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АФОРИЗМИ

Двата елемента, които се срещат най-често във вселената, са 

водородът и глупостта.

☙ Айнщайн ❧

Ако аз видях по-далеч от другите, то е, защото стоях 

върху раменете на гиганти.

☙ Нютон ❧

Не отнемайте на никого идеалите, които го правят щастлив, 

ако не можете да ги замените с по-добри.

☙ Й. Лаватер ❧

Идеите могат да бъдат обезвредени само с идеи.

☙ О. Балзак ❧

Идеите са рядък дивеч в гората на думите.

☙ Юго ❧

Над обществото имат трайна власт само идеите, а не думите.

☙ В. Г. Белински ❧

Новите идеи не могат да бъдат прилагани от хора със стари идеи.

☙ Фр. Рузвелт ❧

Всеки, който загива за някаква идея, не загива напразно.

☙ П. Толиати ❧

Ако не са изказани противоречиви мнения, 

няма от какво да се избере най-доброто.

☙ Херодот ❧

Човек, който никога не променя мнението си, е като 

блатна вода, в която се развъждат влечуги на мисълта.

☙ У. Блейк ❧
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Искра Баева: Приемането на България в Евро-
пейския съюз несъмнено бележи края на един важен 
период от съвременната българска история и поста-
вя пред българите и особено пред интелектуалните 
водачи на българския народ голямо, може би най-го-
лямото предизвикателство през последните десетиле-
тия – да бъде формулирана новата национална цел, 
можем да я наречем и национален идеал. Смятам, че 
това е из ключително важно, тъй като сред най-голе-
мите про блеми на българския преход е постепенното 
изчерп ване на вярата в смисъла и в посоката на проме-
ните, което на свой ред доведе до загубения интерес на 
българите към политическия живот като цяло. Оттам 
се стигна и до постепенното намаляване на легитим-
ността на политическите партии. Този процес може да 
се определи като дълбока криза в ценностите, от коя-
то според мен може да се излезе само след като бъдат 
очертани нови позитивни ценности за бъдещето.

За да бъде изработена програма за бъдещето, е 
важно да се оцени изминатият път в годините на пре-
хода, но и да се направи опит да се очертаят контури-
те на бъдещето. Дошло е времето да обсъдим какво 
следва отсега нататък в развитието на България как-
то в краткосрочна, така и в дългосрочна перспектива. 
Накъде ще върви страната през следващите, следпре-
ходни години и десетилетия. За българското общество 
е важно да има ясна стратегическа визия. Ако някой 
съумее да обоснове общите параметри на национална-
та следпреходна икономическа и социална стратегия 
и да формулира последователна политика за нейното 
реализиране, той ще помогне не само на политиците, 
които се занимават с реална политика, а и за пости-
гане на по-важното – определянето на общата посока 

СЛЕД ПРЕХОДА: ШАНСЪТ НА БЪЛГАРИЯ 
УСКОРЕНО ИНОВАЦИОННО РАЗВИТИЕ

Александър Лилов 
Искра Баева

Александър Лилов – професор, 
доктор на философските нау-
ки, член-кореспондент на БАН. 
Рабо ти в областта на филосо-
фията на културата, естети-
ката и политологията. Автор 
е на моно графии и научни тру-
дове, по-важните от които са: 
„Към природата на художестве-
ното творчество“ – преведена 
на руски, полски, китайски, чеш-
ки език, „Въображение и твор-
чество“, „Европа – да бъде или 
да не бъде“, „Европа – диалог и 
сътрудничество“, „Диалогът на 
цивилизациите. Световният и 
българският преход“ – преведе-
на на китайски език, тритом-
никът „Информационната епо-
ха“; както и на над 200 публика-
ции у нас и в чужбина. Директор 
е на Центъра за стратегически 
изслед вания.
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Искра Баева – доцент, доктор 
по история. Преподава съвремен-
на световна история в СУ „Св. Кл. 
Охридски“. Работи в областта на 
историята на Централна Европа 
и на България през ХХ век. Специ-
ализирала е в Полша и в САЩ. Ав-
тор е на над 150 научни публика-
ции, между които монографии-
те „Източна Европа след Сталин 
1953–1956 г.“, „България и Източ-
на Европа“, „Българските преходи 
1939–2005“ и „Следвоенното де-
сетилетие на българската външ-
на политика 1944–1955“.

за развитие на българското общество. Защото поли-
тическите партии трябва да излязат от сегашното по-
ложение да се стремят към властта, за да се възползват 
от нейните облаги, и да започнат да се конкурират коя 
по-успешно и по-ефективно ще реализира стратегия-
та за бъдещото развитие на България.

