполярен свят и нейната политическа фрагментация логично се превърна в
съществен елемент от трансформацията на Югоизточна Европа.
Първото десетилетие на ХХІ век все по-ясно очертава новата идеология,
основаваща се на битката срещу новия анонимен световен враг – тероризма, и
новата политическа стратегия на икономическите реалности – геоенергетиката.
Засилва се глобализацията в икономически план. Ипотечната криза в
САЩ за по-малко от година въвлече света в икономическа рецесия. От друга
страна, това ускорява центробежните сили и динамизира политическата фрагментация, чиито конкретни проявления са Косово, Южна Осетия, Абхазия,
Нагорни Карабах, Приднестровието (в постсъветското пространство), Тибет и
много други. Последното разширяване на ЕС – включването на Румъния и България, превърна Черно море в европейско. Това обаче увеличи дисхармонията
и подчерта, че отсъстват координираност, консенсус и желание за съвместно
преодоляване на многобройните вътрешни и външни предизвикателства пред
Съюза. Противоречията между старите и новите членове на ЕС, проявяващи се
във всички области на обществения живот от Лисабонския договор през кавказката криза до газовия конфликт между Москва и Киев, а най-вече в отношението и политиката към Русия, очертават нерадостните перспективи пред
най-голямата международна организация в Европа. Тези процеси се пренасят и
в ОССЕ, НАТО, ООН и обхващат вече глобалното пространство.
Засилващата се зависимост на Европа от единствената действаща енергийна система – на Русия, преобрази света през последните години. Основни
акценти на политическата и дипломатическата активност в регионален и глобален план вече са енергийните диверсификационни проекти и сигурността на
нефто- и газопроводите. В миналото остава политическата и военната консолидация на Запада със САЩ. Първите пукнатини се появиха след обявената
от САЩ, в разрез с резолюция 1441 на Съвета за сигурност на ООН, война на
Ирак, което постави началото на дистанцирането на Париж и Берлин от Вашингтон. Отказът, главно, на Франция и Германия за членство на Грузия и Украйна в НАТО доведе до сближаването им с Русия, подчинено на геоенергийната
зависимост. Опитите на Европа, съвместно със САЩ, да се създадат алтернативни проекти на руските енергийни маршрути засега имат успех в нефтопровода Баку–Тбилиси–Джейхан и азербайджанско-турско-гръцкия газопровод.
След петдневната августовска война между Грузия и Русия първият маршрут е
с висока степен на несигурност поради нестабилната политическа обстановка в
южнокавказката република. Вторият тръбопровод се нуждае от захранване със
сериозни количества природен газ, притежаван от Туркменистан и Иран. Ашхабад не е проявил явни признаци за излизане от руската газова схема, а включването на Техеран в американската „ос на злото” практически го елиминира от
европейските енергийни схеми. Създаденият от Русия, Иран и Катар в края на
2008 г. т.нар. газов ОПЕК дава индикации за нова политико-икономическа конфигурация, която тепърва ще очертава акцентите на утрешния ден.
Останалите про- или антируски енергийни проекти продължават да бъдат
постоянен предмет на политически обсъждания, консултации и договаряния,
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но остават все още в сферата на дългосрочните енергийни стратегии. Спорът
между Москва и Киев за цените на газа и некоректното транспортиране за пореден път разкри няколко неприятни истини, които предопределят оформилата се и като цяло засилваща се политическа координираност между Париж,
Берлин, Рим и Москва. Икономическите интереси налагат прагматизма в утвърждаващото се европейско-руско сътрудничество. Енергийната зависимост
от „Газпром” и отсъствието на работещи механизми за контрол и въздействие
върху газовата транспортна система, преминаваща през Украйна към Европа,
отново доказа неограничените възможности на Москва да влияе върху отделни
държави и върху ЕС като цяло.
Киев в края на декември 2008 г., подобно на Тбилиси през август 2008 г.,
но по друг начин, разигра чужд сценарий, който не бе полезен за украинското
общество и като цяло не постигна преследваните цели. Както в Украйна, така
и в Грузия последствията от конфликта с Русия (военен или икономически) не
променят ситуацията в постсъветското пространство. Енергийното предимство на Москва за пореден път запази статуквото и утвърди европейско-руската
взаимозависимост.
Периодът на отслабени американски позиции от геополитическите конфигурации през последните месеци приключи с инагурацията на Барак Обама за 44-ти президент на САЩ на 20 януари 2009 г. Едва ли той ще има стандартните 100 дни, които обикновено се дават на новите лидери за адаптация.
Първият афроамериканец на този пост има достатъчно предизвикателства от
вътрешен и международен характер. Надеждите в него са големи, но възможностите за решения – едва ли. Независимо че след 8 години демократите сменят
републиканците, основните външнополитически приоритети не могат да бъдат
драстично променени. Верни са думите на новия държавен секретар на САЩ
Хилъри Клинтън, че светът не може без САЩ, но и САЩ не могат без света.
Това обаче не е светът от 90-те години на ХХ век, дори и светът от времето на
Джордж Буш-младши. Продължаващата икономическа рецесия във вътрешнополитически план, нерешените проблеми в Ирак и Афганистан, подписаните в
последните дни от управлението на Буш харти за стратегическо сътрудничество с Украйна и Грузия, както и подкрепяната от неговата администрация военна акция на Израел в ивицата Газа са наследство, което изисква бърза и адекватна реакция. Неизвестна е позицията на новия президент и на неговия екип
по възлови въпроси като политиката към Русия, ЕС, Китай, към държавите от
постсъветското пространство, концентрирали в себе си висок процент от световното производство на нефт и газ, към арабските държави. И не става дума за
изявленията и многобройните му речи, които изпълваха политическото пространство в предизборния период и до встъпването му в длъжност. Този период
вече приключи. Дойде времето на действия, които американското общество и
светът очакват. Предизвикателствата консолидират силните и пречупват слабите. Остава надеждата да не се потвърди афористичната мисъл на Ото фон
Бисмарк, че всички лъжат по време на избори, преди война и след лов.
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оради дискусионния характер на зачестилите
геополитически анализи, засягащи в един или
друг аспект руската геополитика, както и руското поведение на международната сцена, е трудно да бъдат
определени точните параметри на геоположението
на Русия. Недооценката на едни или подсъзнателното изпускане на други фактори, с пряка рефлексия
върху геополитическия й статут, допълнително увеличават неяснотите в нейната геополитическа конкретизация. Дори сега, близо две десетилетия след
разпадането на СССР, в период на видимо преодоляна постсъветска слабост и респективно – на забележим геополитически подем, все още е трудно да се
отговори на въпросите къде и какво е точно мястото на Русия в съвременния свят. Без да навлизам в
задълбочен анализ на геополитическите загуби от
съветската епоха, на измененията на вътрешнополитическата ситуация в страната, както и на съвременните успехи на Русия в регионалните съперничества
с външния свят и провежданата от нея нова геостратегия, ще направя опит за качествено обобщение на
основните детерминанти, имащи пряко отражение
върху нейния геополитически потенциал. Представената генерализирана оценка на геополитическото
положение на Русия включва анализ на някои подкатегории на нейното географско положение, както
и на елементи, оказващи пряко или косвено влияние
върху съвременната й геополитическа значимост –
територия (географско положение, големина, конфигурация), природни ресурси, население, стопанство,
култура, военна мощ.
Известно е, че в геополитическата структура на
света след края на междублоковото противостоене
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настъпват значими качествени изменения. Рухването на социалистическата
система и на СССР води до несъстоятелност на наложилата се през втората
половина на ХХ в. двуполюсна геополитическа структура. Губи актуалност и
планетарното политико-икономическо разделение на Първи (капиталистически), Втори (социалистически) и Трети (развиващите се страни) свят. Настъпилите промени в силовия баланс на света (военен, икономически, финансов,
информационен) създават условия за установяване на нов геополитически ред,
а геополитическите последствия от разпадането на социалистическата система и Съветския съюз водят до рязко намаляване на геополитическото влияние
на Русия в света. Съветското геополитическо отстъпление от Източна Европа,
Азия, Африка и Латинска Америка създава предпоставки за широко проникване и разпространяване на атлантизма. Неговото влияние, особено в Източна
Европа, заменя съветското след геополитическия вакуум поради преустановилия съществуването си социалистически блок.
Геополитическите щети, които понася Русия поради разпадането на
СССР, както и съхранените от него геополитически придобивки имат съществено значение за съвременното й географско и геополитическо положение.
Скъсяването на границите на страната в Европа, Кавказ и Средна Азия със загубата на повече от 5 млн. км2 и почти половината от населението на СССР рязко съкращава глобалната й тежест. Русия се лишава от огромни териториални,
демографски, интелектуални, природни и стопански ресурси. Но по основни
геополитически показатели тя запазва функции на една от водещите страни в
съвременния свят. Русия задържа и първостепенното си геополитическо положение между Европа и Азия, което дава възможност тя да бъде разглеждана
като ключова страна в глобален план.
Въпреки териториалните загуби от разпадането на СССР Русия продължава да е най-голямата държава в света: с площ от 17,1 млн. км2 (11,5% от световната суша), тя съществено (1,6–1,8 пъти) превъзхожда площта на останалите страни гиганти (Канада – 10 млн. км2, Китай – 9,6 млн. км2, САЩ – 9,4 млн.
км2). Разположена в североизточната част на евразийския континент, нейната
територия се простира от Гданския залив на Балтийско море на запад (Калининградска област) до Тихия океан на изток, на почти 10 хил. км. В меридионално направление – от северните морета на Ледовития океан до хребетите
на Кавказ и Памир, достига дължина почти 4 хил. км. Огромните размери и
конфигурацията на територията са фактори, които й отреждат мястото на найобширната страна в света, имаща общи граници с 16 държави и разполагаща
се в 11 от общо 24 часови пояса. Около една четвърт от руската територия е
на запад от планината Урал, което условно може да се приеме за европейско
пространство, а три четвърти е на изток от нея – в Азия. Прякото взаимодействие на Русия с разностранни политически субекти от няколко геополитически
региона съхранява функциите й за водене на широка и многоаспектна външна
политика както в Европа, така и в Азия.
В математикогеографско отношение по-голямата част от територията на
Русия е разположена между 50-ия паралел и Северната полярна окръжност, а
около една четвърт от нейната площ е на север от нея, където природните усло-
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вия имат екстремни стойности. Тези географски факти, съчетани с преобладаващата концентрация на население между 50-ия и 60-ия паралел, дават основание Русия да се определя като най-голямата северна страна в света.
Големината и физикогеографското разнообразие на нейната територия
продължават да обуславят количествената концентрация на най-значимите
природни ресурси в света. По общи запаси на редица минерални и органични
суровини Русия е също безспорен лидер, притежава около 64% от апатитите,
40% от желязото, 35% от природния газ, 31% от никела, 30% от черните и кафявите въглища, 27% от калая, 25% от дървесината, 21% от кобалта, 16% от цинка,
14% от урана, 13% от нефта, 12% от оловото. Общата стойност на невъзобновимите й природни богатства възлиза на 380 трилиона щ.д. – 3–4 пъти превъзхождаща аналогичната оценка на ресурсния потенциал на Китай или на САЩ
(Экономическая..., 2002; Кефели, 2004; Скопин, 2006).
Независимо от наследената от съветското развитие тежка екологична ситуация в редица градове и райони близо 60% от територията на Русия е с ненарушено екологично равновесие, което има общопланетарно значение за поддържане на баланса на глобалната екосистема (Кефели, 2004).
В геодемографски аспект Русия е в осмицата на най-многолюдните страни на Земята (144 млн. души) – след Китай, Индия, САЩ, Бразилия, Индонезия, Пакистан и Бангладеш. Поради голямата територия обаче тя има ниска
средна гъстота (8,5 д./км2) и се определя като рядконаселена страна. Тази особеност се отразява негативно на тенденциите по осигуряване на стопанското
развитие на Сибир и Далечния изток, засилвайки опасенията от демографски
вакуум на Китай. Етническият състав на населението е традиционно полинационален, включващ сега повече от 180 националности. Етническите руси в
Руската федерация са повече от 82% (за разлика от СССР – 56%), което позволява тя да бъде разглеждана и като мононационална страна (съгласно международните стандарти на ООН, тъй като водещият етнос е повече от две трети
от общия брой на населението). По-големи етнически групи в състава на Руската федерация са татарите, украинците, башкирците, белорусите, мордва и
др. Населението й се отличава с изключително висок процент на грамотност
(98%), което е важен фактор, способен да подобри позициите й в световната
геополитическа йерархия. Важно е да се отбележи също, че между 17 и 20
млн. етнически руси продължават да живеят в останалите постсъветски републики. Техният брой е най-голям в Украйна (9 млн.), Казахстан (4 млн.),
Прибалтика (1,5 млн.) и Беларус (1,5 млн.). Тази огромна диаспора има голямо
значение за провеждането и подсилването на новата руска геополитика в евразийското пространство.
В геокултурен аспект Русия е ядрото на славяно-православната цивилизация и има най-силно културно влияние сред славянските страни в света. Поради развилата се уникална културна специфика на нейното пространство тя е
център и на локалната евразийска цивилизация. В наследство от историческото
минало Русия има силни геокултурни позиции в света поради разпространението на руската култура и особено на руския език. Той е един от международните
езици (включително на ООН), признат за официален още и в Беларус и Кирги-
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зия, а в Казахстан има статут на официално употребяван. Независимо от мерките по ограничаване на изучаването му интензивното използване на руския
език в Украйна, Казахстан, Латвия, Молдова, Естония, Киргизия, Таджикистан,
Армения и Южна Осетия е между 50 и 84%, а в Беларус достига 94% (Tiškov,
2008). В пространството на ОНД и в голяма част от Източна Европа руският
език все още изпълнява функции в международната комуникация.
Крахът на Съветския съюз, отразяващ се пагубно върху комунистическата
идеология, стимулира рязък спад на позициите на левите политически сили
в света. Вследствие на това повечето от страните със социалистическа ориентация промениха политико-икономическия курс на развитието си, попадайки
под въздействието на други геополитически центрове, а в тези, които запазват
предишния си статут, влиянието на съвременна Русия съществено отслабва.
Но въпреки това Русия продължава да бъде носител на алтернативно поведение спрямо атлантизма и американската геополитика. В страната се развиват
традиционалистки геополитически тенденции, от които най-ярка и с най-широки позиции е неоевразийството.
Русия получава в наследство близо 60% от стопанския потенциал на СССР.
Съвкупната съветска икономическа мощ продължително време отстъпва единствено на САЩ, а в последните години от съществуването си – и на Япония
(Лавров, Фроянов, 1995). След разпадането на СССР икономическата мощ на
Русия намалява съществено. Нарушените съюзни връзки през 90-те години
предизвикват всеобща социално-икономическа криза със загуба на 2/5 от промишления потенциал, непрестанно намаляване на БВП и засилващи се регионални социално-икономически контрасти. В последното десетилетие на мощен
стопански подем (6–8%) обаче тя има място в десетката на геоикономическата
йерархия (7-о място), с общ БВП 2,2 трилиона щ.д. (3% от световния за 2008 г.
– www.cia.gov.) и дял от световната търговия 2% (Россия и глобализация, 2006).
Със забележими темпове през последните години нараства транснационализацията на нейната икономика (в лицето на компании като „Газпром“, „Русал“,
„Роснефть“, „Лукойл“, ЕЕС, МТС и др.), която, срастваща се с държавната политическа власт, оказва пряка рефлексия върху геополитическата й тежест. Важна геополитическа особеност е фактът, че Русия продължава да заема водещи
позиции в икономиките на страните от ОНД и Прибалтика по отношение на
външната търговия и инвестициите.
Във военногеографски аспект Русия е един от първостепенните (заедно
със САЩ) геополитически субекти, чиято съвкупна военна мощ има пряко
значение за поддържане на силовия баланс в света. Независимо от загубата
на ключови пунктове за глобално позициониране (руските военни бази – Рощок в Германия, Лурдесе в Куба, Аден в Йемен, Камран във Виетнам, Рамана
в КНДР и др.), Русия запазва широко военно присъствие в Централна Азия и
Черноморско-Кавказкия регион. Тя съхранява постоянно военно присъствие
и в Близкия изток (Сирия). Страната притежава всички видове въоръжени
сили и оръжия, както и развит военнопромишлен и космически комплекс,
който в новата руска икономическа политика се ползва с приоритет. Русия
продължава да има водещи позиции в структурата на въоръжаването и тър-
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говията с оръжие. По отношение на стратегическите ядрени сили тя има абсолютен приоритет и разполага с близо половината (48%) от тях (Россия и
глобализация, 2006).
В транспортногеографско отношение голямата територия на Русия е с
общопланетарно значение в комуникационните връзки между Европа, Азия
и Северна Америка. Страната разполага с развита железопътна мрежа, чиято
обща дължина (87 157 км) е 14% от световната. Голямо значение за транзитния
западно-източен пренос имат Транссибирската и Байкало-Амурската (нейното
продължение) железопътна линия, а в меридионално отношение – Кавказкият
железен път (КВЖД). Съществен фактор, повишаващ трансконтиненталното
значение на Русия, е намиращата се на територията й една от най-развитите
речни плавателни системи в света (дължина 124 000 км, 20% от световната),
улесняваща комуникационния достъп по вода на няколко хиляди километра
навътре в континенталните райони. Първостепенно значение за речно-морските връзки в различни части на Русия има Волго-Балтийският канал. По отношение на международните въздушни връзки огромната руска територия осигурява най-краткия път, свързващ Европа с Южна и Югоизточна Азия, както
и Северна Америка с Централна Азия. Въздушната инфраструктура е представена от 1260 летища, с чийто дял (2,5%) страната заема 7-о място в света. В
наследство от СССР Русия притежава и най-добре развитата тръбопроводна
система, улесняваща преноса и доставката на нефт, природен газ и различни
преработени енергийни суровини от Сибир, Централна Азия и Кавказ към отделни райони на Европа и света. В съвременния етап от развитието на страната
тръбопроводната система се обогатява в количествено, качествено и географско отношение и се превръща в част от националните геополитически приоритети. Като съществен недостатък в транспортната осигуреност на страната
трябва да се посочат ниската гъстота и качеството на шосейната мрежа. По дължина на шосейните пътища (871 хил. км) тя се нарежда на 8-о място в света
(www.cia.gov).
През последните две десетилетия перспективите в руската икономическа
геостратегия все повече се обвързват с ориентацията на страната към модернизация на съществуващите и към строеж на нови транспортни коридори на
нейна територия, включително към разширяване на възможностите на Северния морски път. Евентуалното реализиране на транспортните инфраструктурни проекти, особено на проектите с трансконтинентално значение, би имало
решаващо значение за икономическата тежест на Русия в света, тъй като ще е в
състояние да осигури най-краткия път на търговските връзки между ЕС, АТР,
Северна Америка и Южна Азия. В подобен сценарий ползите за Русия не биха
се изчерпвали само с повишаването на качествените аспекти на стопанския й
облик (инвестиции, технологическа модернизация и създаване на нови производства), а ще се осъществява и стратегически контрол върху търговските
потоци.
В геоикономическата структура на света по икономически показатели,
определящи съвкупната стопанска мощ и стандарта на живот на населението,
Русия попада в глобалната полупериферия – положение между постиндуст-
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риалните и развиващите се страни. Наличието на други индикатори обаче с
пряко и косвено отношение към нейното геопространство (голяма територия,
природни ресурси, образовано население, развита наука, военна мощ) позволява да се поддържа висок геополитически статут, способен да промени положението й на второстепенен икономически субект. Мерките по намаляване
на сегашната икономическа зависимост на Русия от страните на геоикономическия център (САЩ, ЕС и Япония) са ключов проблем пред дългосрочното й
развитие. Вероятността той да се определя от комплексната мобилизация на
другите ресурси предоставя потенциална среда за развитие на бъдеща геоикономическа стратегия.
Голямо значение за разбиране на особеностите на геополитическото положение на Русия и на нейната роля в света има участието й в редица регионални
и глобални структури. От първостепенна важност, разбира се, са отношенията
й с бившите съветски републики. Обобщена характеристика на първоначалното положение, в което попадат повечето от тях (с изключение на прибалтийските по обясними причини), дава бившият президент на Руското географско
дружество – Сергей Борисович Лавров (1928–2000). В доклад, посветен на геополитическите проблеми на Русия, той констатира, че по новите граници на
страната с оглед на икономическата им слабост се появяват редица “малкожизнеспособни” страни (Лавров, 1995). Познавайки социално-икономическата ситуация в постсъветския регион, от позицията на времето мога само да потвърдя,
че неговата констатация е точна. И основно доказателство за това е фактът, че
постсъветските републики страдат не толкова от извършилите се кардинални
промени в политико-икономическото преустройство, колкото от нарушените
междусъюзни връзки. Един организъм е разсечен. В този план проблемите от
икономически характер за някои от новите независими републики се проявяват и сега. Достатъчно е да се спомене наложеното от Русия “винено ембарго”
на Молдова в периода 2006/2007 г., за да се разбере колко определящ за стопанското оцеляване на тази страна е винопроизводителният отрасъл. Други страни, като Армения, Грузия, Приднестровието, Южна Осетия, Киргизия – поради
ниската отраслова специализация, съчетана с изолираното им географско положение, продължават да живеят на “системи”, разчитайки до голяма степен на
чужда (предимно руска) финансова помощ.
По-голямата част от съветските републики, преминавайки през еуфорията
от придобитата независимост, все повече залагат на прагматизма в отношенията си с Русия, понеже редица проблеми от общ характер изискват решаване не
без участието на “бившата метрополия” (Кръстев, 2007). Неефективните и все
по-отслабващи структури на ОНД, като гарант за руското присъствие в постсъветското пространство, се изместват от много по-перспективни регионални
формирования: Съюзната държава Русия–Беларус; Евразийската икономическа общност (ЕврАзЭС, създадена на основата на образувания Митнически
съюз през 1995 г.), разширяваща влиянието й в Беларус, Казахстан, Киргизия,
Таджикистан и Узбекистан; Общността на Договора за колективна сигурност
(ОДКС), обхващаща страните от ЕврАзЭС и Армения. Чрез участието си в създадената през 2001 г. Шанхайска организация за сътрудничество (ШОС) Русия
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Картосхема