Александър Лилов: Преди да разговаряме по 
конкретните въпроси, бих искал, по традиция вече в 
нашия дебат, да откроя като начало и фон на целия 
разговор едно общо положение: в 20-ата година на 
прехода, когато той вече е завършил, нашата държава 
и нашата нация се нуждаят от ясна визия и стратегия 
за своето следпреходно развитие. Бих формулирал 
тази необходимост още по-драстично: или създаваме 
такава стратегия и се концентрираме върху нейното 
реализиране през следващите години и десетилетия, 
или оставаме в периферията на ЕС, в сивата зона на 
изоставането и бедността.

Вие сте права да предупреждавате, че ако не се 
промени сегашното положение, се изчерпва вярата в 
смисъла и в посоката на прехода. Така е. И за да започ-
не тази промяна, е нужна най-напред правдива рав-
носметка на изминалите 20 преходни години, на която 
бяха посветени предишните два дебата.

И аз като Вас обаче смятам, че сега най-важен е 
въпросът: „Накъде оттук нататък?“. И аз като Вас съм 
на мнение, че правилният отговор на този именно 

въпрос е голямото предизвикателство пред политиците и пред духовния елит на 
нацията.

Ясно е, че България не трябва да остане такава, каквато е днес, 2009 годи-
на – с разграбена и разорена икономика, с остарели технологии и евтин труд, с 
изостанала инфраструктура и масова бедност. Ние сега сме най-бедната страна в 
Европейския съюз, лидер на бедността в Съюза.

Въпросът „Кой е виновен?“ е важен. Нека съответните държавни и общест-
вени институции да назовават имена, да търсят съдебна и морална отговорност, 
да осъдят корумпираните и виновните. Крайно време е да се направи това. Но 
като нация трябва да се концентрираме сега и в следващите две-три десетилетия 
върху промяната на сегашното положение. Икономическа промяна! Технологи-
ческа промяна! Инфраструктурна промяна! Преодоляване на бедността! За нас 
няма нищо по-важно от промяната на установилото се статукво.

Ние сме очи в очи с историческо, подчертавам – историческо предизвика-
телство, от което зависи съдбата на България. И аз искам ясно да назова това 
съдбоносно предизвикателство: ИНОВАЦИОННО СЛЕДПРЕХОДНО РАЗВИ-
ТИЕ. Това е нашият проблем и нашият шанс като страна и нация днес.

Това предизвикателство и този шанс трябва да бъдат осъзнати от всички 
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– държава, общество, политически партии, и най-важното – от държавния, ико-
номическия и духовния елит на страната. Нуждаем се от пълна яснота за след-
преходното развитие на България.

Какви са пътищата за промяна на създалото се през тези 20 години преходно 
статукво? Quo vadis? – това е въпросът, който си задава всяка нация, когато й се 
налага да направи избор, за да си осигури бъдеще.

Нека да има национална дискусия по този въпрос. Да се чуят различни мне-
ния. Навярно в тази дискусия не само ще се очертае верният отговор, а ще се по-
явят и пасионарните политически и духовни лидери от нов, следпреходен тип, от 
които така въпиещо се нуждае нацията ни през второто десетилетие на ХХІ век.

Пак ще повторя извода от предишния ни дебат: днес, 2009 година, България 
се нуждае от три неща. Първо – промяна. Второ – промяна. Трето – промяна. 
Въпросът е: каква промяна?

Най-общият ми отговор на този въпрос се крепи върху три базисни поло-
жения:

• Първото – пътища назад няма. Нито реставрацията на социализма от 
съветски тип, нито реставрацията на капитализма са вярната посока за развитие 
през новия век. И двете реставрации не са в крак с историческия момент.

• Второто положение – неолибералният модел на досегашния преход, ос-
нован на т.нар. Вашингтонски консенсус, не може да реши проблемите на стра-
ната. Ние сме европейска страна, член сме на ЕС и нашият национален модел на 
развитие трябва да се търси в границите на европейския модел.

• Третото – сега протича световен преход от индустриалната в информа-
ционната епоха. Следпреходното развитие на България трябва органично да се 
свърже с този световен преход, да стане част от него. Иначе ще се разминем с 
епохата, което е най-лошото за една държава и нация.

И така, пътища назад няма. Но пътища напред има. При това широки и на-
правени с ходене от напредналите страни – европейски, американски, азиатски, и 
големи, и средни, и малки. Защото нали знаете онази чудесна испанска послови-
ца, която казва: „Пътнико, пътища няма. Пътищата се правят с ходене.“

На нас ни предстои ходене. Сериозно ходене. Исторически опит вече има, 
ние трябва да извървим своята част от пътя.

А сега мисля, че можем да преминем към конкретните въпроси, т.е. към мис-
ленето на глас по тази тъй сложна и отговорна материя.

Искра Баева: Виждате ли възможност за България да осъществи задачата, пред 
която е изправена в цялото си модерно развитие – да настигне развитите държави? 
Ако да, как може да се направи това, след като всички предходни опити по време и 
на Третото българско царство, и на социализма се оказаха неуспешни?

Александър Лилов: Да! Съществува такава възможност. Тя е реална и даже 
вероятна. Това ме прави оптимист, исторически оптимист. Но и песимист, нека 
бъда прям – аз и моето поколение, а може би и следващото, няма да дочакаме 
нейното реализиране. Но повтарям, тя съществува. И се нарича европейски и 
световен преход от индустриалната в информационната епоха. Ако страната се 
включи в този преход, а като членка на ЕС тя няма как да не се включи (ако не я 
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изключат), сегашните български проблеми ще бъдат решени. Естествено, ще се 
появят нови проблеми – европейски, български, но бедността, изостаналостта, 
периферийната локализация на страната ще изчезнат в нощта на миналото.

Права сте, че в цялото ни модерно развитие този комплекс от проблеми не 
е решаван успешно. Можем да се върнем във времето още по-назад. Нашата хи-
лядолетна история е пълна с големи подеми и внезапни сривове, с бързи възходи 
и тежки пропадания, със „златни векове“ и чужди владичества, с исторически 
постижения и ирационални саморазрушения (ако се огледаме за пример в пре-
хода – такъв е случаят с ликвидирането на българското модерно земеделие или 
на българската електроника). Защо е всичко това – вие, историците, трябва да 
отговорите на този въпрос.

Това, което аз мога да кажа, е, че в българското историческо мислене, а оттам 
и в историческото ни развитие тежко е нарушаван континюитетът, принципът на 
приемствеността. Ние все започваме отначало, разрушаваме всичко, охулваме и 
разбазарваме всичко преди нас, а след туй се удряме по челото и започваме да 
псуваме получилите се резултати.

Една от причините за липсата на историческа приемственост е намалява-
нето на числената величина и на ролята на националния пасионарен потенциал. 
Мислещата част, иноваторската част на обществото невинаги е заемала водещо 
място в държавата. Нея са я преследвали, посичали или корумпирали, не са й 
давали ролята на духовен лидер.

Но да се върнем при Вашия конкретен въпрос. Има възможност за промяна 
на сегашното положение, само че не е ясно ще се появят ли държавни лидери, 
пасионарно ядро в различните области и национална воля да се реализира тази 
възможност. Ако не се даде път в следпреходното развитие именно на иноватор-
ското мислене, на иноваторите политици и държавници, нищо свястно няма да 
се случи у нас и през следващия период.

Ако прибегнем до клише, то е: път на иновациите и на иноваторите – с това 
трябва да се започне.

Искра Баева: Как оценявате съществуващите днес обществено-политически 
условия в България? Като имате предвид тези условия, как виждате следпреход-
ното развитие в краткосрочен план? А в дългосрочен?

Александър Лилов: Като цяло обществено-политическите условия за успеш-
но иновационно следпреходно развитие би следвало да се оценят положително. 
Ето аргументите за тази преценка. Политическата система е демократична. Има 
възможност за свободен дебат. Изборите са свободни. Може да се селекционира 
способен елит. Гражданското общество и медиите може да се намесват активно 
в решаването на важни проблеми. Тоест – на макрополитическо равнище текат 
позитивни процеси. Те са благоприятни и перспективни.

Но ако погледнем реалното състояние на системата, положението е небла-
гоприятно. Ето аргументите за тази противоположна на горната оценка. Слаб 
политически и държавен елит през прехода. Криза в партиите. Корупция. Отсъс-
твие на пасионарни фигури в държавната йерархия, изтласкване на талантливите 
хора от центъра на политическия живот. Поява на лъжемодерни лидери и поли-
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тици. Непрозрачни задкулисия.
Изводът? – следпреходното ни развитие се нуждае от следпреходен тип 

политици и държавници, от следпреходно мислещи и действащи институции. 
Трябва да се излъчат способни, професионално подготвени, иновативно мисле-
щи политици и държавници. Нуждаем се от ново, следпреходно поколение по-
литици и държавници, които имат интелекта и енергията да направят България 
модерна и просперираща страна в ЕС.

Това – като най-общ извод, като ядро на следпреходния процес.
В краткосрочен план – трябва да се формира ясна национална визия за след-

преходното развитие на страната. Каква цел си поставяме като нация за следва-
щите 20–30 години? Как виждаме основните насоки на нашето развитие? Къде 
виждаме главните ресурси и двигатели на това развитие? Но не декларативно, не 
кабинетно, а експертно обмислено и обосновано.