отстоява първостепенна позиция в по-нататъшното укрепване на своите връзки в Евразия (картосхемата).
Функциите на ШОС първоначално се редуцират до укрепване на взаимното доверие с Китай и до регулиране на пограничните проблеми, настъпили
след разпадането на СССР. Впоследствие в нея надделяват тенденциите към задълбочаващо се икономическо и политическо взаимодействие. В рамките на
ШОС Русия провежда геополитическа линия на многоаспектно геостратегическо партньорство с Китай. Паралелно с това се увеличава икономическото й
влияние в централноазиатските републики от ОНД. В ШОС, наред с разширяването на търговско-икономическото сътрудничество и развиването на транспортната инфраструктура сред страните членки, се засилва и съгласуването по
проблемите на отбраната и по мерките за международна сигурност. Това става
причина през 2005 г. да бъдат привлечени със статут на наблюдатели Индия,
Иран и Пакистан. Статут на наблюдател в ШОС от 2003 г. има и Монголия.
Нарастването на международния авторитет на ШОС е резултат преди всичко
от придобиващото все по-широки рамки руско-китайско взаимодействие. Двете страни развиват дългосрочни връзки в областите на търговията, взаимното
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инвестиране, енергетиката, банковия сектор, образованието, военната сфера. В
търговско-икономически аспект например само за периода 2000–2007 г. двустранният търговски оборот помежду им е нараснал повече от 6 пъти (съответно
8 и 48,2 млрд. щ.д.), като Китай е вече на трето място във външната търговия
на Русия (след Германия и Нидерландия), а според икономически прогнози до
2012 г. ще излезе на първо място.
Русия играе ключова роля и в повечето влиятелни международни организации. Тя е една от 5-те постоянни членки на Съвета за сигурност – най-висшата институция на ООН. Постоянното й участие в западни геополитически
структури като Съвета Русия–НАТО и Г-8 има за цел балансиране на мощното
атлантистко влияние. Според известния италиански геополитик Карло Жан
“това й позволява да играе нова геополитическа роля в света, макар и като партньор, а не като актьор в глобализацията” (Jean, 2004). Като съществен индикатор за нарасналото геополитическо самочувствие на Русия може да послужи
военната й намеса в Грузия през август 2008 г. Реагирайки безкомпромисно с
военна сила за защита на своите интереси в постсъветското пространство, за
пръв път след разпадането на СССР тя демонстрира офанзивна геополитическа
позиция спрямо Запада и конкретно спрямо Съединените щати.
Геопространствените особености на Русия, съчетани със сложното й съвременно функционално положение в международната система, затрудняват
конкретизацията в оценките на нейното геополитическо място и на нейната
роля в света. Подобни обстоятелства понякога са причина за генерализация на
геополитическите показатели, като се имат предвид главно показателите с пряко значение за геополитическата мощ. В такъв аспект Ирина Василенко (2006)
отбелязва, че в геополитическата структура на света, независимо от по-слабия
си икономически потенциал в сравнение с други Големи пространства, Русия
съхранява четири вида ресурси, даващи основание да й се отреди статут на
втора свръхдържава и сега:
– териториален (най-голямата по територия страна в света, концентрираща най-голям природноресурсен потенциал);
– комуникационен (най-развитата в света система за пренос на въглеводороди и електроенергия);
– ядрен (най-мощният в света потенциал на междуконтинентални балистични ракети с наземно базиране и ядрен арсенал);
– космически (глобална навигационна спътникова система – ГЛОНАСС,
еквивалент на американската GPS).
В заключение може да се констатира, че Русия очевидно притежава огромен потенциал, който, умело мобилизиран и в съчетание с уникалното й географско положение между трите световни цивилизации (западна, източна и
ислямска) и трите геоикономически полюса (ЕС, НАФТА, АТР), й предоставя
естествени условия за взаимодействие с глобалното проектно геополитическо
пространство (понеже след укрепване на вертикалата на властта в Русия руските интереси продължават да са многоаспектно ориентирани към всички региони на планетата). Геополитически проект, отчитащ подобна факторна зависимост, се разработва от неоевразийството – геополитическа концепция, която
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има солидни позиции сред руската общественост и управляващия политически
елит. От подобна насока зависи продължаванто на подема в успехите на нейното геополитическо реанимиране през последните години и установяването й
като първостепенен геополитически субект в света.
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годините на прехода към демокрация се разразяват невероятно опустошителни битки. Те засягат
не само икономиката или социалната сфера и културата. Значителна част от тях са свързани с тихите или
с оглушителните сражения между/срещу различни
символни капитали в сферата на политиката или във
всичките политизирани зони на живота.
„Нежните революции“ са само на книга. Иначе,
в живота, всичко ври и кипи, гърчи се или екзалтирано тържествува, надява се или изпада в покруса. Новото идва с неизбежната кланица за човешки съдби
и биографии – привична за исторически размирни,
преломни времена и нрави, с епопея от политически
биографии, които бързо изветряват – като вчерашен
парфюм в замърсена или в променяща се атмосфера.
Това е неподозирана по мощ, по размах, но и с
последиците си жестока и безпощадна битка между
сенките на миналото, разноликите фигури на настоящето и неясните силуети на бъдещето. Тя изисква да
се употребява всичко, което е съхранено в символните трезори на паметта и въображението на хората, за
пулсиращия момент.
Води се люта бран между символните капитали
на политически и политизирани идентичности, които „новото време“ следва публично да дезавуира, ако
може дори да екзекутира – или да легитимира и овласти. Символни капитали, които страстно прокламират или осъждат огромни отрязъци от плътта на
историята или на различни жизнени светове; които
дават или пък отнемат властови достъпи, позиции
или изолации. Такава е историята на Историята! В
нея всичко се заплаща: възходът на едни струва унижение, падение и гибел за други социални типажи.
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Символната агресия и символният терор са неизменна част от разлюляното от урагана на явно побеснялата историчност всекидневие. Техните вълни
се разпростират навред, а и заливат всичко под себе си. Те злостно дамгосват
стените и витрините, стелят се над умножаващите се руини на символите от
прежното време, избликват в езика и жаргона на превъзбудените хора, пронизват атмосферата на преходното общество, превръщат се в моден стил на новите
свръхполитизирани мисловности, сетивности и реактивности, стават привичка
и в човешките отношения. Символните пирамиди и йерархии на предишното
време и общество се оказват торпилирани, бързо взривявани, лесно отричани.
Новите символни пирамиди и йерархии се строят трескаво и хаотично, без оглед на социалните цени или на жертвите сред човешките съдби.
„Героите на нашето време“ – на преходното ни време, се нуждаят от други
символни емблеми и стигмати, от особени символни похвати. Техните капитали неизбежно се оказват и стратегически далекобойни или конюнктурнотактически избрани оръжия на съпротива и на борба срещу или в защита на
конкретни властови или опозиционни сценарии. Оръжия, които са предназначени за масова употреба или за фиксирани попадения върху интимността,
душевността и всекидневието на човека. Защото те могат да поразяват и подчиняват човека – зримо и невидимо; да го превземат неусетно и тотално; да го
превръщат в изпълнител, защитник/противник на дадени исторически каузи
или социални роли.
Няма кътче от обществената действителност и от жизнения свят на преходния човек, където да не се издигат нови флагове на символни капитали или
отчаяно да не се защитават нечии стари символни капитали. Борбата между
старото и новото не признава никакви условности. Символиката пронизва, бележи всичко и всички в това преломно време. Тялото и фасията, жестовете и
гримасите, мислите и чувствата, езиците или реакциите – всичко внезапно и
задълго се превръща в омагьосана територия на екстазите или на крушенията
и гибелта на нечии символи.
Поразяващата сила или ефектите на тези капитали ги превръщат в драматично потребни, но същевременно страшни и коварни оръжия. В тях е вложено
много; на тях се разчита неимоверно, дори съдбовно. Те крият в себе си кодове
на исторически визии, пароли на ценностни предпочитания, идейни парадигми или предизвикателства, специфични решения на обществено-политически
ребуси, проекти или сценарии. Те валоризират/обезценяват съответни исторически персонажи и сюжети.
Символните капитали са важна част от всеки обществен живот. Те са свързани със социокултурните ресурси, арсенали и репертоари в различни модуси
на историческите времена и в различни парцели на социалните пространства.
В тях се спотайват, от тях се показват различни смисли, изображения, послания,
обяснения, оправдания или присъди за правото на живот на социални общности, събития, процеси и тенденции. Но те се оказват и публични прокламации
на историческо безсмъртие или на потребност от обществено отстраняване,
дори на осъждане на смърт, на дадени форми на обществен, общностен или
на индивидуален живот. В тях битуват, с тях се легитимират или се дезавуират
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различни йерархии на ценности, норми, принципи или трафарети на човешко общежитие. Те възвеличават или низвергват исторически постижения или
провали на конкретни цивилизации, общества, култури, нации, държави, човешки групи, приноси и вреди от делата на видни фигури. Без тях са невъзможни митологиите, утопиите и идеологиите на разни социални/класови субекти,
на идейните им мартирологии, есхатологии. Те описват, декретират или забраняват съответни инструментариуми и репертоари за осъществяване на обществено-политическите промени. Затова те са и важна част от историческите наследства, от залозите или зестрите, които обществено-историческите периоди
и нрави завещават на своите съвременници или на своите наследници. Това ги
прави неотменни оръжия в политическите надпревари и баталии.
Преходът към демокрация у нас се превърна в особена арена на съпоставимост, в сцена на измеримост на подобни капитали, на тяхната (предишна
или настояща) емблематичност или стигматичност за някои исторически събития. Той дезавуира едни и легитимира други символни капитали. Всъщност
историята е вечна борба и на символни образци, логики, техники и практики.
А всяка борба на идеологически, политически идентичности е борба на предпочитани и фаворизирани от тях символни капитали, въплътени и в логики,
еталони или практики.
В точките с високоволтажно историческо напрежение, в местата на острите разриви в обществено-историческата тъкан конкуренцията, органичната
непоносимост между символните капитали се проявяват невероятно драматично и драстично. Някои от тези капитали са били известно време властово
предпочитани и фаворизирани. Други са били пренебрегвани, преследвани и
отстранявани. При изменените обстоятелства и възпламенените обществени
нрави вторият тип символни капитали сякаш възкръсват от историческото и
социалното небитие. Те изплуват от мъглявините на забравата, където репресивно или другояче са били задълго въдворени. Те внезапно си възвръщат изгубената стойност и роля; въвеждат се отново и публично на масово или на персонално въоръжение в гражданските и житейските избори, в политическите
манталитети и чувствителности, в социалните практики на различни човешки
групи, политически движения или индивиди. Те мощно се завръщат с надежда
триумфално, но и сурово да възмездят виновниците за всичките си премеждия
и страдания по друмищата на историята, в условията и нравите на предишното
и днешното общество.
В тези баталии специфично и достойно място заемат спомените и паметовите наследства на съответни човешки общности или индивиди. Паметта и
спомените не са само обител на символни капитали. Те са и тяхно могъщо оръжие, което покосява обществения и личния живот. Те произвеждат и обменят,
но и консумират различни символни капитали. Те провокират, утвърждават
или отричат житейски и социални избори, полагат или премахват граници на
континуалността в човешкия живот.
Няма власт, която да не преследва и елиминира едни и да не възцарява,
канонизира други паметови наследства, споменни образи. Всяка власт и идеология полагат на олтара си, вписват в символния си ореол паметови корпуси
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и фаворизирани споменни колекции. Паметта и споменът са особени индулгенции/присъди за дадена власт, защото прокламират и оправдават или дезавуират и осъждат профила и ценностно-нормативната природа, битността,
битийността на властта. Те са дискретно огледало на мирогледите на техните
социални субекти, което „конструира“ образите и на трите измерения на времето. Защото паметта и спомените изобщо не са бракосъчетани само с миналото, а в превърнати форми представят изображения на настоящето и бъдещето.
Ето защо в преломните времена изгревите/залезите на дадени паметови наследства и споменни конфигурации са неизбежни, съдбовно значими. Тогава властта на спомените и спомените за властта се впускат в страстен и загадъчен хоровод, който бързо увлича със себе си всичко. Пред наелектризирани площадни
мнозинства или в тихото академично-творческо уединение, сред гръмогласни
парламентарни прения или в скорострелни журналистически материали, в
публични диспути или в разпалена от конфронтационна свръхполитизираност
всекидневна реч – навсякъде, борбата за политически каузи или за власт не
пренебрегва паметта и спомените. Преобръщането на историческите пластове
явно се съпровожда от разриването на дълбинни пластове на паметта, които
доскоро или задълго са били незрими, неогласени и някак обезличени.
Днес самото историческо, политизирано време е особено, много по-различно от близкото, сега ускорено замиращо минало. Сякаш самото обществено
време „плаче“, копнее за нещо по-различно.
Господстващи безнаказано и безмерно, постмодернистки етоси и дискурси
на всеослушание неуморно бълват тежки присъди: край на идеологиите; смърт
на митологиите; край на дългите разкази; смърт на канонизираните паметови
наративи; никога повече Велики идеи, нито някакъв Прогрес; долу абсолютните Истини; гибел за есенциализма; позор за фундаментализма; да живеят биографиите, а не историите; слава на всекидневието; упрек към историчността;
окончателна забрана за тоталните и тотализираните интерпретации. Те утвърждават пламенно обратното: да живеят малките разкази; привет на микроисториите; салют за устната история; добре дошла на оралната памет; приятно
ни е да се запознаем с новите „стари биографии“; сърдечни благопожелания за
миниатюризацията на дискурсите; и така нататък.
Всичко това префасонира употребите на или злоупотребите с паметта и
спомените. То ги изважда от доскорошните им координати и трасета на проблематизация и тълкуване, за да ги преориентира в нови коловози, придава им
друга скорост, значимост и ценност в дискурса. То променя невероятно мощно
символната им валентност/потентност.
Паметта и спомените стават неимоверно важни, потребни, макар никога
да не са били тотално пренебрегвани, омаловажавани, отричани. Сега обаче те
са предмет на по-друг интерес, на изострено внимание, на вторачена до болезненост чувствителност и на всевъзможни реакции.
Времето на радикални исторически промени не е само време на блуждаене
в небесата на социалното въображение, а и на дълбаене в бездните, в непрогледните (доскоро) пропасти на историческата памет, в потайностите на споменните колекции от живота на цели поколения. Там – във висша степен и форма – се
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крият тайните за случилото се. Тайни, които са останали задълго неизвадени
наяве, необговорени и прочее.
Разклатените от историческите трусове обществени и персонални организми се нуждаят от нова, питателна и богата на енергия символна храна – част
от която те откриват в паметовите менюта и я консумират оттам. А там винаги
може да се намери всичко, каквото се пожелае и е нужно.
В тези метежни условия, преломни времена и освирепели нрави никой не
си позволява безумието или лукса да не се ползва от паметта и спомените за
историческото минало, за преди малко случилото се. Защото историческият
реванш никога не забравя. Той се оказва някак странно (или едновременно) и
злопаметен, и късопаметен – прекалено придирчив към едни, а демонстративно нехаен към други спомени. Понеже е невероятно избирателен или капризно
пренебрежителен към дадени (устройващи или обременяващи го) споменни
образи и колекции. И е не само селективен, а и перфидно изобретателен при
употребата на символни капитали, инструменти и репертоари за момента. Той
е невероятно талантлив, полагайки върху своето прокрустово ложе конкретни
паметови масиви, за да ги разтяга или скъсява, да ги изопачава, осакатява по
смисъл и значимост, да ги преобразява, дегизира, маскира и ангажира с неща,
които съвсем не са в съзвучие с техния дух, с истинската им мисия.
Понякога, с лека ръка и с неоправдано своеволие, такъв реванш отхвърля
цели грамади от важни паметови наследства, неопровержими, ценни споменни
следи като доказателства, за да отдаде уважение и предпочитание или да направи жест на дълбок поклон и признателност дори и на спомени, които са маловажни, незначителни или даже изфабрикувани, и да ги превърне в „ключови“ за
конкретни събития или периоди, за тяхната обществена атмосфера, за облика на
култовите им фигури, разкривайки „непознати страни“ от тяхната обществена и
лична природа. Така „развръзката“ на важни, съдбовни исторически или обществени събития тутакси се оказва ловко впримчена, сведена до неща, причини,
условия, обстоятелства, лица и групи, за които никой нормален ум (поне до този
момент) изобщо не би могъл сериозно и логично да допусне, че притежават такова съдбоносно значение, „вето“ за нейната реализация. И случайността внезапно
си пробива път. Тя мигом се изперчва, произволно, а и своенравно се титулува като непозната, неартикулирана, табуирана досега закономерност, на чието
благоволение единствено трябва да дължат своя живот тези събития. Нищо, че
досега те са били представяни по друг (ясно, неверен!) начин.
Обратно, закономерности от органиката на исторически събития, на обществени периоди или на различни институционални биографии, твърде важни страни, характеристики, причинно-следствени мотивации и комплекси,
които доскоро са били публично или привилегировано легитимирани, мащабно валидизирани и солидно документирани или които са верифицирани многократно, някак скоропостижно се сдобиват или с позорни, или с пренебрежителни клейма като несъществуващи или поне несъществени, незначителни
и маловажни по стойност. Още повече че и самият разгар на историческото
време, пожарите на обществените събития великодушно и озадачаващо щедро
подпомагат прецизното „прочистване“, сиреч умишленото унищожение и на
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много документални източници, на сериозни паметови или споменни следи. А
се запазват и изравят такива, които могат вярно да служат на „новите силни“ в
момента, на прииждащите властелини на властта в държавата.
Един „случайно“ или „предвидливо“ изникнал спомен за някакъв казус от
историята на предишното общество и от случилото се в него вече може да се
превърне в гвоздей на нови разкрития и търсения; да се обкичи с ценността на
разкрития шифър, на разковничето на неща, които дълготрайно са държани в
мрак, незнание и социална глухота. При това подобен спомен може да се окаже непроверен или да не носи толкова съществена информация, или дори да
е просто изфабрикуван, да е преоборудван с нова визуалност и семантика за
конкретен случай.
Няма как подобни разкрития да не оставят публиката със затаен дъх, със
зяпнала в прехлас уста, в унес от стълпотворението на спомени и словеса за тях,
с непритаено или с разтупкано нетърпение – да се узнаят истините за всичко,
което е било прикрито, премълчавано. Лъжа е, че само въображението конструира, а паметта възпроизвежда. Защото и тя може да изобретява, преиначава
и размества своите образи. Особено във времена и обстоятелства, когато котировките й скачат до небесата, превръщат се в истинско оръжие, в гаранция за
властови успех.
Историческият реванш винаги разчита на спотаеното в паметта и спомените. То е негов светъл шанс, съхранявана задълго или скришом монета, хвърлена сега, бясно, умишлено, в обращение. Извадено наяве, спотаеното си връща
солено или тъпкано за миналото. Настоящето е неговата гладиаторска арена,
бъдещето – коз за историческото му пришествие и възшествие в бурно разклатените обществени реалности, в стеклите се обстоятелства и люти нрави.
Дълго време премълчавано или замлъкнало, днес то гръмогласно разказва свои
одисеи, посочва с пръст виновниците за тях, надприказва другите версии за
миналото, коронова се с титлата на автентичната, „голата“ истина за станалото.
На „истината“, която е без алтернатива, която всички трябва да слушат!
Тук не иде реч за потребното трезво, реалистично, правдиво и коректно
ново препрочитане и осмисляне на спотаеното в паметта и в спомените, което
досега не е попадало във фокуса на вниманието или е било предмет/обект на
предубедени, погрешни оценки или тълкувания. Тук става дума за изваждане
на спотаеното, което умишлено се оползотворява – сега под нови идейни, идеологически и политизирани флагове, за да представи миналото в удобен вид,
образи или смисъл – чужди на истините, на интимната логика и битийност на
случилото се.
В това си занимание и забавление спотаеното може да нарушава „добрия
тон“ – да е обективно, прецизно, почтено, вярно отражение и възкресение на
картините и истините за отдавна случилото се. Всъщност най-често тъкмо това
се и случва – спотаеното започва да се използва за груби фалшификации и изопачения на някога случилото се.
Това е време на бунтове и метежи на паметови следи и споменни колекции,
които задълго са били извън официалните колекции в музея на Историята на
обществото, властта, управляващите елити и фигури. Умишлено оставени да
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потъват в праха на забравата, в паяжината на политическо пренебрежение и
омаловажаване, някога репресирани или малтретирани по идеологически съображения, днес тези паметови наследства и споменни образи се изваждат публично и мощно на показ.
Новото време и новият граждански етос не търпят ограничения. Понякога историческият патос се свежда дори до странна некрофилия. Сякаш цялото
публично внимание, вместо към належащите и огромни проблеми, трябва да се
вторачи до изнемога в света на мъртвите, на отдавна забравени и ненужни на
обществото реминисценции.
Изтупани от все по-изветряващия нафталин на идеологическото третиране и консервиране, тези скрити паметови следи и спомени се предлагат на
неистово жадната и гладна публика като нещо пикантно, различно от всичко,
което доскоро й е било давано като витаминозна, препоръчвана и диетично
налагана мнемонична храна.
Има потребност от разкрития в сейфовете на историческата памет, в занданите на премълчани, потулени спомени за някои събития. Животът и новото, раждащото се гражданско общество имат нужда от нови прочити, от нови
открития или разкрития за тайните на миналото. Но всичко трябва да е с мярка, почтено и достоверно, а не да прогизва от отвратително вмирисана политическа целесъобразност или да е непоносимо напарфюмирано с разни идеологически фалшификации.
За съжаление свръхполитизацията, прекомерната идеологизация не подминават опасните завои и пропастите на моралното падение. Те с шеметно удоволствие се впускат, пропадат в тях. „Хамбургерите“ и „дъвките“ на преиначени или измислени спомени не дават исторически перспективи, а моментно
засищат ненаситния глад на консуматора си. Когато няма достатъчно солидни
и правилни отговори на настоящите проблеми, дилеми, колизии и социални
конфликти, препоръчително е да се използват удобни заместители – между които и такива спомени, които умело да прехвърлят вниманието към други полоси, да печелят време, някакви символни бонификации и инерция за дадените
моменти. Твърде малко е те да се изричат и надълго-нашироко обясняват от
неуморните усти на политици в парламента или по партийните форуми, пред
площадните, но и превъзбудени от свръхполитизация множества. Те трябва да
се завъртят по колкото може повече медии, да станат част от злободневната
клюка, мотор на всекидневната комуникация. На тях трябва да им се осигури
здравословен и продължителен живот; те не бива скоропостижно да се пенсионират. Те имат съдбовна мисия: да извадят от сънливост и гражданска летаргия
съзнанието, чувствителността и поведението на хора от разни социални общности, да ги мобилизират и задействат. Те трябва спешно да спомагат в градежа
на електорати, съмишленици и симпатизанти. Те следва да формират, а и форматират колони от страстни поклонници и фанатизирани воини, от адвокати
и прокурори на новите идеологически платформи, движения, структури. Тези
спомени трябва активно и мащабно да се включат във всеобщата конспирация
по разконспирирането на тайните, заблудите, лъжите на миналото, които да се
извадят на показ, да се коментират и наказват. Те следва да кънтят от амвоните
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на партийни централи и структури, да пращат страстни и ясни послания, благослови, анатеми, проклятия към нечии станове от идейни опоненти, противници, врагове. Те трябва да пренаселят (когато трябва и не трябва) патетичните
речи на депутати и политически функционери, за да се чуят навсякъде, от всички, за да се впрегнат в ярема на конфронтацията и политизацията. Те следва да
се превърнат в апетитна стръв и за глутниците от сервилни и поръчкови журналисти, експерти, анализатори или дори учени, които сега с нов, неописуем и
безмерен плам и вдъхновение ще ги използват, неуморно ще ги популяризират
и многотиражно, „луксозно“ ще ги рекламират.
Дошъл е звездният час на нечия памет или на някакви спомени, които
публично са отсъствали, но потайно са пребивавали в пределите на интимнодоверителното общуване между преживелите нещо общо хора. Дългосрочни
спестители на тъмни тайни за „отговорни лица/другари“, носили дълбоко в
себе си някакви спомени за минали случки и събития, споделяни само със
„сродни души“, на които се оказва пълно доверие, с тих глас, с озъртащи се на
всички посоки очи, с трепет или страх, днес искат да им се заплати с лихви
за тези старания и за труда, положен за съхраняването на „Истините“. Те са
им стрували много, или поне така сега се казва. Щом е пазарна икономика,
щом всичко се купува и продава, защо не?! Всичко може и трябва да се завърти на омазнения тезгях на политиката – дори лъжите, неистините, сплетните, измислиците, небивалиците, преправените, издокараните поновому,
изкълчените образи. Нали те, във всички исторически епохи и общества, не
са били persona non grata – напротив, били са допускани, желани и употребявани. Оръжието им е било най-високо ценено и масово ползвано от аморални
политици, управленци или цинични властници. „Истинските“ истини знаят
своята относителност. Лъжите обаче винаги пледират за абсолютна достоверност и несъмнена гарантираност.
Дошло е времето, когато катинарите на мълчанието трябва да бъдат отключени, даже брутално и публично разбити, а заключеното от тях да се предостави колкото може по-бързо и цялостно на публиката. Истините и неистините
щурмуват рамо до рамо, но вторите явно се оказват по-пъргави, изобретателни, безцеремонни – до арогантност.
Разкрепостяването на духовете приема изумяващо парадоксални размери
и съдържания – разказването на вицове на чашка, сред интимни приятели в
задушевна компания, сред близки роднини вече се включва в асортимента на
гражданска активност, съпротива и принос в борбата с тоталитаризма. За такива неоповестени досега „подвизи“, трупани в мрака и в безумията на миналото,
новото време трябва да възмезди по достойнство техните „герои“. Няколкото
случаи на репресирани и въдворени в лагерите и затворите майстори на вицовете днес са „основание и аргумент“ в подкрепа на разразилата се пандемия
с тежко, неправомерно пострадали заради разпространение на вицове. Важен
става поводът, претекстът, а съвсем не броят на жертвите. Нищо, че автентично пострадалите са малко – в историята всяко число е винаги относително. То
може и експоненциално да расте до неподозирани величини – при подходящи
условия или обстоятелства. И гротескно, и кошмарно да представя всяка дейс-
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твителност.
Новите герои не пропускат тези важни обстоятелства от своите житейски
биографии при масовото и стремглавото писане на новите си (вече – истински!)
автобиографии. Искрометно преминали през политическия небосклон личности с вдъхновение пишат дисидентските си досиета и биографии или отричат
биографиите на истинските борци срещу режима. Спомените се превръщат в
архимедов лост за новите лица, за преродените личности, които от един бивш
идеологически стандарт, по който дълго време са форматирали своя граждански и политически лик, сега се втурват към употреба на нови идеологически и
политизирани критерии за новите си образи и „биографии“. И колкото повече
са били професионални джуджета, морални пигмеи, идейни гномове и социални лилипути, колкото по-невзрачни и посредствени те са били някога, толкова
повече сега – чрез изплувалите, предоставените от тях за публично ползване
интимни откровения, признания, спомени и паметови пейзажи – те се напъват
да изглеждат като, да ги признават за морални титани, исполини на духа, великани на преследваната вяра, богатири на несломима надежда, гиганти на последователна сила или решимост в отчаяна, нелегална битка с режима. Те страстно
копнеят да изглеждат като античния Давид, поразил с прашката си Голиата на
политическата поквара, на омразния режим, на идеологическата проказа, на
мизерията на човешкото съществувание във вече поновому нарисуваното минало, в което са си живуркали уютно. Тщеславието не познава граници, особено ако е погалено от властта.
Дошъл е светлият миг и за много неразгадани тайни от паметта и от спомените. На паметта и спомените, които някога властови режими и обстоятелства са травмирали, репресирали или прокуждали далеч, в глухите провинции
на забравата. Някога системно, идеологически конвоирани, ешелонирани, изпращани в концлагери и крематориуми на забравата, сега тази памет, нейните
преследвани, забранявани спомени се оказват и живи, и действени. Оказали
се преди демобилизирани и отстранени, сега те се завръщат на въоръжение в
многоликия живот.
Звездният час на такива паметови следи и спомени се превръща в кобен
час, отсъждащ мрачно настояще или отнето бъдеще на други паметови/споменни образи и тълкувания, които са се къпали изобилно в светлината на внимание, предпочитания и политически инструментализирани фаворизации.
Прославяли са ги лицемерни глашатаи на доктрини, ползвали са ги като пропуск за зашеметяващи кариери или за житейско благополучие. В променените
реалности и сред настървените нрави те се оказват притеснени, подложени на
издевателства, дори малтретирани. Нищо, че в тях има истини, че са пронизани
от ценности, в които човешкото, човещината са несъмнени. Мътната стихия ги
влече, омърсява, зашеметява и превръща в полуживи сенки, в призрачни силуети на онова, което са били, когато тържествено и постоянно са ги излагали
в Пантеона на безсмъртието и са им приписвали историческа нетленност или
вечност. Днес тяхното символно оръжие изглежда доста неугледно, архаично
и даже трагикомично – те приличат на ръждясали доспехи от загубилото своите битки историческо време, на замлъкнал стон от някакво минало. Особено
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когато дискурсът за миналото е загубен от защитниците им. Тяхната орис е да
бъдат завързани за стълба на позора от събития, които си въобразяват, че са
край на историята, триумф на нечия Идея. Страхът и ужасът от тези спомени
карат противниците им да не дават шанс те да изглеждат като великомъченици,
способни на възкресение. Не всички от тях са били олицетворение на човешко
падение; обратно, някои са белязани с истински героизъм в съпротивата срещу
порока в политиката, срещу безумието на диктатурата и култовщината. Те са
най-опасните, поради което трябва да бъдат тотално премахнати.
Късопаметството на политиците се проявява в твърдата им вяра, че колелото на историята се върти само докато те се движат нагоре, но изобщо не им
се вярва, че неизбежно идва и второто действие – когато същото колело ще ги
понесе неизбежно и устремно надолу. Това е неотвратима логика на Историята,
правеща спомените за нея съдбовно важни, но и преходни. Нищо не може да
бъде такова, каквото някога е било, обаче спомените помагат да узнаем какво
то е или какво „трябва да бъде“. Те ни помагат да се пречистим от миазмите на
миналото, а не да ги преповторим в друг вариант, колкото и да не вярваме в
това. Ако, разбира се, имаме разум да се вгледаме, оценим и осмислим услугите,
даровете, а и наказанията и възмездията, заключени в паметта/спомена.
Това е сизифовско бреме и неизплатим дълг във всеки човешки живот.
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ГЛЕДИЩА
ЗА НАРОДА,
ДЪРЖАВАТА И РЕВОЛЮЦИЯТА 
И БЕЗВРЕМИЕТО
Генадий Велчев