В дългосрочен план – трябва да се разработят и, най-важното, да се реализи-
рат основните направления на национална стратегия за иновационно следпре-
ходно развитие на страната:

• Структурата на нашата икономика (водещи отрасли).
• Технологическата и инфраструктурната политика.
• Темповете на икономически растеж.
• Финансовото, ресурсното и пазарното осигуряване.
• Социалната политика и по-специално ликвидирането на бедността.
• Образованието.
• Управлението на следпреходното развитие.
Ясна държавна визия за следпреходното ни развитие и експертно обмисле-

на стратегия за нейното реализиране – в това виждам началото и гаранцията за 
успешно следпреходно развитие. Не го ли постигнем, ще продължим да се лутаме 
и да бъдем в плен на преходната инерция и на преходните политици, които на-
правиха от страната това, което тя е днес.

Искра Баева: Каква е според Вас фундаменталната цел на следпреходното ни 
развитие?

Александър Лилов: Фундаменталната цел на следпреходното ни развитие е 
създаване на информационно общество у нас.

България трябва да излезе на пътя на напредналите и бързоразвиващите се 
днес страни – да създаде ново, слединдустриално общество, с нови технологии, 
с нова инфраструктура, с модерни отрасли, с висока производителност и кон-
курентоспособност. Това е напълно възможно – вече има опит на други страни. 
Не говоря за най-напредналите. Става дума за опита на Финландия, Норвегия, 
Португалия – в Европа, за азиатските тигри (Южна Корея, Сингапур, Тайван и 
други) в Азия.

Тази фундаментална цел: създаване на информационно общество, трябва да 
се определи като държавен курс на развитие – да бъде превърната в стратегия и 
политика за динамично развитие на страната през следващия период.

Това е реална цел – щом посочените по-горе страни са я постигнали, защо 
България да не я постигне?
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Искра Баева: Какво съдържание влагате в тезата си за двоен преход – лока-
лен и глобален, който България трябва да осъществи?

Александър Лилов: Ясно е какво! Чудесно е, че сме демократична държава. 
Но още по-важно е да сме просперираща демократична държава – с модерна ико-
номика и с високо равнище и качество на живот на народа ни.

Затова заедно с прехода от авторитарна към демократична политическа сис-
тема трябва да извършим и прехода от индустриален към постиндустриален тип 
общество, от индустриалната в информационната епоха.

Само като извършим този двоен преход, ние можем да променим капитално 
нашия сегашен икономически и социален статус – от лидер на бедността в Евро-
пейския съюз да станем развита страна с високотехнологична, иновационна ико-
номика, страна с високо жизнено равнище и качество на живот на българите.

Но това не може да се случи от само себе си.
Трябва да се започне с решаването на въпросите, без които няма и не може 

да има успешно следпреходно развитие. Ето ги тези въпроси.
• Кои са стратегическите отрасли на българската икономика, в чието раз-

витие ще бъдат концентрирани националните ресурси и чуждестранните инвес-
тиции?

• Как ще бъдат инвестирани, как ще бъдат финансирани – кадрово, научно 
и технологически, и как ще бъдат развивани те?

• На какви вътрешни, европейски и други ресурси може да се разчита?
• И така нататък.
Без разработване на базова държавна стратегия за никакво успешно след-

преходно развитие у нас не може да се говори.

Искра Баева: Какви според Вас са основните тенденции и процеси в съвре-
менното световно развитие?

Александър Лилов: Те са вече ясно оформени в развитието на съвременния 
свят. От седемдесетте години на ХХ век насам напредналите страни сложиха на-
чалото на нова фаза в развитието на човешките цивилизации – фазата на след-
индустриалното развитие. Извършва се световен преход от индустриалната в 
информационната епоха.

Пред очите ни се раждат определящите тенденции и реалности на тази нова 
епоха. Извършват се коренни трансформации във всички области. Променят се 
производството, инфраструктурата, технологиите, комуникациите, знанията, 
екологията, начинът на живот, социалната структура на обществото, оръжията 
– всичко. Иначе казано, формират се структурите и характеристиките на инфор-
мационното общество.

Преминаването на света от индустриалната в информационната епоха ще се 
извърши през ХХІ век, повечето водещи мислители дори смятат – през неговата 
първа половина. Който най-напред извърви този път – негово е бъдещето. Който 
закъснее или не го направи – и Господ не може да му помогне.

За съжаление мъглата на прехода, ниската цена на труда, инерцията на ми-
сълта, формирана от преходните времена, пречат да се види най-важното, да се ос-
мислят националните изводи от гореописаните световни тенденции. У нас още не е 
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формирано онова държавно и духовно пасионарно ядро, което ще поведе страната 
към нова фаза на нашето развитие. За мен това е най-тревожното, най-опасното.

Искра Баева: Виждате ли подобни тенденции в развитието на страните от 
Европейския съюз? Има ли европейски страни, които са тръгнали по този път?

Александър Лилов: Разбира се. Това е главната тенденция в развитието на 
Европейския съюз. Западна Европа е един от лидерите на световния преход. ЕС 
– също. Какво е Лисабонската стратегия, ако не концентрация на европейската 
наука, ресурси и развитие върху иновационното развитие и догонване на САЩ и 
Япония по показатели, по които те са по-напред.

Ако става дума за конкретни страни в ЕС, аз не виждам нито една страна от 
ЕС, която да провежда друга стратегия освен високотехнологично, иновационно 
развитие. Най-близък до нас и най-интересен за нас е според мен примерът на 
Финландия. В нея някога като в дълбока провинция Русия заточаваше своите 
революционери. Днес, благодарение на високотехнологическата си иновационна 
стратегия, Финландия е един от лидерите на световния преход в информацион-
ната епоха.

Или, ако искате по-внушителен пример, вземете най-многолюдната страна 
в света – Китай. Преди 30 години Китай още не беше излязъл напълно от феода-
лизма. След 30 години модернизация от 1978 г. насам там се осъществиха забеле-
жителни промени, които светът нарече „китайското чудо“.

Вижте, Искра, не става дума за абстрактни размишления или за нови соци-
ални утопии. А за нещо съвсем реално – светът се променя, други са насоките, 
други са самите пътища на развитие в наше време. Трябва и ние да се събудим, да 
тръгнем по тези нови пътища, по които вървят напредналите и бързонапредва-
щите страни. Няма какво да загубим освен бедността си.

Искра Баева: Как виждате във времето решаването на двата ключови про-
блема на сегашна България – поставяне на цялостното ни развитие върху инова-
ционни релси и ликвидиране на бедността?

Александър Лилов: Целият хоризонт на иновационното ни развитие без-
спорно е дългосрочен. Но като реален процес, а не като „далечно светло бъде-
ще“. Една сериозна държавна стратегия би следвало да предвижда и да гарантира 
етапи на развитие, реални положителни промени и придобивки както общо за 
икономиката, така и конкретно за подобряване на живота на отделните хора.

Става дума за изработване на дългосрочна догонваща стратегия за разви-
тие, разположена във времето и състояща се от конкретни стъпки напред в срав-
нение със сегашното положение. През прехода се наслушахме на думи, на празни 
обещания и откровени лъжи. Следпреходната стратегия трябва да се състои от 
реални промени през съответни реални времеви периоди.

Специалистите и експертите са тези, които биха могли да очертаят времевите 
граници за поставяне на българската икономика върху иновационни релси. Вече 
има обстойна научна разработка по този въпрос на колектив от Икономическия 
институт на БАН под ръководството на проф. Иван Ангелов. Ще се появят и дру-
ги, когато държавата инициира подобен курс на следпреходно развитие.
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Що се отнася до намаляването и ликвидирането на бедността у нас, този 
въпрос не може да бъде повече отлаган. Мисля, че той е разрешим в рамките 
на 10–15 години при ежегоден икономически растеж от 8–9 процента. България 
веднъж вече е решавала този проблем – през 70-те години на ХХ век. Може да го 
реши и през първите две десетилетия на ХХІ век, още в началните етапи на дъл-
госрочната стратегия за догонващо развитие.

Искра Баева: По принцип съм напълно съгласна, че предварително условие 
за ликвидирането на бедността в България са високите и продължаващи дълго 
време темпове на нарастване на БВП. Но дали това е възможно в съвременна 
България, намираща се в съвременна обединена Европа и в съвременния свят? 
Имам предвид, че дори и преди финансовата и икономическа криза, преди 2008 
г., темповете на нарастване на европейската икономика бяха около 1–3%, че Бъл-
гария достигна най-високи темпове на растеж около 6%, но те бяха генерирани 
благодарение на външните инвестиции. Как може в България да се генерира по-
добен висок растеж?

Александър Лилов: През кризата – не, тези темпове са невъзможни! Обратно. 
Ние сме в рецесия. Но, първо, кризата няма да продължи през целия период, за 
който говорим. И най-важното, нуждаем се от добра антикризисна програма, ко-
ято по-бързо да ни изведе от кризата. Иновационното развитие може да помогне 
за това.

Не трябва да има илюзии – 8–9% икономически растеж е висока цел. И 
трудна, напрегната. Но постижима. Пътищата са известни: конкурентоспособ-
но производство, пазари, инвестиции, нови технологии, нова инфраструктура. 
Опит за решаване на този въпрос има и навън, и вътре в страната. Тази цел вече 
е постигана от други страни. И от нашата – също. Трябва да я постигнем отново. 
Имаме потенциал да го направим, ако приведем в действие този потенциал. Не го 
правим за други, а за нас самите. Кой друг да го направи вместо нас? Убеден съм, 
че иновационна България ще бъде съвсем друга страна.

Искра Баева: Какъв модел на развитие смятате за най-подходящ за България 
през следващия период? За каква перспектива във времето можем да говорим 
днес?