1. Политическата класа
е контролирана група, която контролира всички останали групи и определя социалните процеси в обществото – ето едно емпирично определение за нея
и за нейната роля в България, дадено от мен като писател, имал късмета да живее и да твори по време на
великия преход.

2. Политическата практика
Генадий Велчев – писател. Завършил е философия в СУ „Св. Кл.
Охридски“. Издал е книгите „Черешова задушница“ (2001), „Репортаж“ (2003), „Сестра ми иска да
живее“ (2006) и „Зелената тетрадка“ (2008).

на политическата класа. Госпожа политическата практика не обича теорията, но имаше социолози, които
я обосноваха и работиха за нея в мирния преход към
капитализъм. Според тях преходът от социализъм
към „демокрация“ – да използваме техния термин – е
вече завършил. Теоретично тяхното твърдение изостава от политическата практика с около седемнадесет години, защото подмяната на социалистическите
отношения на собственост с капиталистически (толкова демодиран и неприятен термин) е точно фиксирана във времето с приемането на новата българска
конституция от Великото народно събрание (ВНС).
Преходът обхваща събитията от 10 ноември 1989 г.
до тази историческа дата – юли 1991 г. Ето логичната
периодизация. (Защо това откритие трябваше да го
направя аз – си има своето обяснение.) Държавният
капитализъм не беше цел на мероприятието, но беше
истинската голяма победа над социализма, защото
той остана без икономическата си основа. Левицата
и нейните привърженици, които бяха в подем и спечелиха абсолютното мнозинство във ВНС, след като
не можаха да формулират и да решат въпросите на
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социализма, решиха въпроса на капитализма, в болшинството си без да знаят какво са направили. Ще припомня една известна мисъл на Маркс за Френската революция, че незнанието и глупостта в политиката са престъпление. Аз
мисля, че по отношение на глупостта преходът е гениален. Удържаната в тези
избори победа се оказа излишна. Това го разбраха всички, когато правителството на Андрей Луканов си подаде оставката. Народното събрание приключи с
мандата си, то свърши най-важната работа. Трябваше да се изхвърли от властта левицата, респективно БСП – бившата компартия, и да дойдат тези, които
ще развият модела от държавен капитализъм към корпоративен. Те дойдоха с
един процент преднина – с малко, но завинаги, защото като десни имаха вече
реално отворено дясно политическо пространство. Левицата сама им го отвори
и затвори лявото. Едно истинско политическо самоубийство, което е нищо в
сравнение с цената, която нашият народ трябваше да плати.

3. Двете класи заедно
Очевидно политическа класа може да съществува само при наличие на
държава, тя оттам произлезе; около този стълб се формират и акумулират капитали и новата икономическа класа на частния търговски, индустриален и
финансов капитал у нас. За личното си преуспяване на българската държава
имат да целуват ръка много хора. Естествено и на щедрия български народ,
който отстъпи всичко, което притежаваше, на същата тази държава, за да може
тя да изплати дълговете, в които го беше вкарала, и да осигури благоденствието
на тесния кръг от хора, накацали по нейните клони или ровещи под нейното
благодатно дърво и добре похапващи си от плодовете, които падат. Политиката
е средство за разпределение и преразпределение на определени ресурси между
определени групи – в рамките на някаква определена общност, и съвсем не е
разпределение на бюджета. Всички тези господа, които играят и са играли в
тази игра, много добре го знаят. Дали това ще се нарече грабеж, престъпление,
или законно действие – е все едно, защото общият знаменател е волевото действие на някаква група, независимо дали е демократично избрана, или е недемократично наложила се. В годините на прехода всички икономически отношения се изградиха и работят като политически волеви и неслучайно реалната
икономика не устоя на политическия произвол и рухна. Ако трябва да се обяснява защо политиката е мръсна работа, това е точно затова. Мръсна, но високоплатена. Или високодоходна, ако работиш за себе си и не си нает от никого. И
отвратителна, ако си влязъл в играта с някакви илюзии за нейния характер.
Българският народ беше ограбен изведнъж елегантно с приемането на новата конституция от Великото народно събрание – в демократична конституция го лишиха от статута му на номинален собственик на управляваната от
държавата индустрия и от създадените от него активи за петдесет години след
Девети септември 1944 г. Тази комична национализация даде старта на перманентната икономическа революция и на борбите за поглъщане на освободената
от притежателя си собственост. И всичко доби такива срамни размери, че дори
идеолозите на промяната отвън се уплашиха да не би с рухването на икономи-
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ческите основи на социализма у нас да се затрие и народът ни. И за социализма,
и за капитализма е нужно да има народ.

4. Власт и богатство
Властта и богатството са две различни неща, две различни работи. Но в
историята на народите те вървят заедно, в смисъл че който притежава едното,
притежава и другото. Или ако не е така, че рано или късно това ще стане. Целта
на всеки нормален човек е да живее и смислено, и богато, и цялата му активност е насочена към това. Същото важи и за народите, включително и за нашия. Изкушавам се да вметна, че социалистическият път в икономиката, който
нашият народ си избра и по който вървя, почиваше на тази здрава житейска
логика – заводите наши, колкото построим – пак са наши, печелим от труда си и
властта е наша – не може да ни окраде. Следователно един ден ще имаме всичко
– въпросния комунизъм. Нашата власт беше доволна, че е политическият гарант на този материален прогрес – единствена и безсменна. Функционерите на
стопанското управление, на държавния апарат, на бюрокрацията – общата численост на която надхвърляше два милиона души, очевидно не споделяха тази
делба на властта в икономиката и втората си позиция като власт в обществото
и поеха, както се казва, пътя на революцията. Либералът философ Желю Желев
обича да си спомня колко драматичен бил изборът му за президент от Великото народно събрание, въпреки че тогава неговата коалиция беше малцинство
в парламента, и как му се наложило да направи сделка за вицепрезидентския
пост – нищо чудно той да не знае нищо за истинската сделка по прехвърлянето
на собствеността върху държавата със съответните текстове в конституцията.
Там най-вероятно са работили посветени експерти, например като Иван Костов от СДС и негови аналози от БСП. Големите далавери винаги се правят с
измама и на своите. Оставям юристите да се произнесат върху легитимността
на този юридически акт по прехвърлянето на собственост. Факт е, че за една
нощ нашият народ олекна със сто и петдесет милиарда долара активи по западни експертни оценки към този момент, без да е залагал на борсата или в
някое казино, и се събуди като пълен парий, както се пее в Интернационала. Не
го пееше, защото не знаеше, че е ограбен. И не излезе възмутен на улиците по
същата причина. И това ако не е подло и мръсно – да те оставят да се радваш,
да вееш сини и червени знамена и да не подозираш, че са те ограбили под тези
хубави сами по себе си цветове...

5. Цената
Нашите политици обичат да говорят за цени, които не те, а други плащат. Чуждата сметка, която народът ни плати за политическата демокрация,
сътворена от въпросните политици, възлиза, както казах, на сто и петдесет милиарда долара. Тези пари отидоха за социално строителство – любима тема за
упражнение на българската политическа класа да сортира и подрежда нашия
народ според модата в политиката. И най-вече да се устрои уютно на Балканите
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в малка България, когато надуши някакъв нов световен ред. Тук са идвали да
го внасят и Хитлер, и Сталин, и Клинтън, и Ферхойген. А в кинохрониките и в
телевизионните записи има срамни сцени на българското политическо слагачество – как на родна земя се ляга пред всеки чифт чужди обувки или ботуши.

6. Социалното строителство
С прехвърлянето на индустриалната собственост в притежание на държавата тя най-после получи и правото да я продава, каквото не притежаваше и не
можеше да притежава предишната Народна република България. С въвеждането по този начин на държавния капитализъм се осигуриха две неща: наемни хора на труда – респективно ново трудово законодателство, трудов пазар и
опашките за безработни, и летящ старт на класата на едрия капитал в производството, търговията и финансите чрез продажбата на индустрията на тези,
които могат да я управляват и я желаят. Сега такава велика класа вече има – и
тя, както казват, е около пет процента от намалялото с един милион население
на България.
Приятелю, предлагам да спрем.

7. Интересното
Приятелю, сигурно ще се запиташ защо не казвам нищо за интелигенцията,
за младежта, за хората на изкуството, на науката. Не съм ли виждал палатковите лагери, барикадите и знаменитите митинги на свободата? Те бяха нужни, но
революцията стана без тях – ето това е интересното. Творческа свобода и свободна търговия са две съвършено различни неща. Ако се обърнем към Маркс,
този труд, с който се занимавам и аз, се изключва от анализа на стоковите отношения, както и творческият му продукт и консумацията му. Става въпрос за
толкова модерната днес информация. Нещо само по себе си ценно и открито,
което не предполага размяна, а употреба. Интересно, нали ? Веднага предлагам два извода. В индустриалния конфликт у нас участниците в така наречения
производителен и непроизводителен труд, изпълнителски и управленски труд
си размениха местата чрез смяната на формата на собственост от колективна
към частна. Ликвидираха диктатурата на работническата класа и на селяните в
икономиката, като отнеха на едните и върнаха на другите собствеността.

8. Неучастието
Сега малко за неучастието. Диктаторите, тоест селяните и работниците, не
участваха в чисто политическата фаза на граждански протести. Нямаше как да
си напуснат работните места, докато това не беше проблем за лекарите, адвокатите и други групи, и най-вече за огромното чиновничество. От друга страна,
беше и опасно да ги активизират, защото щяха да си поискат реално и заводите,
и земята, и стопанствата, и мястото в България, а не да им ги вземат или дават
юначагите от Великото народно събрание. Това би замирисало страшно на со-
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циализъм, какъвто никъде не е правен по земята – и си остана като политическо
завещание на Ленин и на Великата октомврийска социалистическа революция
в Русия. Като добавим и страха, който набраха на Изток и на Запад от полската
„Солидарност“, можем да си обясним защо толкова всепризната ценност през
целия преход у нас станаха гражданският мир и съгласието.

9. За интелигенцията
и нейния труд. В релацията господство–подчинение, в рамките на която се разиграваха драмите на миналия век при изграждането на различни социални системи, ролята на интелигенцията е съпътстваща, попътна и отпадаща, тъй като
трудът й, колкото и привлекателен да изглежда за включване в определения
икономически ред на индустриалното стоково производство като ускорител,
умножител и т.н., създава продукт, противоречащ на принципите на размяната.
Очевидно е поне за мен, че времето на интелигенцията още не е дошло или не
си е отишло другото – времето на господството. Тя живее и оцелява като целия
наш народ в своето безвремие.

10. Служебната роля
на българската политическа класа. Да се пее за капитализъм е най-смешното,
което може да се пее на този свят, а нашата политическа класа вече години пее
тази песничка и с това си изкарва хляба. Мога да кажа, че и аз съм поет, но не
мога да си изкарвам за хляба. Явно зависи къде си застанал, дали при народа си,
или в Народното събрание. Българският политически хор пее и получава овации и в Страсбург, и в Брюксел, и в Лондон, в Париж, Бон и Берлин и, разбира
се, най-напред във Вашингтон. Ще се интегрираме – това е ясно, момчетата са
яки, надуват гърлата и няма да изпуснат властта. А цялото ни общество е дезинтегрирано и атомизирано, и смачкано, и поставено под пълния контрол на
глада и мизерията, страната ни е обезкръвена и групата с най-голям потенциал
– от двадесет и пет до петдесет години – гледа България от хиляди километри
разстояние и няма да се върне при тези политици, а напротив – още кадърни
хора ще я напуснат, ще избягат, защото тука мирише на блато, тука не се живее,
ако си нормален и способен. Тук е добре за бандитите и за политиците.

11. Времето на измамниците
Майсторите на българския капитализъм започнаха с една голяма измама,
за която никой не говори и която е облечена в мълчание. В този смисъл България е приказна страна за мошениците, страната на мълчанието. На българския народ му препоръчват мълчанието и по повод на конкретното натрупване
на капитали, като се позовават на литературните му познания за епохата на
ранния капитализъм у нас в началото на миналия век. Такава била практиката. Е, аз наруших мълчанието и казвам, че това е практика на бандитизма. Кое
престъпление, приятелю, е по-голямо – да задигнеш чуждата луксозна кола, да
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пренабиеш номера й, да й изкараш нови номера или да задигнеш цялата промишленост и да изкараш фалшиви документи за собственост. Тези хора живяха
с фалшиви представи за социализма, печатаха фалшиви пари без покритие, мъчеха си душичките и накрая основаха народно събрание като благотворително
дружество с капитала на целия ни народ, за да го ограбят. И да го покрият с
мълчание като гроб на социализма.

12. Политическата класа и превратът
Това, което левите и десните народни синове сътвориха като депутати във
Великото народно събрание – конституцията, това си е парекселанс преврат
– конституционен преврат в икономическите отношения в страната. Жертва на
преврата стана нашият народ като собственик на създаденото от него в България. Народът ни беше лишен от правото да участва в икономическите промени
с основното си средство – собствеността върху (цитирам): „Заводите и фабриките, банките, подземните богатства, естествените източници на енергия, ядрената енергия, горите, пасищата, водите, пътищата, железопътният, водният
и въздушният транспорт, пощите, телеграфите, телефоните, радиото и телевизията са държавна (ОБЩОНАРОДНА) собственост“, и изхвърлен от играта, а
на масата остана богатството, което не е давало сън на много хора у нас и в
чужбина. И вън, и вътре в страната политици, журналисти, експерти, народопсихолози, историци – все капацитети по съдбата на народите, които очевидно
живеят в един свят на сбъднатия сън, поглеждат към скъпите си часовници и
към бодигардовете си, защото са ценни и заети хора, и казват да гледаме напред, позитивно, нашият народ нищо не е изгубил, това, което е в главата му, си
е носталгия по комунизма. Съвършено вярно, господа. Цитатът по-горе е от
чл. 16, глава втора от Конституцията на Народна република България, приета чрез референдум на 16.V.1971 г. и провъзгласена от Народното събрание на
18.V.1971 година.
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175 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ
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Любен Каравелов – организатор и идеолог на българската национална революция, писател,
публицист, фолклорист, един от основоположниците на новобългарската литература.

ПРИЗНАВАН УЧИТЕЛ И ВОДАЧ НА
„МЛАДИТЕ“, НО И ОБРУГАВАН  В
МИНАЛОТО И ДНЕС
Дойно Дойнов

„С

Дойно Дойнов – професор, доктор на историческите науки. Работи в областта на Българското
възраждане и националноосвободителното движение. Автор е на
трудове за Кресненско-Разложкото въстание, Гюргевския революционен комитет, Априлското
въстание, комитетите „Единство“ и други. Дългогодишен ръководител е на Държавните архиви, понастоящем председател
на Общобългарския комитет „Васил Левски“.

102

трашно е дори да си го помислим“ – така именитият български писател Стефан Цанев
пише за поп Кръстю, – „ако е невинен“ и несправедливо клеветата го е оставила като юда в българската история.
Не е ли също страшно, ако наредим Любен Каравелов – учителя и съратника на Левски, автора на
„Хубава си, моя горо“, редактора и издателя на вестниците „Свобода“ и „Независимост“, председателя на
БРЦК и какво ли не още във възрожденската ни действителност и борби, всред предателите в българската
история? Не страшно, отчайващо, самоубийствено
ще е то за историческата ни памет, за съвременното
ни национално самочувствие.
В два броя на в. „Труд“, под много интригуващото заглавие „Кой е предателят на Левски?“1, бяха публикувани откъси от книгата „Български хроники“ на
упоменатия автор, като в заключение между многото
предатели е нареден и Каравелов. Той (по-точно Наталия Каравелова) предал архивата на БРЦК на сръбски дипломатически агент, пише Цанев, агентът – на
турците и с тези документи съдът осъжда на смърт
заловения Апостол. Логическият извод: Каравелов,
макар и по силата на трагични обстоятелства, обективно става предател на Левски; в създадената ситуация, за да отхвърли вината си, търси жертва. Найудобна за гузната му съвест ще се окаже не друг, а
поп Кръстю. „Как може да докажеш – продължава
Цанев, – че не си предател (макар и неволен), особено
като знаеш (а и други вече знаят!) къде е отишло чувалчето с архива и че именно този твой архив е затегнал примката около врата на Дякона? Има само един
начин: да докажеш, че друг е предателят. И случаят с
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поп Кръстю е добре дошъл за Каравелов.“ (к. а.)
Каравелов е обвиняван още навремето за архива, но сега, в наше време, е
изправен един до друг с поп Кръстю. Поставен е наравно, но с още едно провинение: за да снеме вината от себе си, той целенасочено е публикувал, дори
съчинявал дописки срещу ловчанския свещеник. Оттам мълвата не само става
публична, тя се допълва и укрепва от поколенията.
Интересно, дори и логично на пръв поглед заключение, до което никой
друг изследовател досега не е достигнал!
Трябва да се съгласим: писателите, за разлика от историците, боравят не
само с фактите, те имат и още едно друго качество – интуицията, прозрението,
божествената дарба да проникват отвъд видимото, да откриват „светите истини“ – в живота и в историята!
И преди, и след Освобождението писателите бяха първите, които откриха за народа величието на Левски, пък и не само неговото. Историците вървяха
след тях. Не открива ли Цанев нови идеи, още повече че „Български хроники“ са
в тираж десетки хиляди, а научните исторически съчинения – в 300–500–1000?
Но за да си пробие път новата теза на Ст. Цанев, нужно е все пак да си
отговорим на няколко основни въпроса. На първо място, прословутата архива.
Има неоспорими данни, че при опасността да бъде арестуван и предаден от румънските власти на Портата Каравелов бяга в Сърбия, като Наталия – сръбкиня, за да предпази съпруга си от по-големи неприятности, събира документите
в чувалче и го предава на близък човек – дипломатически чиновник в сръбското консулство. Какво става с този архив, предаден ли е на турските власти,
ползва ли се в съда, или пък е пропаднал в неизвестност – по това няма категоричен отговор. Стефан Цанев приема безрезервно първата версия, а се основава главно на едно писмо: писмото на Левски до Каравелов от 25 август 1872 г., в
което Апостола подробно описва убийството на слугата в дома на ловчанския
чорбаджия Денчо Халача. Писмото, според Цанев, прочетено в превод от хаджи Иванчо Хаджипенчович пред съда, става и най-“страшно доказателство“
за обявяване на смъртната присъда на Левски.
Извънредната комисия – съдът в София, обаче с такова писмо не е разполагал. Никъде в запазените османотурски преписки това писмо не се споменава.
Нещо повече – съдът на всяка цена е искал да докаже най-тежкото криминално
деяние на Апостола – убийство, и затова прави не една, а четири очни ставки
на Левски с Дидо Пеев – съучастника му в нападението и убийството, и с Вутьо
Ветов. Дидо и Вутьо говорят, Левски – упорито отрича. „Споменатият Левски
отказа тия показания на Вутьо Ветов, отказа дори срещите си с него в Ловеч“
– ще отбележи официално в протоколите си извънредната комисия.
Странно, ако Али Саиб паша разполагаше с въпросното писмо – самопризнание, но и самообвинение на Левски, нямаше ли да има в ръцете си найкатегоричното свидетелство, послужило за обвинение и смъртна присъда, нямаше ли именно на него да се позове и в доклада си до Портата? Нищо такова не
срещаме в протоколите – съдът старателно търси доказателство, прави няколко
очни ставки; обвинението в убийството на слугата се основава единствено на
показанията.
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За всеки съд, дори и за турския, документални източници от рода на писмото на Левски до Каравелов са не само съществени – те са неоспорими!
И още нещо: ако писмото е попаднало в турски ръце и е използвано от
съда, с какво ще си обясним факта, че го намираме в останалата документация
на БРЦК и през 1900 г. К. А. Цанков го публикува в отделна книжка под наслов:
„23 писма и бележки на Васил Левски по неговата апостолска дейност в България през годините 1871 и 1872“? Повече от криминален роман ще е версията, че
е издирено, откупено или нещо подобно от секретните турски архиви и публикувано най-нормално сред останалите документи на Апостола. И публикаторът не казва нито дума за този си истински научен, но и патриотичен подвиг?
Към подозренията си за реално или неволно предателство на Каравелов
Ст. Цанев прибавя и други съждения. „След смъртта на Левски – пише той
– последвали странни действия на Каравелов“, той не пише, според Цанев, „величествен и сърцераздирателен реквием“ за Апостола, не помества нищо и във
вестника си „Независимост“, „няма ни дума и в следващите 16 броя“, „4 месеца
– продължава Цанев – пълно мълчание“. И чак в началото на юни 1873 г. започват дописките не за друго, а за предателството на поп Кръстю – да докаже, „че
друг“ е предателят...
Всъщност в края на ноември 1872 г. в. „Свобода“ спира да излиза, Каравелов като личност, визирана за подбудител и ръководител на бунтовническата
дейност на българите, е не само посъветван, дори от граф Игнатиев съвместно
с румънския дипломатически агент в Цариград, от консули и пр., но и принуден
да напусне Букурещ и да се укрие в Сърбия.
В началото на следващата година при създалата се нова обстановка той се
връща и на 22 февруари излиза първият брой на новия вестник – вместо компрометирания пред Турция и великите сили в. „Свобода“ сега излиза под името
„Независимост“, но годината на издание е не І, а ІІІ – т.е. пред своите читатели
той е ясен: революционната линия на вестника продължава.
Защо веднага и в следващите два-три месеца не пише за Левски, е трудно
да се отговори – обстановката, международна и вътрешноимперска, макар и
слабо променена, е все още напрегната, опасността от арест и експулсиране не
е отминала. Въпреки това наред със статии за успехите, но и трудностите на
Българската екзархия, за международното положение Каравелов помества и
статии и фейлетони (включително на Хр. Ботев) срещу турскофилската линия
на вестниците „Турция“ и „Напредък“ в Цариград, за опасното ново преселение
на черкези в България, пише включително и срещу австрийския вестник „Нойе
фрайе пресе“, който твърди, че Ангел Кънчев, Димитър Общи и дори Васил
Левски са руски агенти. Бавно, но неотклонно Каравелов се връща към езика и
духа на в. „Свобода“.
На 2 юни 1873 г. – наистина точно четири месеца след гибелта на Апостола, във в. „Независимост“, ІІІ, бр. 37 се появява стихотворението „Събирайте се
моми, булки и млади ергене...“, с посвещение („На В. Левски“)! Появява се неподписано, но за всички е ясно – то е на редактора на вестника Любен Каравелов!
Първото стихотворение, посветено на Апостола! Първото, в което искрено се излива скръбта на автора, но и на народа за загубата на един велик син на
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България. Стихотворението слага и началото на една линия в българската литература: Ботев, един от най-добрите приятели на Левски, не след четири месеца,
а след 2–3 години – в 1875/1876 г., ще напише „Обесването на Васил Левски“,
Вазов пък – след близо 10 – поемата „Левски“! Може ли да се винят, че дълго са
мълчали...
Творецът Стефан Цанев е преди всичко поет – един от големите поети на
новото ни време, той несъмнено познава творбата на Каравелов и не може да
отрече качествата й на своеобразен реквием за Апостола:
Тука виси добър юнак
или млада сила,
която възкресила
свойта майка мила,
която е пробудила
свойто мило племе,
която е посеяла
ново, здраво семе!
Наистина, Каравелов може да няма творческата мощ на своите последователи – великите български поети Ботев и Вазов, но той пръв нарече бесилката
„свята“; в стиха си той събра наедно момите, булките и младите ергени, които
скърбят по героя, а после Ботев ги обедини в „майка България“; Каравелов се
обръща към луната, към слънцето – онова вечно „небесно светило“ да не грее
над старото, гнилото, но
Съберете своите лучи,
разкошно изгрейте
над младото, пролетното,
свет Христов излейте,
осветлете българската
бесилница свята.
Човек с гузна съвест не може да пише така за Левски!
В своя живот и дейност, в революционните и политическите дела, в оценката за хора и дейци, в делото и творчеството си Любен Каравелов има високи
завоевания, но и житейски слабости и грешки. Той е издиган до кумир, но и
преследван и хулен от мнозина, дори от най-верните си другари и съратници.
Приживе бе обявяван за чужд шпионин и узурпатор на власт и пари. На два
пъти – през 70-те години на ХІХ век и втори път през 1885 г., по негов адрес се
изсипват куп обвинения за предателство от страна на неговите идеологически
противници – туркофили, реформисти, а след това консерватори, около вестник „Отечество“ (Ат. Андреев, П. Кисимов, Гр. Начович и др.). Каравелов не
бе жив да се защити – защитата му поеха Захарий Стоянов (написва отделна
брошура „Каравелов и неговите клеветници“), Ст. Заимов, Дим. Ризов, дори Ст.
Стамболов, който в предосвобожденските години бе искал да го стреля... Нещо
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повече, още при смъртта му през 1879 г. Ст. Стамболов бе приел грешките си
към бележития копривщенец и бе писал:
О, Брате Каравелов
що рано тъй умря...
Кой днеска ще да брани
народната ни чест
от нашите тирани,
от българите с фес?
И още: К. Ботев и Иван Андонов през 1880 г. искат съгласието на Стамболов да преиздадат „Песни и стихотворения“ на Хр. Ботев и Ст. Стамболов, последният отговаря положително, но с едно условие: в никакъв случай в новото
издание да не се включва фейлетонът – сатира срещу Каравелов!
Големият човек носи чувство за творческо благородство: сгрешил веднъж,
открил истината, той не робува на творческото си славолюбие и не се колебае
да поправи грешките си.
„Кажи ти мойте и аз твойте кривици, па да се поправиме и се да си вървим
наедно, ако ще бъдем хора“ – пише Апостола.
Сгрешили навремето хората, поправили се. В името на истината!
* * *
В годишнини като тая на Каравелов вероятно ще се появят и нови виждания и други гледища за заслугите, но и за погрешките на големия българин.
Тук, вместо да изреждам всичко онова, което и революционерът, но и ученият
и публицистът е дал на България, бих предпочел да дам оценката на покойния
проф. Николай Генчев, направена още в далечната 1969 година: „Той, Каравелов, беше велик патриот и страстен борец за свободата. Вкусил от плодовете на
много култури, подхранил ума си с големи идеи, приятел на хъшовете, събеседник на учените, опонент на политиците, революционер или притихнал кабинетен писател – всичко това беше Каравелов.“

БЕЛЕЖКИ
1

В. „Труд“ от 5 и 7 юли 2007. В броя от 14 юли 2007. виж и критичния отзив на проф. Дойнов.
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ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ В СПОМЕНИТЕ НА
СЪВРЕМЕННИЦИТЕ СИ
Никола Обретенов
Първото впечатление от срещата ми с Любен Каравелов ме очарова. Той
беше човек със среден ръст, с черна къдрава коса и брада, млад и пъргав, с
бодро и ясно лице, което изразяваше благост и доброта. Винаги засмян, той
говореше с жар и натъртено. Обноските му бяха кротки и без преструвки.
Внушаваше уважение всекиму, който го види. Този гигант на перото, тоя олицетворител на идеалите на тогавашната българска младеж, председател на
Българския централен революционен комитет в Букурещ, живееше повече
от мизерно, в две прихлупени стаички на улица „Вергулуй“ № 32, от които
едната беше кабинет и спалня, а другата кухня и трапезария. Печатницата
се помещаваше в един сайвант, нещо като бивш яхър. Цели дни и нощи Любен Каравелов прекарваше наведен над писмената си маса, като намерваше
единственото развлечение в цигарата, която никога не лепваше от устата му.
Храната му беше много скромна – почти винаги паприкаш, който жена му
Наталия готвеше с много лютиви пиперки.

Михаил Греков
Докато ние говорехме с Любена, що бе влязъл в библиотеката справки да
прави, при нас доде един словослагател и поиска работа.
На минутата Каравелов грабна книгата, прекрачи прага, отиде в писалището си, седна да пише.
Макар не канен, отидох и аз и седнах при него да наблюдавам работата му. Той
пишеше на вестникарска хартия, парче, дълго около 0,5 м и широко до 0,10 м.
На тая хартия Любен редеше своите криволички и щом се нанизваха 5–10
реда, откъсваше парчето хартия, даваше го словослагателю, като почваше да
пише за втория и т.н.
Словослагателите се изреждаха по няколко пъти, а като Любен пишеше не
по един, а по много предмети, аз останах смаян от това, че той никак не правеше справки, помнеше де се е спрял и даваше секиму това, що му се следваше да
нарежда. Бях заинтересован и попитах Любена:
– Като пишеш по разни предмети и справки не правиш, не грешиш ли?
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– Няма що да правя справки, понеже помня кому що съм дал да нарежда
и где съм се спрял.
Учуди ме феноменалната памет на тоя човек и го попитах поправки не
прави ли.
Само в стихотворенията правя поправки, в прозата никога – както напиша
изложението, така се и печати, ала трябва да ти кажа това – прибави той, – че
преди да изуча и си напълно поясня предмета, аз не сядам да пиша по него, т.е.
след всестранно изучаване на предмета аз се съсредоточавам в себе си и почвам
да пиша, пък при това съм надарен с добра памет.