Александър Лилов: Сега са познати няколко типологични модела:
• експортно-суровинен модел – износ на енергоизточници и на суровини;
• модел на експортна икономика, базирана на ниско заплащане на труда;
• иновационен модел.
Ние нямаме атрактивни суровинни и енергийни запаси. Евтината работна 

ръка вече е в края си. Най-подходящ за България очевидно е иновационният мо-
дел.

Но подчертавам отново: изборът на модела и на основните национални при-
оритети следва да се направи след компетентно обсъждане в държавните и в на-
учните институции.

Важното е начело на държавата да застане водач, който разбира необходи-
мостта от иновационно развитие на страната и ще го направи водеща държавна 
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политика, държавен курс.
Именно тук бих искал да Ви предложа една прогноза и Ви моля добре да я 

запомните. Ако не Ви е жал за твърдата памет на компютъра Ви – въведете я в 
нея.

Когато следващият премиер, което е малко вероятно, или по-следващият, ко-
ето също не е много вероятно, или още по-следващият, което е сигурно, започне 
в парламента доклада си за структурата и персоналния състав на правител ството 
не с Министерството и министъра на вътрешните работи или на финансите, а 
с Министерството и министъра на иновационното развитие, знайте, че това е 
държавният лидер, от когото се нуждае България. Дайте му пълна под крепа, не-
зависимо от коя партия е. Той или тя, по-скоро второто, е необходимият човек 
на страната.

Времето? – питате. Сега най-важното е да се определят водещите национал-
ни икономически и производствени приоритети на страната, добре да се обмис-
ли с какви инвестиции ще бъдат създадени, върху какви технологии, за какви 
пазари. Страната жизнено се нуждае от един нов Иван Попов – онзи, първенецът 
на политехниката в Тулуза, директорът на предприятия във Франция, Унгария и 
Германия след войната, министърът на науката и техническия прогрес у нас, кой-
то през 70-те години на миналия век създаде с икономическата помощ на СИВ 
и с експертната помощ на Япония българската електроника, която през 1988 г. 
изнесе електронна продукция за над 4 милиарда щатски долара.

По тази част от Вашия въпрос, която засяга „перспективата във времето“ за 
създаване на информационно общество у нас, мисля, че става дума за три неща: 
първо, за ускорено догонващо развитие, т.е. за висок икономически растеж; вто-
ро, за няколко десетилетия, в зависимост от темповете на развитие; и трето, за 
нарастващ ефект от иновационното ни развитие, т.е. не само да влагаме, а и да по-
лучаваме реални национални и персонални облаги от това развитие. Нали виж-
дате как се вдигат равнището и качеството на живот в страните с иновационни 
икономики. Тук искам да Ви върна още веднъж към решаващото условие днес:

Най-важното е да тръгнем по този път и по него да ни водят способни ли-
дери.

Аз съм за български европейски модел. Аналогичен на финландския или на 
ирландския.

Искра Баева: Какви според Вас са днес и в най-близко бъдеще най-големите 
опасности за следпреходното развитие на страната? Кое най-трудно може да бъде 
преодоляно в близко бъдеще – дали корупцията, която е определяна например от 
Ерхард Бусек като системен проблем, или социалните проблеми, които поставят 
под въпрос човешкия потенциал, или пък сривът в образователната система?

Александър Лилов: О, опасностите не са малко и никак не са малки. Най-го-
лемите сега са:

• На първо място – инерцията на прехода. Преходният манталитет. По-
тайностите на сивата икономика: „Не са ми нужни нови технологии. Авантата е 
в нископлатения труд и в добрите поръчки.“ Трябва да се дава път и подкрепа на 
предприемчивия бизнес и бизнесмен, а не на „героите“ на прехода.
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• На второ място – корупцията. Докато у нас има толкова високо равни-
ще на корупция и такава безнаказаност за нейните герои по високите етажи на 
властта, дотогава солидните световни фирми няма да тръгват на дълготрайно 
сътрудничество с нас.

Борбата с корупцията не иска словесни смелчаци, които в крайна сметка 
сами са свързани с нея, а решителни мъже – прокурори, съдии и премиери. Сри-
вът в образователното равнище на населението е също голяма опасност за инова-
ционното развитие на страната. Докато целият свят инвестира в образованието 
и науката, България прави зашеметяващо отстъпление от допреходното си обра-
зователно равнище. Нали виждате, че никоя страна не реже в мерките си срещу 
световната криза от средствата за образование и наука. Управляващата тройна 
коалиция го прави. Мисля, че това е нещо много по-лошо от грешка. За сметка на 
това тя прогласява „стратегия“ за развитие на науката, но… без участието на на-
ционалната академична мисъл, на БАН. Не зная как е с Вас, но аз се срамувам от 
подобно отношение към образованието и науката в началото на ХХІ век, каквото 
имаше през всичките тези 20 преходни години, включително и сега.