Иван Вазов
Никога не се изличава из паметта ми тоя висок, приведен малко, с голяма
глава и черна рунтава брада человек; виждам и сега тъмножълтото му татарско
лице, с широко чело, с черни,умни, блестящи очи, дето светеше кротък поглед, с
дебелите бърни с ироническа усмивка на тях, която даваше главното изражение
на физиономията му.
Пръв път видях Любена в Букурещ на 1876 г., скоро след заминуването на
Ботева с четата му за България... Тоя момент беше тъкмо един от най-тежките
в живота на Каравелова. Аз отивах да навестя не Каравелова, вожда и ръководителя на емиграцията, кумира на хъшовете, любимия и слушания народен
трибун, окръжения с обаяние неукротим революционер, а Каравелова, отфърления, пренебрегнатия, почти мразения от емиграцията в Букурещ и в Румъния. По това време той бе изолиран, напуснат от предишните си обожатели
и привърженици на идеите му. Въз името му се сипеха клюки и инсинуации.
Тежки обвинения по неговата народно-обществена деятелност...
Дотогава непознати с него, ние се срещнахме като добри познайници. Полето на литературата, в която той боравеше властно, като пълен господар, а
аз едвам още пристъпах боязливо, като неуверен ученик, ни бе сближило. Той
ме прие приветливо и просто. Неговата блага усмивка не падаше от лицето му
през всичкото време на беседата ни. Той говореше непрестанно – като Ботева и
той беше словоохотлив, със своя тъп, незвучен, ситен глас. Въпреки очакването
ми да найда в него человек душевно угнетен, той беше весел. Засягаше всички
въпроси: политика, литература, събитията в България, с една голяма леснина
и остроумие, пъстрейки речта си с нетърсени духовитости и глуми. Както и
Ботев, той обладаваше изкуството да пленява събеседника си със своята жива,
умна, лека реч. Само че поривитостта и жарът на Ботева у него се заместяха от
благостта на характера и от природната простота и добродушие, които учудваха у безпощадния бичувач в „Знаеш ли ти кои сме?“... Защото авторитетът на
Каравелова в областта на критиката беше неодолим, неоспоряван... Младите
поети с туптящи от страх сърца очакваха отзива му за стихотворенията си и
щом си зърнеха името в рубриката „Знаеш ли ти кои сме?“, изпитваха чувство
на человек, чиято глава е овряна в гилотината...
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Михаил Маджаров
Още когато бях ученик в Пловдивското главно училище (на 1871–1873),
името на Каравелов беше известно на всички просветени българи в тоя град...
Ние, учениците от четвърти и пети класове на тъй наречената тогаз българска
семинария, знаехме наизуст всички почти стихотворения на П. Р. Славейков и
на Любен Каравелов – безразлично дали любовни или патриотични. Декламирахме ги в пансиона и по екскурзиите...
Това беше към края на месец март 1878 г., когато ми обадиха, че пристигнали на коне, придружени от казаци, двама големци, единият от които бил Личо
Каравелов, и отседнали в Каравеловата къща край р.Тополка... В разговора си
Любен беше енергичен и свободен. Спрямо него аз бях едно младо момче, но
това обстоятелство не му пречеше да се отнася към мен с видимо равенство...
Няколко пъти ми каза, че на българите е потребно сега знание и практическо
умение в живота, защото при съществуването на една свободна и самостоятелна държава народът е, който ще отговаря за своите съдбини...
При напущане на стаята Каравелов пак ми повтори това, което ми беше
казал и в началото: „България се нуждае от интелигентни хора, които да й дадат
едно добро управление и вътрешен ред.

ИЗ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОТО И
ПОЕТИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ЛЮБЕН
КАРАВЕЛОВ
Мои братия
Да достигне човек пълно независим живот и да бъде достоен да носи име
човек, трябва му първо и първо образование, твърда воля и здрав ум, за да
може да разбере по кой път да върви. Само тоя народ може да бъде роб другиму,
който стои по-ниско с образованието си от своя господин....
Ние желаем пълна слобода и затова не щем да ни се покорява и да ни робува
други, така също не щем и ние да се покоряваме и робуваме другиму...Ние търсим пълна слобода, слобода народна, слобода лична, слобода човеческа; който
мисли също, що и ние мислиме, той е наш брат. Ние своето не даваме и чуждото
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не щем; кой желае да земе чуждо, той не ще и слобода, той не е слободен човек,
а деспот. За да бъде човек слободен, трябва да желае слобода и другиму.
1869, 1 януария
в Пештанската темница
(В. „Народност“, бр. 16/9 март 1869.)

Уводна статия на в. „Свобода“
7 ноември 1869 г.
Сичко, що е свето, мило и потребно на частен човек, то е така също потребно и нужно и за цял народ. Само онзи народ може да живее и да напредва,
който има свой исторически живот и своя вънкашна и вътрешна свобода, сир.
който има своя господарствена независимост и своя умствена независимост.
Секи народ, който не сътавлява отделно господарствено тяло, той сякога са
подвергава – даже и при най-либералното правление – на някакво си невидимо
влияние на централизацията и господствующата националност и рядко не търпи от това влияние ущърб за своята народност. Секи народ, който няма своя
умствена независимост, свое домашно развитие, свои народни идеи, който не
произвежда нещо самостоятелно и не върви по духът на времето, то тоя народ,
рано или късно, трябва да са подчини на влиянието на тая националност, която
е по-развита от него, а това подчинение го води към положително отслабване
и падение. Ето за какво секи народ трябва да има свое народно развитие, своя
книжевност, свой живот, с една дума, своя свобода.
(В. „Свобода“ год. І, бр. 1/7 ноем. 1869.)

Българските училища трябва да имат своя народна
система, дух и направление.
Ние съзнаваме, че народното образование е било всякога и ще бъде главен източник на народното благосъстояние...Но ние никак не можеме да се съгласиме, че всяка книга е полезна, че всяко училище принася полза, че всеки
учител сее само добро семе и всяко знание развива умствените способности на
човека и води го към неговото добро. Учените мъже говорят, че науката е обща
за всякого, че в нея не трябва да съществува ни народност, ни вяра, ни лични
предположения, и че, най-после, тая наука трябва да бъде основана само на една
истина, защото другояче тя не е наука. Ние се съглашаваме и с мненията на тия
учени мъже, но съглашаваме се само тогава, когато тия под име наука подразумяват положителните науки или доказаните вече истини. Но в нашите училища
се преподават не само математически науки, следователно съществуват още и
такива предмети, за които човек по-напред трябва да помисли, а после вече да
даде своето мнение за тяхната полезност.
В. „Свобода“, ІІ, бр. 32, 22 ян. 1872.
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Български глас
1870 г
Течи, течи, кръв сиротинска;
Падай, падай, роса кървава!
Расти, зрей, жажда за отмъщение!
Четиристотин и петдесетгодишно робуване и тежки мъки и страдания!
Страшно е да си помисли човек. Но времето вече наближи и сичките тия страдания, сичките тия неволи твърде скоро ще са свършат и българинът, както и
сичките други хора, ще захване да живее като човек, като свободен гражданин
и като господар сам над себе си. Ние, българите, които от 450 години насам сме
подпаднале под най-тежкото, под най-суровото и под най-адското тиранство;
ние, които сме търпеле, па търпиме и днес повече от сичките други народи,
които са биле когато и да е поробени от други народности или които са търпели от своите държавни деспоти, папи, инквизитори и султани; ние, които до
вчера бяхме останали най-назад в сяко едно отношение, днес захванахме вече
да живееме и да търсиме това, щото е най-свето, най-велико и най-драгоценно нещо за човека, т.е. личната и народната своя свобода. Мъглата, която ни
покриваше до днес, са вече развея и сичката България е обхватена с народния
въпрос. Свободният и честният българин чуе вече стенанията на умирающите
и страдающите свои братия, които ката ден умират под турския сатър и отсега
ще се варди вече да прави погрешки. Да погреши той вече не може, защото ако
направи още една погрешка, то после тая погрешка следува смърт. Чашата на
нашите страдания е вече препълнена и за това трябва да бъдем опитни и да се не
лъжеме от никого. Нашето отечество е разорено и ограбено; цели пространства
земя стои пуста и необработена; а българите ходат да търсат кора хляб в Румъния и Сърбия. Духовното наше развитие доскоро беше оставено до най-крайно
невежество. Селянинът е жъртва на користолюбивите камилавки, на турските
владетели и на нашите единородни чорбаджие; но той още не е ограбен съвсем,
той не е още поробен, защото има своя воля и иска да живее... Дошло е време
да победиме и ние. Който с внимание разгледа българските работи, той твърде
лесно може да се увери, че часът на нашето освобождение е вече настанал...
И така българите трябва да разберат, че тям е най-потребна свобода, свобода лична и свобода народна, защото който няма лична свобода, той няма ни
народност, ни свети човешки права; който са не кланя на свещената свобода,
той не трябва да се кланя нито на бога. Свободата съдържава в себе си сичко,
щото е най-истинско добро, сичко, щото е най-истинско полезно, сичко, щото
е най-истинско славно, сичко, щото е най-истинско свето. Може ли да каже човек, че той стои по-високо от добитъка, когато той няма своя свободна воля и
дозволява секиму да го води за носа. Без свобода не само че ни един народ няма
право да се нарича народ, но и самият човек, който няма своя свободна воля,
няма никакво право да се нарича човек...
И така, какво искат българете?
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„Българете искат свобода лична и свобода народна, свобода нравствена и
свобода физическа.“ Повече нищо. Но да видиме що са заключава в тия думи.
На народа е нужна такава свобода, която да обезпечава неговата личност и неговата народност, а оттука произхожда, че българете трябва да изгонят своите
господаре, да свалят турските синджире от шиите си и да унищожат турското
правителство; освен това българският народ трябва да унищожи и чорбаджиите, които още повече притесняват народа, нежели турците. На народа е нужна
свобода нравствена, свобода пълна, следователно българете трябва да унищожат съвсем оная духовна ерархия, която има византийски характер, т.е. сичката
фанариотщина, византийщина и калугерщина трябва да се прати при дяволете
и нашата българска ерархия съвсем да се преобрази. Не трябват нам харамоедци и калугерици, не трябат нам развратни домове, не трябват нам черни дрехи и
черни сърца! Нашите черковни пастири тряба да учат народа и да го ръководят
в живота му кам това, щото е добро, полезно и богоугодно; а не да разкошничат
в палатите си заедно със своите анепсии и да правят из християнските храмове
(манастири) блудодейни къщи!
И така, нека младите, умните и честните глави въстанат, за да обновим
българския живот, който (!) е дремал и страдал толкова столетия. Ние викаме
честните българе да ни подадат ръката си и да ни помогнат да съставиме такава
една сила, която да бъде в състояние да разруши сичко, щото е противно на
нашия живот. Братия българи! Вярвайте в своите сили и надейте се на своите
мишници! От нас зависи спасението на България. Или сега, или никога! Сейте, дека можете, семе за нашата свобода! Часът на народното освобождение е
близък! Печали и страдания, притеснение и зверства, в каквито живее днес народът, са дошле до крайните пределе. Той ще да въстане и ще да погребе като
Самсон сичките свои неприятели.
Хайдете, мили братия, напред за нашето свето и право дело; хайдете да
изтребиме злото и да очистиме нашата земя с огън и нож от страшното турско
варварство и от фанариотския разврат. Напред!
„Български глас от БРЦК“, Женева, 1870;
в. „Свобода“, 1871 г.

Чорбаджия и хъш
Ти си щастлив, ти си богат,
ти имаш парици,
защото си и честта си
продал за жълтици;

ти си гиздав, ти си хубав,
ти си благороден,
че се храниш от кръвта ни,
от потът народен;

ти си червен, ти си кръвен,
блести ти лицето,
защото си нищо нямаш
свято на сърцето;

ти си голям, ти си паша,
ти пиеш с Мидхата,
че подписваш да се коли
и беси раята;
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ти презираш свойте братя,
продаваш сестра си;
да добиеш турски нишан –
обесваш баща си.
Аз съм беден, но съм честен,
не ща чуждо злато,
не ща да ям наготово
хорското дукато;
аз съм дрипав, аз съм мършав,
ази гладен ставам,
но своята чиста совест
за царство не давам;
нямам къща, покъщнина –
по Балканът хода,
а за нищо не менявам
своята свобода.
Ти ме мразиш и ми казваш,
че аз съм хайдутин;
аз те мразя и ти казвам,
че си пезевенкин.

овце се напасли...
Преминуват годинките,
старото белее;
а младото расте, цъфти,
за да остарее.
Излязла е мойта майка,
на прагът седнала,
очаквала чедото си,
към Дунав гледàла...
„Де си, сине, де си, чедо!“ –
тъжно тя говори;
а времето преминува
и Лета жубори...
Преминуват годинките,
старото белее;
а младото расте, цъфти,
за да остарее.
Нищо не е многотрайно,
нищо не е вечно,
само т е г л о т о е дълго –
почти безконечно.
1873 г.

1870 г.

Кирилу и Методию
* * *
Преминуват годинките,
старото белее;
а младото расте, цъфти,
за да остарее.
Балканът е пак хубавец;
шума зеленее,
а пиленце – славейченце
сладка песен пее;
стопили се снеговете,
тревите израсли,
припкат, скачат ягънцата,

Папите ви люто казват,
че сте еретици,
а вие сте два брилянта,
две чисти жълтици;
гърците ви явно хулят,
че сте горделиви,
а вие сте два сокола,
два славея сиви.
Шафарик ви „чисти гърци“
учено нарече,
без да гледа „Въ начале бе“
кой първи изрече
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на славянски бащин език
за своите брате,
за българи, за чехите,
за сърбо-хорвате.

Хубава си, моя горо,
меришеш на младост,
но вселяваш в сърцата ни
само скръб и жалост:

Не сте вие нито гърци,
нито еретици,
не сте вие продавали
Христа за жълтици!...

твойте буки и дъбове,
твойте шуми гъсти,
и цветята, и водите,
агнетата тлъсти,

Който първи е написал:
„Въ начале бе слово“,
и вдъхнал е вов народът
учение ново,

и божурът, и тревите,
и твойта прохлада,
сичко, казвам, понякогаш
като куршум пада

той не може да бъде грък,
нито чужди корен,
а българин, мъж праведен,
честен и народен.

на сърцето, което е
сякогаж готово
да поплаче, кога види
в природата ново,

1875 г.

кога види как пролетта
старостта изпраща
и под студът, и под снегът
живот се захваща.

* * *

1875 г.

Хубава си, моя горо,
меришеш на младост,
но вселяваш в сърцата ни
само скръб и жалост:
който веднъж те погледа,
той вечно жалее,
че не може под твоите
сенки да изтлее,
а комуто стане нужда
веч да те остави,
той не може, дорде е жив,
да те заборави.
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– Ще направя училище
за дребни дечица;
ще отворя читалище
в Пирдоп и Златица.
– Не вярвам ти, брате Петре,
тука трябват суми!
Твойта глава ще изветре,
ще останат д у м и.
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– Кога умра, ще оставя
пак вам мойто злато!
А сега ще да направя
черковче богато.
– Не вярвам ти, куме Тричко,
тука трябват суми!
А у теб е почти всичко
само голи д у м и!
– Ще изпратя две момченца
в странство да се учат;
ще им давам търкалченца –
там да се не мъчат.
– Не вярвам ти, свате Киро,
тука трябват суми!
Не знаем ли как наш Спиро
гладен слуша д у м и?
– Ще изпратя аз две чети,
да идат в Балканът;
да избавят майки клети,
да хванат султанът.
– Не вярвам ти, байо Пейко,
тука трябват суми!
Пет векове все наш Нейко
слуша тия д у м и!
– Ще да лъжа, ще да крада,
но ще да спечела;
па ще взема една млада,
малко по-дебела.

* * *
Родолюб съм, родолюб съм –
кланяй се пред мене,
моли ми се като на бог,
клякай на колене!
Родолюб съм, родолюб съм –
тряба да ме храниш,
от неволи, от теглила
тряба да ме браниш!
Родолюб съм, родолюб съм –
ще ям наготово,
не ща да знам що е хорско
и що е попово!
Родолюб съм, родолюб съм –
давайте ми сички;
развежете кесиите
и бройте жълтички!
Родолюб съм, родолюб съм –
дай ми и жена си;
ако ти е това тежко,
то ми дай сестра си!
Родолюб съм, родолюб съм –
аз ще да говоря;
а ти мълчи и воздишай,
да не ядеш кола!
1872 г.

– Вярвам ти аз, кир Петраки –
това не са д у м и, –
плака ми се Николаки
за ония суми.
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„ИСТОРИЯ НА СВЕТОВНОТО КИНО“
ЕДНО ИСТИНСКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
Людмил Стайков

П

Людмил Стайков – академик,
професор по екранни изкуства в
НАТФИЗ. Режисьор, създател на
редица документални, телевизионни и игрални филми, между
които с особена популярност се
ползват „Хан Аспарух“, „Илюзия“
и „Време разделно“. Носител е на
престижни национални и международни награди. Участвал е в десетки кинофестивали, между които в Кан, Москва, Лос Анджелис,
Монреал, Сао Пауло, Сиатъл, Ванкувър и др. Бил е председател и
член на редица национални и международни журита.

рез март тази година в големия салон на БАН
официално беше представен първият том на
„История на световното кино 1945–2000“. Едва ли
можеше да се избере по-подходящо място за това събитие, защото става дума за сериозно научно изследване с фундаментален характер.
В своята кратка в сравнение с другите изкуства
история киното претърпя напредък, какъвто и при
най-богато въображение свидетелите на неговото
начало едва ли биха могли да си представят. Няма
друго изкуство, в което развитието на техниката
да е играло такава съществена роля – за развитието на киноезика, на филмовата естетика, на характера на кинопроизводството и показа на филмите.
Достатъчно е да се припомни ролята на появилия
се в киното звук, на цветното изображение, а днес
на дигиталните технологии. Да се обхванат в цялост
жанровото богатство, разнообразният характер на
еволюцията на съставящите едно филмово произведение компоненти, да се намери принцип за систематизиране и организиране на материала, се оказва
почти непосилна задача, особено като се има предвид внушителният брой на страните, които имат в
киноизкуството постижения, достойни за отбелязване. Разбира се, в отделни страни на света, както и
у нас съществуват публикации за киноизкуството на
съответните страни и за най-съществени факти от
световното кино, но те са в по-голяма или по-малка
степен разширени справочници, какъвто е случаят
с известния у нас тритомник „В света на киното“. В
тях са поместени статии с популярен характер, изброени са известни филмови творби с изложение на
сюжета, с творческия екип, с наградите, които е по-
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лучил, и др.; или те са просто издания от типа на „501 или 1001 филма, които
трябва да видите“. Функции от подобен характер вече изпълняват пълноценно и няколко сайта в интернет.
Ето защо добиха световна популярност и са оценени като най-значими
постиженията в трудовете на Жорж Садул, Жан Митри, Йежи Теплиц, Гуидо
Аристарко – въпреки че повечето от тях не успяха да завършат амбициозните
си цели, какъвто е случаят с Митри, осъществил само пет от предвидените десет тома, и с Жорж Садул, който остави недовършена своята „Всеобща история
на киното“.
Няколко обстоятелства правят безценен научния труд, издаден от БАН, и
му придават уникални измерения. Достатъчно е да се отбележи, че до този момент трудовете, включително и най-авторитетните и достоверните като изброените по-горе, обхващат периода най-късно до 80-те години на миналия век.
„История на световното кино“, която се предлага на българския читател,
обхваща годините 1945–2000 – периода след Втората световна война, времето от разцвета на италианския неореализъм до постмодернизма. Това е един
от най-плодоносните етапи в развитието на киното, белязан с възникване на
нови школи и направления, с поява на знакови имена на творци и на филмови
заглавия с огромно значение за създаването на нова естетика, за развитието на
филмовата теория и практика.
В основата на българското издание е залегнала създадената от авторски
колектив и под редакцията на ръководителя на катедрата по изкуствознание
във ВГИК проф. Владимир Утилов еднотомна „История зарубежного кино“, която излезе в Русия през 2005 г. Новото в българското издание е значителното
нарастване на обема и включването на руското кино, както и внушително разширеното представяне на българското кино като неразделна част от световния
кинематографичен процес. По този начин се обогатява и доразвива постигнатото в руското издание.
Обстоятелствата, които налагат особени изисквания към авторите, произлизат преди всичко от синтетичния характер, от самата природа на киноизкуството. Необходими са задълбочени познания, свързани преди всичко с разнообразните компоненти, които изграждат филмовото произведение. Естествено
на преден план това, което интересува и се възприема спонтанно от зрителя, е
темата на филма, неговият сюжет, или, с други думи, историята, която се разказва. Това е залегнало в драматургията на произведението, чиято първоначална форма е литературен текст. Но сценарият е само един – макар и основен
– компонент на филмовата творба. Той трябва да оживее във визуалния свят
на творбата, който се изгражда от пластичното решение за филма. В него се
включват мизансцен, композиционни похвати, цветово решение, движение на
камерата и всичко, което се осъществява от режисьора в сътрудничество с оператора и художника на филма.
Друг компонент е звукът. Неоценими и безспорни са неговите възможности за въздействието на филмовата творба върху емоцията на зрителите, особено като се има предвид, че в този компонент се включва и музиката на филма.
Но цялостната звукозрима организация на филмовата творба, нейният
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ритъм и структура се постигат при монтажа.
Познаването на всеки от тези компоненти и тяхното развитие през годините, както и органичното им съчетание във формата на конкретен жанр, както
и на индивидуалността на твореца, на неговия стил са само част от богатия
спектър на задълбочения филмов анализ. За постигането му са необходими
знания за тенденциите и насоките във водещите в сферата на киноизкуството
страни, за социалните и обществените процеси, за политическата среда, както
и за специфичните национални особености в периода на възникване на конкретно произведение, за да може то да се експонира в контекста на философските и естетическите концепции на съвремието. Така естествено се създават и
предпоставки за проследяване на паралелни насоки, на сложните връзки в един
свят на глобализация, за който киноизкуството беше не само предвестник, а и
фактор поради особеностите на своята природа да комуникира и да въздейства
на огромна зрителска аудитория от целия свят в кратко време.
С пълна убеденост мога да твърдя, че авторският колектив на „История
на световното кино“, където се открояват проф. Владимир Утилов, автор на
изследването за френското, шведското и българското кино, и проф. Неделчо
Милев, автор на изследването за руското кино, притежава и ерудицията, и
таланта, и всестранната култура и професионален опит за този амбициозен
труд. Правят силно впечатление и приложеният киноведски подход при анализа на конкретни филмови творби, аналогиите и различията, които открояват със сходни по тематика или стилистика филми от други страни, създадени
в разглеждания или в друг период, и анализът на влиянието на националните
традиции, на естетическите тенденции, на обществената, социалната и политическата атмосфера, в която се осъществява дадена филмова творба. За големия интерес и към двамата изтъкнати автори говорят препълненият салон
и вниманието, с което бяха изслушани по време на официалното представяне
на книгата.
Както вече беше отбелязано, в първия том на предложеното издание са
включени задълбочени научни изследвания за постиженията на водещи страни в света на киното с подчертано значение за неговото развитие във втората
половина на ХХ век. Изследват се връзките между явленията в живота и в
изкуството, ролята им за появата или изчезването на цели школи и направления. Разгледано е творчеството на големи творци, техният творчески маниер
и стил. Анализиран е периодът на възникването и разцвета на италианския
неореализъм с неговите най-ярки представители – Роберто Роселини, Чезаре Дзаватини, Виторио де Сика, Джузепе де Сантис. Проследена е еволюцията на Лукино Висконти от неореализма към големите му трагедии „Роко и
неговите братя“ и „Гибелта на боговете“. Отбелязани са новите явления на
действителността и на духовните сфери, които разкри политическото кино на
Франческо Рози, Дамиано Дамиани, Понтекорво и др. Разбира се, в раздела за
Италия най-внушителни са материалите за големите имена на италианското
кино, превърнали се в знакови за историята на киноизкуството – Фелини и
Антониони. С проникновение се разглеждат творческият път на Пиер Паоло Пазолини, Бернардо Бертолучи, търсенията на Еторе Скола, на Виторио
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и Паоло Тавиани. Френското кино е представено с анализ на основните му
направления в следвоенния период, анализирана е и спецификата на филмите
на Р. Клеман, А. Кайат, на Жак Тати със своеобразната му естетика и др. Отделено е значително внимание на творчеството на Р. Бресон и на влиянието му
в периода на 50–60 години. Съвсем логично най-богат е материалът, свързан
с „Новата вълна“, с кръга около списание „Кайе дьо синема“, с творчеството на Годар, Шаброл, Трюфо, Луи Мал, Ален Рене. Много силно впечатление
правят оценките за постмодернизма на френското кино през 90-те години и
за неговите перспективи на прага на ХХІ век. Не са малко трудностите, които
са съпътствали представянето на киното на Германия, особено като се има
предвид паралелното следвоенно съществуване на ГДР и ГФР. Наистина и
двете направления, по които се развиват възникналите две кинематографии,
се явяват наследници на кинематографисти, творили през 20–30-те години
с неоспорим принос в историята на киноизкуството, като Фриц Ланг, Мурнау Г. Пабст, но очевидно решаващо влияние в разглеждания период оказва
социално-политическата атмосфера в на практика двете държави. Ето защо
авторката на студията Г. Класнова се концентрира върху киното на ГФР, където творят и постигат световно признание Фолкер Шльондорф, Вернер Херцог, Александър Клуге, Райнер Вернер Фасбиндер, Маргарете фон Трота, Вим
Вендерс, като някои от тях, какъвто е случаят с Фасбиндер, вземат активно
участие в процеса на обединението на двете Германии и в спасяването на найстарото кинопредприятие на Германия УФА.
Съвсем естествено шведското кино е представено в този труд преди
всичко заради името, което е записано завинаги в историята на световното
кино – Ингмар Бергман. Истинско удовлетворение ще изпита читателят от
страниците за него, от блестящия анализ на неговите творби, на неповторимия му стил, на еволюцията на неговия мироглед. Периодът на младото
шведско кино от 60-те и 70-те години е отбелязан с имената на Бу Видерберг,
обявил Бергман за главно препятствие за възраждането на шведското кино,
Ян Троел, Вилгот Шоман, получил своята сензационна известност със серийния филм „Аз съм любопитна“. Авторката на студията говори за кризата в
шведското кино през 80–90-те години, въпреки успехите с детското кино и
утвърждаването на група жени режисьори, и за сериозни знаци за нейното
преодоляване пред новия век.
Представянето на руското кино изисква да му се отдели специално внимание не само заради обстоятелството, че е свързано още в зората си с имената на Сергей Айзенщайн, Всеволод Пудовкин, Кулешов, а и заради вдъхновението и впечатляващия научен подход, който е приложил неговият автор
проф. Неделчо Милев. Аз изброих по-горе изключителните професионални
качества и култура, които са необходими за авторство в толкова специфична материя, каквато е историята на киноизкуството. Трябва специално да отбележа, че професор Милев е прибавил към тях и неповторимо качество от
духовно-емоционален характер – любов. Той носи темата за руското кино и
любовта си към него няколко десетилетия и сега е успял да изрази всичко
това по един вдъхновен начин. Възпитаник на най-старото филмово училище

120

бр. 3/4 – год. XII

КУЛТУРА
в света – ВГИК, на което му предстои да чества своята 90-годишнина, може
да се каже, че той е продължител на най-добрите традиции, на методологията
и принципите за сериозна научна работа по изследване развитието на световното кино в руската изкуствоведска наука. В своите прецизни анализи за
конкретни филми и за творчеството на най-значимите майстори на руското кино Милев отделя особено внимание на естетическите, философските и
общокултурните предпоставки, които неминуемо оказват своето влияние, и
по този начин подчертава ролята и голямото значение на приемствеността.
Например той търси корените на „Иваново детство“ в творчеството на Достоевски, а от по-късно време прави препратки към Джойс, Кафка и Пруст.
Впечатляват разсъжденията му за монологичната и полифонична структура
на този филмов шедьовър, но преди всичко теоретичните му открития, свързани с „психо-физическия монолог“, който е цитиран от редица специалисти
в кинотеорията от различни страни. Открояват се и дълбочините, до които
достига при разглеждането на филма „Летят жерави“, носител на Златната
палма от фестивала в Кан. Неделчо Милев намира, че освен художествено,
филмът на Тарковски „Андрей Рубльов“ има и интердисциплинарно значение, съизмеримо с Лаокоон, в който авторът намира „могъщо предчувствие
за кино“ и отнася в още по-голяма степен това свое прозрение към музиката и
естетическия свят на Вагнер. Въобще и на други места той изненадва с използване на явления от историята на музиката, за да подкрепи свои разсъждения
за филмови структури.
Проф. Милев проявява истинска смелост в преподреждането на някои
филмови творби от вече общоприетата йерархия. От друга страна, той преоткрива творби, изтъква автори, които счита, че до този момент не са получили
достатъчно внимание. Такъв е случаят според него с Кира Муратова. С много
примери, аргументи и сравнения той доказва, че това е изключително явление,
което е подценено. Счита, че нейният филм „Астеничен синдром“ е филм-събитие и прави асоциации с „Ад“ на Данте, с Рабле, Гогол, „Одисей“ на Джойс,
с Фелини. Написаното от автора представлява истински апел и към руските
изкуствоведи да отдават заслуженото на Муратова.
Очевидно е, че Неделчо Милев не повтаря общоприети анализи. Търси нови измерения на широко известни и коментирани филмови факти, има
своите пристрастия и защитава убежденията си с аргументи от най-широк
спектър.
Както вече беше посочено, студията за българското кино е дело на проф.
Вл. Утилов. Преди години за киноизкуството ни бяха издадени няколко самостоятелни книги от чужди автори, като скромното издание на френски език
от Алберт Сервони през 1976 г. под заглавие „Екраните на София“. Италианският журналист Серджо Микеле също имаше публикации за наши филми до
70-те години. Може би по-забележимо впечатление правеше, включително и
с доброто си оформление и печат, издадената през 1984 г. книга на американския филмов критик Роналд Холоуей „Българското кино“. Естествено с разгледани филмови произведения на родната ни кинематография до годината
на изданието.
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Изключително високото професионално равнище, изкуствоведският подход, задълбоченият научен анализ и аргументираност, направените от професор Утилов изводи и обобщения не оставят никакво съмнение, че за първи път
е предложено изследване с неоспорим принос за осветляване процесите в развитието на българското кино. Периодизацията, предложена от него, включва
„Началото (1948–1955)“, „Формиране (1950–1963)“, „Години на търсения (1963–
1967), „Българската „нова вълна“. Той разглежда филми, появили се буквално
преди издаването на книгата, както и най-новите тенденции в киното ни в края
на ХХ и началото на ХХI век.
Веднага прави впечатление обемът на материала, който почти не отстъпва на материалите за френското или италианското кино. Вл. Утилов показва
отлично познаване на тематичните, жанровите, стилистичните и художествените постижения на българското кино. И нещо особено важно – той познава
обществената, социалната, културната и политическата ситуация у нас, в чиято
атмосфера се развива българското киноизкуство. Подчертавам това, защото е
известно какво голямо значение имат тези фактори специално за киноизкуството – за разлика от другите изкуства, за която и да е страна. Това значение особено се засилва при специфични политически периоди, при значими обществени сътресения и преходни етапи. Става дума за отношението на държавата
към филмопроизводството, за финансиране, за цензура и автоцензура, за идеологии и т.н., все въпроси, които имат съвсем конкретни измерения в родния ни
вариант и пренебрегването им не може да не деформира обективната картина
за разглеждания период.
Ако трябва да определя съвсем накратко общото впечатление, което се
създава от цялата студия на Владимир Утилов, то е обективност, респект и
уважение към българските кинотворци и тяхното творчество. Той достига до
пластове при анализа на дадени филми, до съдържащите се в тях прозрения,
които сме подминавали или просто игнорирали с оценките си. При това авторът с респектираща научна аргументация поставя произведения на българското кино в широк общокултурен аспект, прави връзки, намира съизмеримост с
най-значими постижения на световното кино. Правят се паралели на български
творби с работи на Грифит, Фриц Ланг, Тарковски, Фелини, Бергман, Ален Рене,
Шаброл, Висконти, Трюфо. Когато тези паралели произлизат от учен, теоретик
и историк на киноизкуството с изключителен авторитет и при това чужденец,
те придобиват особена значимост.
В същото време той внася обективна гледна точка и сред налагащата се
понякога еуфория от домашни съображения към някои творби на родното ни
киноизкуство. Посочена е опасността от крайности, от робуване на идеологически или конюнктурни оценки, от естетическа опростеност и историческа
деформация, крайният резултат на което е размиване на границата между изкуството и формите на имитацията му. С пълна убеденост си позволявам да
твърдя, че със своята студия проф. Утилов прави за българското кино нещо,
което никой друг не е успял досега.
Отсъствието на дистанция във времето за всяко изследване, свързано с
история, е сериозно препятствие за изследователя. Не прави никакво изключе-
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ние историята на киното. Неслучайно най-много са книгите за началото на това
изкуство, за немия му период, за промените след навлизането на звука и т.н.
Истинско предизвикателство е обекти на изкуствоведски анализ да са творци и
творби, тенденции и направления, които засягат период до наши дни. Период,
в който се променя и комуникацията с филма, отношението зрител–творба. Да
оценяваш това, което времето още не е оценило. За това се изискват и голяма
смелост, и истински талант. Предложената „История на световното кино“ е не
само неоценима за тези, които го изучават, тя е широко отворен прозорец към
чудесния свят на киноизкуството за най-широка аудитория, защото наред с
безценната информация, която поднася, спомага и за изграждане на критерии,
така необходими за ориентация в изобилието от заглавия.
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КАРТИНИ, ВДЪХНОВЕНИ ОТ
ШЕДЬОВРИ НА ЛИТЕРАТУРАТА
Димитър Димитров

С

ветлана Генчева е родена в София през 1981 г . Завършила е „Дизайн на
детската среда“ през 2005 г . и „Рекламен дизайн“ през 2007-а в НХА. Първите й изяви в областта на изобразителното изкуство са още като ученичка в
Немската езикова гимназия „Св. Методий“ в София. След това като студентка в Художествената академия участва в много общи изложби. Първата й самостоятелна изложба се състоя през февруари 2009 г . в галерия-книжарница „София прес“ на ул. „Славянска“ 29. Събитието беше организирано от Съюза на
българските художници.Отзивите за пхредставените 20 маслени платна, специално създадени за изложбата „Същност - Essence“, съдържат оценки като :
„сюрреалистични или приказни“, „пронизани от любовта към цветовете“, „магически реализъм“, „картини, вдъхновени от шедьоври на литературата“, сред
които са „Майстора и Маргарита“ на Михаил Булгаков, „Вино от глухарчета“
на Рей Бредбъри, „Опит за летене“ на Йордан Радичков, „Вещицата от Портабело“ на Паулу Коелю, „Като гореща вода за шоколад“ на Лаура Ескивел. „Картините на Светлана – пише в.“Дума“- не са илюстрации, а са вдъхновени от отделна дума или образ в текста и създават нова история, нова реалност, дори
тръгват в друга посока. Посланието на този свят е ясен: тук всичко е възможно,
стига да си прогледнал със затворените очи на детството, казва художничката
за творбите си, които изграждат приказни образи на границата между реалното и мистичното. Затова и стилът й е определян като магически реализъм. Запазена марка на Съни е чадърът, който не само защитава, но служи за летене. Тя
споделя, че е била повлияна от белгийския художник Рене Магрит, един от основните представители на сюрреализма, в чиито платна също често присъстват
чадъри“. През март и април 2009 г . Светлана Генчева участва в обща изложба в
една от най-престижните художествени галерии в Барселона, Испания.
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ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ

65

Години
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СТИХОВЕ
Джунгла
След бурите душата стихна,
умряха в нея чудесата.
И странни чувства се родиха
в утробата на тишината.

Тъмнеят сплетените стволи,
като решетка на тъмница.
Не плаче никой. И не моли.
И не крещят от радост птици.

Душата ми сега е джунгла
от диви, девствени дървета,
които слънце не събужда
и не люлеят ветровете.

Тревожна нежност не разплита
звената в тайната верига...
И само любовта се скита,
подобно сянката на тигър.
1967

Фантазия
Не трябва много труд, не трябват архитекти,
за да си изградим
един измислен град...
Със звън на калдъръм под вехтите подметки,
с безлюдни улици, параклис и площад,
с дървета тръпнещи от цветове и пъпки,
с небе синеещо всред облачни ята,
с любов събудена за миг от леки стъпки,
с тъга на златен лист политнал в есента,
с усмихнати стрехи и аромат на делник
и с дух в премеждия и бури устоял –
бих построил градче...
По-малко и от Мелник.
И в него цял живот, без спомен, бих живял.
1970

128

бр. 3/4 – год. XII

КУЛТУРА
Призрак
Когато вечната любов най-сетне
в раздяла се превърне и умре,
ти мислиш: може би е по-добре! –
и се разсейваш с глупости суетни.
Жени край тебе пърхат като птици...
Но Тя е тук, Тя шепне: победих! –
във всяка вещ, и всеки жест, и стих,
дори в кръжащите без цел мушици.

Не знам къде отвежда този път,
но вятърът е с дъх на свобода.
Надбягвам се с безгрижния му бяг.
Поспирам да отдъхна... И стихът –
изящен, крехък – е като следа
от катеричка върху пряспа сняг.
1981

Роднини
А може би те мамят сетивата? –
Но ти слухтиш, ти дебнеш този дух
в отронения от брезите пух,
във вятъра, в звука на тишината
и в пламъка трептящ на една свещ...
От призрака не ще се отървеш.
1977

Юлски ден
От пладнето струи горещина.
Виси безсилна пламналата вис.
Вън по паважа стъпки на жена
навяват леност, полусън, каприз.
А в стаята – самотност, хладина.
По снежнобелия и девствен лист
душата ми лети като шейна
и поривът й е безцелно чист.

В гостните, където кротко стине
в порцелановите чашки чаят,
и уютно гости с домакини
бъбрят си, надлъгват се, скучаят,
радват се на грехове невинни,
а защо и те сами не знаят –
о, бълбукащ свят, на който нине
и вовеки не се вижда краят...
Свят на годеници и гоблени,
на амбиции неутолени
и на чувства не дотам същински!
Чужд ми е, но чудно ме съгрява
древната му и напевна врява...
Сякаш ми говорят на латински.
1983
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Интелигенция
Голотата е Голгота...
Ние, кралската пехота,
снехме вехтите доспехи,
подвизи, звезди, успехи.
Чухме как тълпата свири
над разбитите кумири.
Хвърлихме си греховете
и отмихме страховете.
Вече сме чеда Господни –
с белег чер от преизподни,
с белег чист от чест и слава...
Ала в яростната врява,
посред вчерашни злодеи
и сегашни фарисеи –
пак сме беззащитни, голи,
като есенни тополи,
и от спомена за ножа
зъзне нежната ни кожа.
Тежък – кръстът на живота...
Голотата е Голгота.

Нека така поживеем за мъничко,
нека поне да надзърнем оттатък,
щом битието е толкова тъничко,
поривът – толкова крехък и кратък.
Нека за миг се опием от мириса
на свобода и божествена влага...
После пак тук ще се върнем, разбира се,
прашни обувки ще снемем пред прага.
После ще дойдат оловните есени
с размисли древни и мрачни, и точни –
и некролози под старите кестени...
Всъщност животът едва ще започне.
1991

Кошмарно време
Не съм нито червен, нито пък син,
изобщо не обичам да съм цветен.
На мъртвите родители съм син
и на народа мой хилядолетен –
един е той, аз също съм един.

1990

Лято
Лятото иде със зноя и жаждата,
с мързел, мечти за море и умора...
Няма защо телеграми да пращате –
просто бъдете с любимите хора.
Лято е, лято във всичките области!
Сякаш докосва ни с пръсти вълшебни,
с белите, бавните, бързащи облаци,
с вятъра, който измислици шепне.
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Не съм ни монархист, ни демократ,
опазих се от общата зараза.
И само някой клетник и мой брат
ме учи да обичам... и да мразя
онези, дето мразят тоя свят.
Опитах се – напразно – да се боря.
Чух: таласъм си шепне с таласъм,
чух и фалшиво пеещ хор от хора,
сред който, слава Богу, аз не съм...
Поне успях да си спестя позора.
2000
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Рицар
Все препускам, препускам и дебна инфаркта...
Вероятно ме дебне и той, съюзèн
с възрастта ми, съдбата и факта,
че съм само васал, а Смъртта – сюзерен.
И се бъхти сърцето в туй бъхтащо време,
слуша глупости, тайно крещи: Ха-ха-ха!
После жално и остро кълве ме,
като птиче, лишено дори от троха.
Уж за нищо не просих, задавах въпроси,
но получих най-краткия отговор: Не!
Служих вярно чрез истини прости
на живота, а той и това ми отне.
За какво ли препусках през прах, дим и шемет?
За какво ли упорствах и стихове писах? –
За да видя как глухите дремят
и да чуя на ехото кухия писък...
2001

В храма
Тъй дълго молихме се на светците
да ни опазят от гнева на Бога,
че скрихме се дори от нас самите
и църквата превърнахме в бърлога.
И все тъй се измъчваха душите,
загледани в съдбата си убога...
Желанията – чаши неизпити,
копнежите – трошици от тревога.

Ала удари гръм. И чудо стана!
Светците снеха свойте ореоли,
като че снеха някаква забрана.
Захвърлиха старинните одежди
и хукнаха нанякъде си, голи,
отнасяйки горките ни надежди...
2008
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Краят на спектакъла
Ще пеят ли пак, ще попийват, ще плачат ли
бохемите – тези изящни бодли?...
Ах, нашите вени дотам са затлачени,
че нито се радваме, нито боли.
Ще гръмнат ли пак барабаните циркови?
И клоуни мъдри, и прах от сълзù?
Ах, ние живеем май само на спирките,
където животът неспирно пълзи...
Ще има ли пак рецитали: поетите
да ни изкрещят своя стих – като смърт!
Не зная, едва ли... А нейде последните
сърца-мохикани безмълвно ще мрат.
Ще грейнат ли пак цветовете на рампата?
И ще омагьосат ли мойта душа?
Не знам, може би... Но в сюжета на драмата
аз няма да бъда – а само Нощта.
2003

Зимна приказка
Разбягаха се жарките миражи,
като че лятото не е било.
Прибрах аз моя Росинант в гаража,
а на тавана – бойното седло.