Искра Баева: Как оценявате геополитическите и външнополитическите ус-
ловия, в които се намира България? Те позволяват ли й да потърси своя соб ствена 
алтернатива или ниша за самостоятелно развитие, или я принуждават още пове-
че да се съобразява както с официалните си съюзници от ЕС и НАТО, така и с 
регионалните и глобалните сили?

Александър Лилов: Оценявам ги като много благоприятни за иновационно 
развитие. Защо?

• Светът, по-специално най-напредналата му част, извършва преход от ин-
дустриалната в информационната епоха. В своя разгар са технологическа, кому-
никационна, образователна, екологична революция, които в системно единство 
образуват Великата глобална революция – моторът на световния преход. Най-
високо оценявани и най-престижни са онези държави и онези правителства, ко-
ито са поставили развитието си на тази основа. Какво по-благоприятно време за 
иновационно развитие бихме могли да си пожелаем?

• Ние вече сме пълноправен член на Европейския съюз, който заедно със 
САЩ и Япония е един от лидерите на световния преход. Неговата технологичес-
ка, финансова и друга подкрепа е огромно предимство за България, откъдето и да 
го погледнеш. Естествено не ЕС ще ни реши проблемите, но самото ни членство в 
него е свръхважен фактор.

• Все повече и все по-ясно се оформя многополярна система на междуна-
родните отношения през ХХІ век. Редом със САЩ централно място в нея заемат 
Китай, ЕС, Русия, Индия, Бразилия. Това създава големи възможности за външ-
нополитическата дейност и за повишаване на нейната роля в нашето иновацион-
но развитие. Промени в геополитическите решения на страната не са необходи-
ми. Но засилване на външнополитическия фактор е крайно необходимо. Онези 
страни, онези фирми и банки, които участват най-активно в иновационното раз-
витие на България, трябва да бъдат най-напред и в нашата външна политика. 
Многополярната световна система предлага много повече алтернативи за избор 
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на най-добрите решения и много по-благоприятни условия за тяхното реализи-
ране в практиката.

Добре би било качествени групи от специалисти да претеглят страна по 
страна реалната стойност на съществуващите досега връзки и форми на сътруд-
ничество, за да е ясно на какво може да разчита България. В наш интерес е също 
да се издирят най-подходящите за всяка отделна страна личности, които да за-
почнат да лобират на сериозни нива за активното й участие в решаването на на-
ционалните ни приоритети. Такива възможности съществуват за Индия, Китай, 
САЩ, Русия, Япония и други страни.

За да затворя тази тема на нашия дебат, бих искал да подчертая много ясно: 
световната конюнктура и международното положение на страната са благопри-
ятни за иновационно развитие. Решаващи са вътрешното положение, вътрешни-
ят фактор. Разбира се, сега протича световна финансова и икономическа криза, 
но тя ще свърши – и в дългосрочен план не би трябвало да блокира нашето след-
преходно иновационно развитие.

Искра Баева: Как в момента се отразява тази световна финансова и иконо-
мическа криза върху България, върху предстоящите избори? Възможно ли е в 
условията на подобна криза страната да потърси нови перспективи за следпре-
ходното развитие?

Александър Лилов: Разбира се, че лошо се отразява. Нали виждате какво 
бигбрадърско шоу представлява започналата предизборна кампания. Управля-
ващите и опозицията се замерват с компромати, а не с политика и алтернативи. А 
най-важното е разумно да се разпределят тежестите на кризата, за да не се стова-
рят върху плещите на социално най-слабите слоеве. Двадесет години държавата 
взема от мизерните пенсии на възрастните хора и не се свени да го прави и сега. 
Докога? Има слоеве и области, където не трябва да се посяга. Такива са образова-
нието, науката, здравеопазването. Обратно, и в условията на криза тук трябва да 
се инвестира. Още повече че когато говорим за иновационно развитие, говорим 
за концепция за дългосрочно социално-икономическо развитие, минимум 20–30 
години. Това е не само календарен срок, а време, през което може да се мобили-
зират разнообразни ресурси – включително финансови, инвестиционни, техно-
логични и така нататък.

Така че в краткосрочна перспектива трябва да се създаде концепцията за 
иновационно развитие на страната, а в дългосрочен план да се организира ней-
ното осигуряване и реализиране. След 2020 година България може да влезе в чис-
лото на иновационно бързоразвиващите се новоприети държави в Европейския 
съюз. Това е напълно реална цел и тя трябва да бъде осъществена. Която поли-
тическа партия – лява или дясна, няма сили и лидери да направи това, трябва да 
слезе от националната управленска сцена. Извинявам се за грубостта на поста-
новката, но тя се налага от уроците на прехода и от логиката на следпреходното 
време. Който управлява България в следващия период, трябва да е абсолютно 
наясно с тази логика.