Прелиствам стари страници на книги,
в които сигурно съм бил герой.
Те пръстите ми стоплят. И ми стига
на спомените кроткият порой.

И загубите днес са очебийни.
От гнилия фитил пращи свещта...
Посягам вино греяно да пийна,
та белким се разискри вечерта.

Тече прилежно Божието време.
На печката фасулецът сумти.
Да си отдъхна искам, да подремя.
И съм щастлив... като умрял почти.

Да се разискри, ала без да пламне.
Да тлее като огънче в лула.
Ако е вяра, да не е измамна,
ако е обич, да не е тъй зла!

2003
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ПОЧТЕНОСТ
Андрей Апостолов

К

Андрей Апостолов – професор, доктор на физическите науки. Работи в областта на физиката на твърдото тяло. Автор е на над 200 научни статии,
книги и университетски учебници, авторски свидетелства и патенти. Чете лекции по научна и
по технологична политика. Бил
е заместник-ректор и главен научен секретар на Софийския университет, председател на Националния комитет по кристалография.

иншаса. Заир. Сух сезон. Екваторът минава през
Заир, точно през родната провинция на президента ген. Мобуту Сесе Секу.
Навън е адска горещина. В кабинета ми е прохладно, защото работи климатизатор. За местните
нрави работи „недостойно“: може да свали температурата до 10°С, а аз поддържам значително по-висока
температура. Климатизаторът тук е мерило за благосъстояние или за високо място в обществената йерархия – най-студено е в кабинетите на министрите.
Странна работа: родени на екватора, местните
хора искат да живеят при полярни температури.
Според инструкциите на ООН най-добре е в
тези ширини европеецът въобще да не ползва климатици. И да не носи бельо, а на голо да облича платнен
панталон и широка риза, на главата – шапка.
Инструкциите изпълнявам наполовина: в кабинета си, за учудване на местните люде, поддържам относително висока температура, апартамента
си въобще не охлаждам, не разрешавам да се пускат
климатици и в колите, за неудоволствие на двамата
ми заирски шофьори Чибангу и Кабенгеле. И нося
бельо, но не нося шапка, ходя с елегантен панталон,
риза с къси ръкави и вратовръзка.
Така съм привикнал, а и се налага: от няколко
месеца съм относително високопоставен служител
в системата на ООН и ЮНЕСКО, ръководя проект,
финансиран от Програмата на ООН за развитие
(ПРООН).
В Киншаса, от времето на получаване на независимост от Белгийско Конго, са представени със свои
мисии всички международни организации: Програмата за развитие, Организацията за прехрана и земе-
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делие, Международното бюро на труда, Международната здравна организация,
Организацията за индустриално развитие, Червеният кръст и какво ли още
не. Аз представям Организацията на ООН за образование, наука и култура и
съм все още странна птица: ръководителите на подразделенията на останалите
международни организации са доста по-възрастни от мен, но моят ранг в системата на ООН – „директор“ (D-1), е най-високият възможен за полеви служител. С ранга си тайничко се гордея, след като колеги от Здравната организация
споделиха, че 35 години са младежка възраст за директор и в техните среди се
говорело, че съм роднина на върховния ръководител на ООН.
Преглеждам служебната поща, подредена на две спретнати купчинки от
секретаря ми Видера, интелигентен анголец, избягал в Заир поради войната в
пограничните райони. Впрочем в джунглата границата е съвсем относителна и
е някаква линия на картата, договорена между Белгия (за Конго) и Португалия
(за Ангола) – малки страни, но големи колонизатори. А племената и от двете
страни на мислената граница са едни и същи и понякога мигрират, където си
искат. Секретарят ми например има безброй роднини в Киншаса и също толкова в Луанда.
Пощата, както обикновено, е огромна: получавам писма, циркуляри, съобщения и от ООН (Ню Йорк), и от ЮНЕСКО (Париж). Предпочитам пощата
от ООН: копия от доклади на генералния секретар, отчети от международни
конференции, симпозиуми и колоквиуми, проведени под егидата на световната
организация, информация за броя на жителите на планетата, информация за
харесваните в Индонезия презервативи (в желанието си да подпомогне семейното планиране там ООН раздава безплатно презервативи, но те не вършели
работа, защото били бели, а това е цветът на смъртта) и какво ли още не.
Съобщението за презервативите е с дълбок стратегически замисъл: съветват ме, ако започна да раздавам подобни предпазни средства, да проуча предварително местните обичаи и предпочитания. Стратези! А раздаване на презервативи нито смятам да започвам, нито ми е работа (за СПИН още не се говори).
Пощата от ЮНЕСКО е с по-друга насоченост, но дебел плик привлича
вниманието ми. Вътре: датата и програмата на дългоочакваното посещение на
Заир от генералния директор на ЮНЕСКО. Посочено ми е стриктно на кои срещи трябва да присъствам и къде мога и да не присъствам.
Генерални директори на международни организации се посрещат практически като държавни глави, а Рене Майо – в Заир като бог.
Той е бивш професор по философия, близък приятел на интелектуалните легенди Жан-Пол Сартър и Симон дьо Бовоар. Сартър съм го изучавал в
гимназията и си спомням, че е екзистенциалист, т.е. издига на преден план абсолютната уникалност на човешкото битие. И помня още, че е с ляво мислене
близко до марксистките идеи. Не съм чувал обаче някой да приписва на Майо
марксистки идеи, той е деголист, следователно по определение десен, но самият
факт на близката му дружба със загадъчната двойка Сартър–Бовоар (така е записано в кратката справка) говори най-малкото за широтата на възгледите му.
Поне аз се надявам да е така.
Роден е, както и Сартър, през 1905 г., май са следвали заедно, бил е извес-
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тно време колониален администратор и аташе в Лондон, след 1942 г. влиза в
администрацията на Де Гол (един приятел ми каза, че е полковник от френското
разузнаване), бил е началник на кабинета на Генерала след Втората световна
война, от 1961 г. е генерален секретар на ЮНЕСКО.
Чакам посещението с интерес: възникнаха някои служебни въпроси във
връзка с довършвания образователен проект и със започването на новия. Националният педагогически институт, където е открай време седалището на
ЮНЕСКО, е изграден буквално по идея и по проект на Майо и се надявам, че
срещата с него ще ми бъде от полза при по-нататъшната работа. Не съм се срещал с него. Ръководителите на мисии и проекти контактуват по принцип със
съответните ресорни заместник генерални директори, а и по време на моето
пребиваване в Париж Майо беше болен.
Не е ясно от съобщението кой ще отговаря за самото посещение и се надявам да не съм аз, макар че съм преминал курс по международно право и по
дипломатически протокол в школата на ЮНЕСКО във Версай.
Отивам да се посъветвам с Хайме Ренарт – представител на ПРООН, който по договореност между всички международни организации е наш старши
представител пред правителствените органи на Заир и носи титлата „Residental
Represent“ (Resreр) на ООН.
Хайме Ренарт е среден на ръст, 55–57-годишен, добре сложен, с умни изразителни очи и по външен вид не прилича на испанец, каквато е националността
му. Още при запознаването ни му станах изглежда симпатичен, възползвам се
от това и често ходя при него за съвети, а той ме кани в своята резиденция,
където ме запозна със симпатичната си съпруга, която за разлика от него е с
типичен испански външен вид.
У тях ми направи впечатление огромната библиотека, в която имаше пълни френски издания на Л. Н. Толстой, на Ф. Достоевски, на А. П. Чехов, на И.
Еренбург и на други руски и съветски автори.
В отговор на учудването ми и докато разлиствах луксозните издания, Ренарт тихо започна да ми разказва биографията си.
Произхожда от семейство на леви интелектуалци. По време на Гражданската война баща му, професор по право, работел в Министерството на отбраната на републиката, а майка му, полиглот, била преводачка в щаба на Интернационалните бригади. Самият Ренарт воювал като млад 20-годишен лейтенант от
републиканската армия, след падането на републиката бил в концентрационен
лагер, оцелял, после следвал, попаднал като по чудо в системата на ООН (Франкистка Испания не е член на организацията), рядко посещава Испания – страх
го е да не би Франко да намери някакви стари грехове на лейтенанта републиканец. За съдбата на майка си и на баща си не говори.
Интересно. Никой от многобройните служители на ООН в Заир не беше
запознат с миналото на нашия резреп. Разправил ми го е само на мен и аз високо ценя доверието му.
Ренарт ме успокоява, че, като върховен представител на всички международни организации, той ще бъде главен посрещач и изпращач, а аз ще бъда
основен придружител.
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Прибирам се у дома, за да помисля върху доклада си и върху евентуалните
ми въпроси (такива винаги има) към ръководителя на ЮНЕСКО.
Не успявам да се концентрирам. През отворения прозорец долитат крясъци и гласът на моя шофьор Чибангу. Живея в осеметажен блок на ООН с
четири входа, т.е. с още около 50 семейства. Всяко семейство има поне един
местен черен прислужник, а някои и втори – готвач. Пространството около
блока е заградено със здрава висока ограда, а входът се охранява денонощно. В
затвореното ООН-пространство пребивават постоянно няколко десетки черни
момчета, сред които безспорно лидира моят Чибангу. Той е много черен набит
здравеняк с хитри очи, на около 40 години, отличен шофьор и механик. Има
постоянен договор за шофьор с ЮНЕСКО и, сигурен в моята демонстрирана
вече безусловна закрила, често вика нещо из двора, обикновено безпардонно
паркира трите ни коли и регулира двигателите им, когато реши, че не са в ред.
Това дразни аржентинеца – началник на свръзките на ООН, те май често се
карат – Чибангу никому не остава длъжник, а днес го е събудил от нормалната
за латиноамериканците сиеста. Сега радистът ругае моя шофьор и от шестия
етаж, в безсилна ярост, хвърля домати. Чибангу се е скрил зад колата, паркирана точно под прозорците на аржентинеца, и му отвръща, за радост на няколко
черни зяпачи, с „Капиталист! Империалист! Колониалист!“.
На територията на ООН местните наемни служители, с изключение на Чибангу, са свити и свободното държание на моя шофьор силно им импонира. Аз
също съм полубог в техните очи: седя обикновено на седалката до шофьора
вместо отзад вдясно, зная имената на охранителите, разменям по някоя дума с
тях, давам им при повод дребни суми. Както забелязвам, останалите бели обитатели на блока не го правят. Защо – не зная. Нямам скрупули и предубеждения
към черните момчета, от детските си години контактувам с цветнокожи, тъй
като в гимназията учителите ми по биология, химия, история, география и логика бяха цветнокожи и даже класният ми наставник, чийто подпис е положен
върху гимназиалната ми диплома, беше мулат от Хаити.
Самолетът с Майо каца на летището в Киншаса в 16,00. Генералният секретар – среден на ръст, сух, с каменно лице, с рядка коса, с воднисти проницателни очи – слиза бавно. Облечен е в тъмносин, безупречно изгладен костюм
(?). Придружава го Жорж – едър чернокож от Горна Волта, изключително елегантен, директор на управление „Африка“, и руса, нежна „секретарка“, която
видяхме отново чак при отпътуването. Жорж е веселяк, който бързо и непосредствено минава на „ти“, макар че се срещаме за първи път.
След неизбежните официалности и кратки речи Майо насрочва среща с
ръководния персонал на ЮНЕСКО в 19,00.
19,00. Всъщност на срещата сме само четирима или петима: Майо и Жорж,
моя милост, ръководителят на завършващ след месец проект и представител на
администрацията на ООН (ПРООН).
Пръв ще говори колегата ми. Той е французин, бивш военен, след две седмици излиза в пенсия (60-годишен, той има вече 67 години трудов стаж, тъй
като от 1940 г. до 1956 г. е воювал в Индокитай). О.з. полковникът стои мирно
пред Майо, титулува го „Mon Directeur general“. Това е обръщението във френ-
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ската армия към по-старши и изразява подчиненост (аналогично на „монсеньор“ – обръщението към духовни и светски принцове, буквално означаващо
„господарю мой“).
Генералният секретар слуша с безизразно лице и рядко произнася къси,
уточняващи фрази.
Идва моят ред. Майо не проявява видим интерес към мен, макар че съм два
пъти по-млад от полковника, идвам от страна в Източна Европа и ръководя мисия на ЮНЕСКО, базирана в Заирския национален педагогически институт.
В далечната 1961 г., когато ООН не знае как да действа в неспокойна Африка
и в десетките нови държави, за които няма кадри и в които няма държавност, а
само племена, случайно попаднали в границите на една или друга колония и след
1960 г. – в една или друга държава, току-що избраният за генерален директор
Майо заявява в ООН: на Африка й трябва грамотно население, а учителите, необходими за ограмотяването, се подготвят до бакалавърска степен във висши педагогически институти. Първото висше педагогическо училище в Африка, като
модел за всички африкански страни, се създава в Киншаса, а Майо полага първия
камък в блатото „Бинза“ край Киншаса, известен развъдник на мухата цеце. Блатото е пресушено, сега е красива местност с хълмчета и горички, сред които се издигат корпусите на института. Моята задача, според връчения ми в Париж проект, е да развия магистърска степен, т.е. да организирам научноизследователска
дейност, необходимо условие за изработване на качествени, на западноевропейско ниво дипломни тези. Проектът отново е пилотен за Африка. Вече съм успял да
направя някои неща: експертът химик работи по копал (органично съединение
от местни суровини, фиксатор на лакове в мебелната промишленост), за геолого-географския департамент съм закупил огромен ландровер във военна модификация за теренни изследвания, започнах да чета курс по кристалография за
химици и се готвя да поръчам съответна апаратура.
Не успявам да се похваля със стореното. Още първата фраза „Моята задача е да развия магистърска степен...“ сепва Майо и той рязко ме прекъсва:
„Никаква магистратура няма да правите!“.
Опитвам се да се мотивирам със стоящия пред мен проект, но Майо още
по-рязко казва: „Не познавате проекта си!“.
Правя още един опит – безуспешен.
Дали Майо е професор, философ, дипломат и прочее – не зная, но видях полковника, колониалния администратор, който с леден глас процежда:
„ЮНЕСКО има генерален директор и който не е съгласен с него, може да напусне организацията (на френски звучи още по-грубо: „Може да си вземе куфарите
и да си върви.“).
Ха сега! Ето ти директор в ООН и главен технически съветник в
ЮНЕСКО!
Ами че генералният директор на ЮНЕСКО току-що ме уволни!
А пък аз смятах да задавам „умни“ въпроси на Майо.
Той повече не се интересува от мен и минава към други общи проблеми.
Не държах особено на поста: имах си добра работа у нас, семейството ми
беше в България, очакваше ме защита на докторска дисертация, само финан-
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совите въпроси с българското външно министерство не са уредени (имам български дипломатически ранг „пълномощен министър – І степен“, също висока
длъжност за моята възраст в нашата система на външните отношения, и това
ми дава допълнителни права по българските закони, за които воювам епистоларно с чиновниците от външното ни ведомство).
Но да ме изгонят безславно?
Не! Не съм съгласен!
Майо нещо бърка: пред мен стои проектът ми с необходимите подписи и
големи държавни печати на заирското правителство, на ЮНЕСКО и на ООН
(ПРООН).
Какво става?
И какво да правя?
Майо ни освобождава, но аз се доближавам до Жорж и настоявам за среща. Той не е очарован от това, нещо усуква, но накрая се съгласява: утре сутринта в 6,30. Майо става рано, от 7,30 започват работа и делови срещи.
6,15. Охраната на правителствения комплекс ме гледа смаяно – никой правителствен служител не работи толкова рано, но служебната ми карта ги убеждава в правото ми да отида до резиденцията на Майо. Един офицер сяда до мен
в колата и сочи пътя.
Жорж пие кафе. Налива и на мен.
Показвам екземпляр от проекта, подписите и печатите.
Искам среща с Майо!
Веселякът пребледнява, лъскавото му черно лице се променя. Вади своя
екземпляр, където пише, че няма да се развива магистратура: има само един
подпис и датата му е 3 месеца по-раншна от датата върху моя екземпляр. Явно
това е някакъв предварителен чернови вариант.
Жорж започва да пелтечи нещо неразбираемо май на родния си език, все
пак преминава на членоразделен френски и ми обяснява:
– Зная, че по този проект имаше спорове, но Нойман..., но М′Воу...
Споменава Нойман (заместник генерален директор по въпросите на образованието, хърватин, т.е. югославянин, 15-годишен станал партизанин при
Тито, после завършил физика), но аз го познавам относително добре и той ме
брифира преди заминаването ми за Киншаса.
Мънка нещо и за М′Боу (заместник генерален директор за Африка, сенегалец, сержант във френската армия, с която воюва през цялата Втора световна
война), но и с него водих дълги разговори, подарих му даже българска икона
(казват, че стои на видно място в кабинета му), зная добре какво мисли за образованието в Африка.
Казвам всичко това на Жорж. Притиснат, потиснат, той признава:
– Не съм следил процесите, бързах, дадоха ми от архива този екземпляр
(заканва се проформа: „Ще им дам да разберат!“) и по него брифирах Майо.
– Грешката е моя – промънква неохотно Жорж.
Мисля: свесен човек е Жорж, признава грешката си. А е администратор,
назначен като мен с подписа на Майо и при характера на генералния директор
със същия подпис може да си замине у дома. Още повече че днес Майо има
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среща с министъра на образованието на Заир (неговият подпис е положен на
документа) и ако там се разбере, че Жорж е сбъркал, тъй като не си е „приготвил домашното“ в Париж ( и аз ще бъда там) – нищо хубаво не очаква стоящия
пред мен събеседник.
Жорж не е специалист по въпроси на висшето образование, но е май юрист
международник и бързо намира изход: „Ти не се разправяй, моля те, с генералния директор. Нека аз оправя нещата. Обещавам!“.
Чудя се да вярвам ли на клетвите на Жорж, или сам да говоря с Майо.
Накрая ми става жал за изплашения едър африканец, кандисвам на молбите му, но отбелязвам:
– Та той ме руга пред всички и ми каза да си ходя у дома.
Жорж, изтръгнал вече обещание да не го злепоставям, се усмихва широко:
„Карал се! Ами че той си е такъв! Представяш ли си какво ми е на мен?“.
По физиономията ми Жорж вижда, че не желая да си представям неговото
положение – сега мисля за моето.
Слушай, казва ми Жорж, нали знаеш, че Майо е бил близък сътрудник на
Генерала? Де Гол бил работохолик и работният му ден започвал в 6,00–6,15, а в
6,30 викал при себе си членове на Министерския съвет, към които имал забележки.
Една сутрин дошъл редът и на министър-председателя Жорж Помпиду.
С папка под мишница, притеснен (всички се притеснявали, когато Генерала ги викал в 6,30), той се спрял пред кабинета на Де Гол и попитал адютанта
полковник, който стоял мирно и козирувал пред министър-председателя: „Е,
как е Генерала?“.
„Нормално, както обикновено“ – отговорил адютантът.
Помпиду влязъл. След половин час излязъл зачервен, извадил кърпата си,
избърсал потното си чело (Жорж е и артист, показва картинно жеста, с който
Помпиду извадил от вътрешния джоб на сакото си кърпата) и тежко въздъхнал.
Адютантът, стоейки мирно пред министър-председателя, без да сваля ръката си от слепоочието, попитал:
„Как мина срещата, господин министър-председател?“
„Остави се, отговорил Помпиду. Мисля, че днес Генерала прекали – нарече
ме глупак.“
„Е, господин министър-председателю, това е нищо. Мен пък ме нарича по
цял ден идиот“, заключил дълбокомислено стоящият все така мирно, с вдигната
ръка адютант на президента.
– Голяма работа, че Майо те е ругал един път – заключава и Жорж. – Аз...“
Тръгнах си. Офицерът от охраната (това са елитни командоси от родното
племе на Мобуту, великолепно обучени от израелци) ме чакаше. Минах бавно
с колата по алеите на прекрасно подредената градина, обсипана с ухаещи в утринта бели и розови цветя, които на идване въобще не бях забелязал, и ядът ми
се разсея.
През следващите дни по време на разговори на Майо с официални лица
стоя на края на масата максимално далеч от генералния директор, а по време
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на приемите грижливо го заобикалям. Въпросът за моето уволнение не се повдига. Засега. Няма генералният директор да ходи без свита, я! Не получавам и
сигнали от Жорж.
Идва денят на отпътуването. Във ВИП-залата на летището Майо като че
ли все така не ме забелязва.
Ясно! Империалист! Капиталист! Колониалист! Какво да очаквам от такъв, пък бил той и приятел на хуманиста Жан-Пол Сартър.
Усещам се, че неволно използвам лексиката на Чибангу.
Мисля си: „Вицаджията Жорж не е изпълнил обещанието си.“
И в яда си полугласно си мърморя: „Абе какви са тези непочтени началници на управления в централата на ЮНЕСКО?“.
Майо казва, че е доволен от разговорите, и започва да се сбогува с министъра на образованието на Заир (функциите на министър-председател изпълнява президентът), с резрепа, скоро ще стигне до мен. Ами тогава?
Стига до мен, неочаквано ме хваща любезно под ръка, дръпва ме малко
встрани.
– Г-н Апостолов, днес Жорж ми говори за объркването с вашия проект
(хитрецът Жорж очевидно е чакал да мине напрежението от срещите и генералният директор да бъде в добро настроение, а и аз да нямам време за подробни обяснения на вините).
– Сбърках! Бъдете така любезен да ме извините. Работете спокойно. Желая
Ви успех!
И ми стиска здраво ръката.
Сащисан съм. Ама че империалист, капиталист, колониалист (по Чибангувата терминология). Даже не обвини „магарето“ Жорж, а каза краткото, вероятно трудно при неговия характер: „Сбърках!“. И витиеватият типично френски израз: „Бъдете така любезен“...
Слисването вероятно е изписано на лицето ми, тъй като суровият администратор леко се усмихва (за него това сигурно е еквивалентно на бурен смях)
и повтаря: „Работете! Желая ви успех!“. И отново ми стиска ръката.
Генералният директор на международната организация – по правилата на
ООН пазителка на общочовешките ценности, два пъти по-възрастният от мен
професор по философия почтено призна грешката си, намери за нужно да ми
се извини и по човешки топло да ми пожелае успех.
За почтения Човек Рене Майо си спомням с уважение и до днес!
А при посещенията си в Централата в Париж не потърсих никога веселия
специалист по анекдотите Жорж.
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КУЛТУРА
СТИХОВЕ
Витоша през моя прозорец
Витоша... полегнала кокетно,
усмихна се след сън спокоен, бял,
София погледна и отметна
пухкавия си, изящен зимен шал.
Слънцето горещо я целуна,
трева набъбна в синята й гръд,
ручейчета есенната шума
понесоха по стария си път.

Белите камбанки на цветята
южнякът леко, нежно залюля.
Пролетта, събуждайки земята,
в клоните на буките запя...
3 март 2008 г.

Икона
Душата ми е храм.
Голямата икона
там
за мен си ти!
Майка ми
греха ми ще прости...
Че аз съм част от нея,
душата й
във моята душа живее.
И вляза ли във моя храм,
открехнала вълшебните му двери,
чувам твоя глас:
„Щастлив съм,
че в живота те намерих,

че бяхме ти и аз,
че бяхме двама...“
Тогава
над твоята икона
горе вдясно... виждам мама!
Душата ми е храм...
И там –
най-голямата икона там
за мен си ти.
Над твоята икона
горе вдясно
виждам мама.
5 май 2008 г.

Марушка Ганчева – има висше юридическо образование. Публикувала е във вестниците
„Отечествен фронт“, „Търговски работник“ и „Дружба“, издаван в Москва. През 2006 г. публикува стихосбирка под редакцията на Лозан Такев.
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По симфонията на Дмитрий Шостакович
Плаче виолончелото!
Плачат цигулките!
Плачат виолите!
Плаче най-човешкото в човека!
Плачат на душите изопнатите струни!
Не достигат думи!
Удар по клавишите – пречупи крилата!
Тътен от тимпаните – разтърси земята!
Вопълът на струните ужаса повтори...
Вулканът от огън небето разтвори!
Струните, обтегнати до крайни предели,
мъката човешка в себе си поели,
и плачат, и молят в крайна изнемога,
блъскат се в небето,
за да търсят бога!...
Отново клавишите прекъсват летежа,
удар нов гигантски разби твърдината,
стихията плътно вряза се в земята!
Струните поемат нов щурм във безкрая –
събрали душите, за да търсят рая...
Звуците минават сетната преграда...
Господи!
Кажи ни къде свършва ада!
Зов, молба и вяра...
Вяра и надежда!
Може би пред гроба човекът проглежда...
И се среща с бога?!
...
Буря, вихър, драма,
разказ и поема!...
Пръстта е с човешка кръв напоена...
Нечовешка сага!
Ленинград...
Фашистката блокада!...
Светът ще помни
и ще се прекланя!...
...
Измряха всички...
„Останах аз едничка...
Таня“!
Март 2008 г.
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НОВ ПОГЛЕД ВЪРХУ ИСТОРИЯТА
НА БЪЛГАРСКИЯ СОЦИАЛИЗЪМ*
Искра Баева

П

Искра Баева – доцент, доктор
по история. Преподава съвременна световна история в СУ „Св. Кл.
Охридски“. Работи в областта на
историята на Централна Европа
и на България през ХХ век. Специализирала е в Полша и в САЩ. Автор е на над 150 научни публикации, между които монографиите „Източна Европа след Сталин
1953–1956 г.“, „България и Източна Европа“, „Българските преходи
1939–2005“ и „Следвоенното десетилетие на българската външна политика 1944–1955“.

рез февруари тази година най-после видя бял
свят първият том от амбициозния научноизследователски проект, започнат през 2007 г. от Центъра за исторически и политологически изследвания
(ЦИПИ) със съдействието на фондация „Фридрих
Еберт“. Целта на проекта е да се преразгледа цялата история на българския социализъм като политическо движение и практика от гледна точка на ХХІ
век. Идеята беше на младия историк и доктор по история Евгений Кандиларов (той е и съставител на
издадения том). Кандиларов е забелязал тази голяма празнота в съвременните исторически изследвания вероятно защото е от поколение, което няма личен спомен нито от времето преди прехода, нито от
изследванията за миналото на БКП и левицата изобщо в епохата на държавния социализъм от съветски тип. И действително, в огромното море от научна и не толкова научна литература за по-близкото и
по-далечното ни минало сега почти напълно отсъстват изследвания, занимаващи се със зараждането и
развитието на българското социалистическо движение. Разбира се, като изключим писанията на идеологическите противници на социализма (и комунизма),
за които социализмът е изначално грешен и виновен
за всички нещастия, сполетели България. Ние, историците от предишното поколение, не бяхме забелязали тази липса – все още е жив споменът за прекомерно голямото внимание, отделяно на историята на
социалистическото движение до 1989 г., при това в
еднопосочна интерпретация, само в полза на негово*

(Изследвания по история на социализма в България. 1891–
1944. Том 1. С., 2008, 446 с.)
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то ляво крило – тясносоциалистическо и комунистическо.
Първият том „Изследвания по история на социализма в България. 1891–
1944“ е плод на избора на „младото поколение“ с леви идеи. В него са събрани
десет аналитични материала, в които всеки автор според своите разбирания,
умения и ползван архивен или документален материал е представил отделен
проблем, период или виждане за по-далечното минало на българския социализъм. Статиите и студиите са неравномерни като обем, обхват на проблематиката и подход, но това очевидно се дължи преди всичко на желанието на
съставителите на сборника да се избегне каквато и да било външна намеса, за
да няма и помен от строгия контрол върху подобни изследвания от страна на
управлявалата в близкото минало БКП.
Ще представя материалите според традиционния за историята принцип –
хронологическия. Изследванията, които разглеждат от различни политически
и проблемни ъгли първите стъпки на социалистическото движение в България,
са четири: Димитър Генчев – „Теоретичното и програмното развитие на българската социалдемокрация (1891–1919 г.)“; Трендафил Митев – „Възникване
и същност на „широкия социализъм“ в България“; Веселин Янчев – „Апология
на българската социалдемокрация (1891–1919 г.)“; Емилия Лазарова – „Общинската политика на БРСДП (1891–1919 г.)“. Още от заглавията личат твърде различните подходи на авторите, които по-скоро спорят помежду си за ролята и
значението на различните тенденции в началния период на българската социалдемокрация.
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В центъра на изследването на Димитър Генчев са поставени идейно-програмните спорове на първите български социалдемократи, с явно предпочитание към вижданията на Димитър Благоев. От текста става ясно нещо много
по-важно, че първите български социалдемократи не страдат от „болестта“ на
българските политици през ХХ в. – комплекса за малоценност, а се чувстват
истински участници в големия европейски спор за пътищата за реализация на
лявата социална идея. Струва ми се, че заслужава да бъде повторен един цитат
по първите социалистически „чучулиги“ от 1893 г.: „... социалдемократическата партия няма за цел с каквито и да било средства да дойде утре на власт. Да
дойде тя на власт, ще рече да провъзгласи социалистическия преврат, който е
крайна цел на социалната демокрация. Но да дойде тя на власт не може другояче, освен когато най-голямата част от народа съзнателно прегърне идеите и
програмата й, които тя се стреми да ги прокара в живота“ (с. 35–36).
Трендафил Митев е представил началните стъпки на българския социализъм от другата гледна точка – на „широките социалисти“. Към това изследване
задължително трябва да се прибави и студията на Веселин Янчев, озаглавена
знаменателно „Апология“, не само защото и двете проследяват внимателно онази част от социалистическото движение, която допреди две десетилетия беше
подценявана и пренебрегвана от българската историография, но и защото са
най-обширни в целия том – първата обхваща 71, а втората 102 страници. Голямото място, отделено на умерените български социалдемократи, е обосновано – за тях се знае значително по-малко. В годините на социализма те бяха
обречени на отрицание и критични оценки, защото са се противопоставили на
„тесните социалисти“ и на комунистите, които са имали по-голям успех в борбата за спечелване на влияние в ляво настроеното българско общество. Крахът на държавния социализъм от съветски тип сякаш обърна нещата – прави
се оказаха еволюционистите, а не революционерите, но това не съдейства за
засилване на интереса към умерените привърженици на социализма, защото
бързо политизиращото се българско общество ги прескочи, насочвайки се към
истинската десница независимо дали е консервативна, или неолиберална. Тези
обстоятелства правят двата текста, намерили място в сборника, много полезни
и почти уникални. Но не може да се избегне впечатлението, че като се опитват
да наваксат миналото, авторите интерпретират това течение в българския социализъм твърде безкритично. И още нещо – за съжаление двете изследвания
не са изградени върху основата на нови архивни материали и едното въобще
няма научен апарат, а само библиография.
Емилия Лазарова е проследила един конкретен проблем – общинската политика на БРСДП. На пръв поглед тази политическа практика не изглежда толкова важна и не може да се сравнява с големите идейни спорове. Но не бива да
забравяме, че именно общинската политика е дейността, в която българската
социалдемокрация е могла да демонстрира не само какво мисли по големите
обществени проблеми на своето време, но и как може да действа за решаването
на малките, когато това й се удава на общинско равнище – в Дряново, Самоков,
Сливен и в селските общини.
Съвсем в духа на предизвикателствата на ХХІ в. е темата, избрана от Ваня
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Стоянова: „Раждането на женското социалдемократическо движение в България“. Наистина е предизвикателство в една балканска страна (което до голяма
степен означава и ориенталска) да се формулира приемливо за обществото идеята за „еманципацията на жените, за правото им на пълноценна и самостоятелна изява в обществения живот“ (с. 284). Припомнянето на първите стъпки
на социалистическото женско движение ни води към позабравения произход
на първите социалисти – част от българската интелигенция е получила своето
образование в чужбина и се е завърнала оттам с желанието да пренесе в българското общество големите европейски спорове за бъдещето. Като истински социалистическо женското движение се стреми не просто към освобождаване на
жените от неравноправното им положение, а и към обща социална еманципация „без разлика на религия, етнос, пол, възраст, имотно състояние“ (с. 294).
Общ характер има и изследването на Милен Куманов „Левият политически
спектър в България (1918–1934 г.)“. Но то не е за началния период на социалистическото движение (до войните), а за онзи кратък, но изпълнен с бурни
политически страсти, преврати, атентати и насилия период, оставил дълбока
десетилетна следа в българското общество. На исторически фон са представени трудните политически решения на болшевизиралата се българска социалдемокрация – най-вече на БКП (т.с.). За съжаление и този текст не е съпроводен
от научен апарат, а само от библиография.
Подобни, макар и за по-продължителен период, са проблемите, на които е посветила изследването си Луиза Ревякина – „БКП и селското движение
в България: теория и практика (май 1919 – септември 1944 г.)“. Известно е, че
отношенията между двете най-масови движения в българското общество – социалистическото и земеделското, често са изпълнени със спорове, противоречия и противопоставяния. Едновременно с това те демонстрират и моменти на
единодействие. Но винаги са били интерпретирани през призмата на политическия императив – преди 1989 г. в полза на комунистите, а в годините на прехода – по-скоро през погледа на антикомунизма. Луиза Ревякина е разгледала
тези отношения в тяхната цялост – и с противоречията, и с единодействието.
Особено ценно е, че в изследването са използвани новоразкрити документи от
руските архиви за ролята на Коминтерна при формирането на политиката на
БКП към селското движение.
Специално внимание заслужава изследването на Витка Тошкова, което
хронологически приключва периода – „България и европейската съпротива
през Втората световна война“. Дори само поставянето на този проблем е достойно за уважение, като се има предвид господстващото в последните две десетилетия пълно отричане на всичко, свързано с партизанското движение, определяно подигравателно като „разбойничество“ и „мандраджийство“. Плод на
това отношение е и лишаването на участниците в българската съпротива от
Втората световна война от статута на ветерани, участници във войната срещу
фашизма и националсоциализма. Вероятно като отговор на тези обществени
нагласи Витка Тошкова е поставила партизанското движение и изобщо българската съпротива в контекста на общоевропейската, разглеждайки ги и през
призмата на външната гледна точка – на Коминтерна и на съветските факто-
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ри, но и на основата на германски, американски и британски документи. Един
от изводите й е: „Всъщност КП поема пътя на дългосрочна конфронтация, в
която тя не може да постигне със собствени сили своите политически цели.
Разчита се на външни военнополитически процеси и събития, които за България настъпват едва през лятото на 1944 г.“ (с. 428–429). Но и друг извод е
не по-малко важен: „... съпротивата съществува, независимо че България не е
призната за „съвоюваща“ (с. 443).
Малко встрани от основната проблематика, но интригуващ сам по себе
си е материалът на младия историк Войн Божинов „Лявата политическа идея
през погледа на проф. Александър Цанков“. На пръв поглед той изглежда не на
място в подобен сборник, но всъщност представлява един любопитен поглед
върху социалистическото движение от коренно противоположната гледна точка – тази на неговите идейни и политически противници.
И накрая, но не и по значение, ще представя въвеждащия материал на Таня
Турлакова „Някои необходими акценти в новия прочит на историята на социализма в България (1891–1944 г.). Въведение към дискусията“. В него са очертани основните проблеми и въпроси, на които би трябвало да отговорят не само
публикуваните в първия том материали, а всички участници в научно-изследователския проект. Някои от тези начални въпроси са: доколко създадената
на Бузлуджа партия е европейска лява; доколко носи национален отпечатък;
доколко е продукт на модернизацията (с. 10). Лесно е да се забележи още в този
първи том от проекта, че поставените въпроси нямат еднозначни отговори, че
всеки изследовател има свое виждане. Но, поне според мен, това не е недостатък, а предимство на опита за нов прочит на социалистическото движение. Защото от наложеното отгоре единомислие изследването на социалистическото
движение не спечели нищо, а по-скоро загуби своята достоверност.
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КНИГА С АПОСТОЛСКА МИСИЯ*
Боян Ангелов

Н

Боян Ангелов – доктор по философия. Завършил е философия и
българска филология в СУ „Св. Кл.
Охридски“, валдорфска педагогика
и социална психология с признат
докторат в Швейцария (Базел и
Лозана), където преподава. Член
е на Съюза на българските писатели и на Съюза на българските
журналисти. Автор е на 15 стихосбирки, на монографии с историко-философска и литературно-критическа насоченост, сред
които „Античната философия и
Българското възраждане“, „Справедливо е българинът да е българин“, „Нешо Бончев в контекста на Българското възраждане“
и други.

овата книга „Апостоли на българския дух“ от
изтъкнатия поет и публицист Христо Черняев е
многожанрова – съдържа изящни стихове, критически студии, есета и литературни портрети в монолитна сплав, където хуманността и преклонението пред
българското си съжителстват с пастелен словесен рисунък и мелодична напевност.
Жанрово определение едва ли е необходимо.
Предпоставката за съвременност предполага постепенно заличаване на границите не само между
компонентите на изкуството, а и между изкуствата
и науките. Настоящето катализира динамика, която използва възприятията ни за трансформиране на
външната екзистенция в логически осмислени и емоционално наситени съждения.
Какво представлява споменното минало и трябва ли да бъде забравено и захвърлено в сумрака на
преживяното?
„Апостоли на българския дух“ е събрала портрети на известни писатели от миналото и от настоящето, добили характерологична наситеност, извлечена
от делничността на битието. Показателен е словесният портрет на Атанас Далчев, с когото Христо Черняев се е познавал лично и го преоткрива от дистанцията на времето, озарен чрез изумителната прилика с
профила на Ангела от катедралата на Шартр. В поантата на стихотворението „Зелена звезда“, посветено
на Далчев, Христо Черняев изповядва:

*
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И сигурен съм, че Земята,
покрита с ярка резеда,
отдругитезвездисесмята
за най-зелената звезда.
За автора България е частица от тази най-зелена звезда във Вселената и
съществува като поглед, усмивка, съновидение и памет във вътрешното ни
светозарие. Затова книгата е осветена от личности, влюбени в красотите и гордостта на България. Христо Черняев е убеден, че апостолите на българския дух
живеят и днес, пренасяйки добродетели от сияйните десетилетия на Високото
българско възраждане. С особена любов авторът описва съдбата на родения
в Самоков Иван Йончев (1884–1918) – почти непознат за българския читател,
автор на незабравимия боен марш „Един завет“ и на няколко поетични книги,
изтъкани от любородие.
Чрез биографиите и творческото дело на десетки литературни творци авторът изгражда и своята биография на поет и общественик, който винаги е
защитавал позиции, опазващи българския дух. И когато създава портрети на
литературни класици, и когато пише за по-млади от него писатели, усещаме неговите литературни критерии, подчинени на ясни естетически позиции. Така
пред нас възкръсват образите на Паисий, Ботев, Вазов, Захарий Стоянов, Алеко
Константинов, Яворов, Кирил Христов, Елин Пелин – без чието литературно
дело не бихме могли да си представим съвременната ни литература. Христо
Черняев улавя най-същностните черти на техния талант и ги подрежда с прецизна точност в ценностната система на родовата памет. Подходът му само на
пръв поглед е импулсивен, воден от емоционална възхита пред делото им. В
същността си той е зареден с дълбока вътрешна убеденост. Авторът не подчинява чувствата си на хладната констативност – те преливат в словесното прос-

151

РЕЦЕНЗИИ
транство от споменната представа към нравствената символика и съграждат
стихове-посвещения. Тази сплав от различни стилистични жанрове създава
монолитност на внушението, усещане за нещо ново, почти непознато за родната
ни изящна словесност. Литературният портрет и споменният ескиз се допълват
от лиричното посвещение и читателят има възможност да възприеме образите
много по-ярко и по-човешки. За литературните ни класици Христо Черняев
пише с подчертан респект. А онези, с които е имал възможността да общува,
са изобразени така, че оставят у нас дълбока следа със своята дарба, човечност,
откровеност и скромност. Към споменатия вече Атанас Далчев можем да прибавим имената на Иван Пейчев, Александър Геров, Александър Муратов, Иван
Давидков, Дамян Дамянов, Усин Керим, Андрей Германов, Николай Хайтов,
Слав Хр. Караславов... Особена е привързаността на автора към Пеньо Пенев, с
когото са били близки приятели и заедно са делили несгодите на живота.
Творческият път на Христо Черняев е свързан съдбовно с поезията. Като
завеждащ отделите „Поезия“ на в. „Пулс“ и сп. „Пламък“ и като отговорен редактор на редакция „Българска литература“ в Националното радио през 60-те
и 70-те години на миналия век, той не само е запознат детайлно с литературния
процес у нас, той е имал щастливата възможност да работи с най-даровитите
представители на българското слово и да дава път на по-младите, които и днес
не са забравили неговите съвети и неговата щедрост.
От върха на своята житейска и творческа зрелост Христо Черняев не престава да се възхищава от постиженията на своите връстници и на по-младите си
събратя по перо. Ето защо до имената на Никола Инджов, Матей Шопкин, Драгомир Шопов, Велин Георгиев, Петър Динчев виждаме и редове, посветени на
Радослав Ранчин, Здравко Недков, Ивайло Балабанов, Тенко Тенев, Славимир
Генчев, Димитър Христов, Николай Милчев... Което означава, че традицията
живее, а родната словесност притежава таланта да се прелива от поколение в
поколение като благата, вечна и неизчезваща българска кръв.
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