Искра Баева: Как бихте определили параметрите на левите идеи в новите ус-
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ловия на глобализация, при които вече трудно може да се реализира идеята на за-
падноевропейската социалдемокрация за държава на общото благоденствие? На 
кои нови леви идеи може да заложи левицата както в България, така и в Европа?

Александър Лилов: Задавате ми труден въпрос. Държавата на общото благо-
денствие е една от ценните идеи на ХХ век. Равенството е велик идеал. Добавете 
към него другите две части на триадата – свободата и братството, и Вие ще полу-
чите целостта на социалистическия идеал, на комунистическата идея „Свобода, 
Братство, Равенство“ (Libertè, Fraternitè, Egalitè). Но равенство не в бедността, а в 
общото благоденствие. Това е трудно постижим идеал.

Идеята за държавата на общото благоденствие е явление на късния след-
военен европейски капитализъм. И е свързана с историческото съперничество 
между социализма и капитализма – кой ще осигури по-високо жизнено равнище 
и качество на живот за всички хора, а не само за собствениците на капитала. 
Капитализмът не от алтруизъм създаде масова средна класа. Това е безспорно. 
Спорна обаче се оказа превърнатата в догма Марксова теза за абсолютното обед-
няване на трудещите се при историческото развитие на капитализма. Вместо аб-
солютно обедняване и оттам световна пролетарска революция – в европейския 
капиталистически социум се появи държавата на общото благоденствие. Трудно 
ми е еднозначно да отговоря кой пръв реализира тази идея. В Германия това беше 
християндемократът Лудвиг Ерхард, във Франция – Де Гол, в Швеция – Улоф 
Палме, в Норвегия – Гру Брутланд, в Испания – Социалистическата партия. Но 
навсякъде това бе постигнато в борбата между капитализма и лявото социали-
стическо движение.

В наше време глобализацията хвърли в тежка системна криза държавата 
на благоденствието. Социализмът рухна. Капиталът стана мобилен, геометри-
ята на икономиката – наднационална, данъчните и другите финансови извори 
на държавата на общото благоденствие – пресъхнаха. Появи се неолибералната 
док трина, която изтласква държавата от икономиката и предава всичко в ръцете 
на пазара.

И в този именно момент Вие ме питате какви са параметрите на левите идеи 
в Европа и в България.

За България е ясно – ликвидиране на бедността. Модернизация на страната 
върху информационно-комуникативните технологии (ИКТ).

Параметрите на левите идеи за Европа трябва да включват според мен съз-
даването и реализирането на лява алтернатива за информационното общество, 
която да преодолее параметрите на потребителското общество и да цели пости-
гането на високо качество на живот на хората – осигуряващо както физическото, 
така и духовното им развитие. Големият проблем на слединдустриалната левица 
е формирането на лява визия и лява стратегия за създаване на информационно-
то общество – преодоляване на рисковете и реализиране на възможностите на 
тази нова епоха в историческото развитие на човешката цивилизация.

Искра Баева: Има ли нещо вярно в предсказанията, че консуматорското об-
щество ще сложи край на борбата между лявото и дясното? Постиндустриалното 
общество ще остави ли място за провеждането на лява политика?
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Александър Лилов: Консуматорското общество не е по-висока степен в чо-
вешкото развитие, а по-скоро е негова мутация, характеризираща се с опасна 
диспропорция между материалното и духовното в човешкото общество и в чо-
вешката личност.

Поради това то не може да снеме или да заличи разликата между лявото и 
дясното. Негативните процеси, които протичат в него, и излизането им „извън 
контрол“ (Бжежински) са по-скоро предизвикателство за лявото – да предложи 
по-добра обществена алтернатива, която да съедини материалното благополучие 
с пълноценен духовен живот на социума и на отделната личност.

Вижте – храната, кухнята винаги са били неразделна част от борбата на 
човека за по-добър живот. Аналогично е положението с облеклото, жилището, 
транспорта. Но бифтекът никога не е бил и няма да бъде идеалът на човешкото 
развитие.

Възможен е един свят по-добър, по-разумен, по-справедлив, по-хармоничен 
от сегашния и в борбата за такъв именно свят, за такива именно информационни 
общества винаги ще има съревнование между левите и десните идеи, проекти, 
алтернативи.

Въпросът е доколко левите и десните идеи, левите и десните партии и поли-
тици ще се обновят и ще се трансформират в слединдустриални. От това зависи 
съдбата на лявото и дясното.

Идеите, партиите и политиците на информационната епоха ще се различа-
ват от идеите, партиите и политиците на индустриалната епоха. Да не говорим за 
идеите, партиите и политиците на българския преход 1989–2007 г. Енгелс навре-
мето говореше за „идиотизма на селския живот“. Аз бих визирал тук идиотизма 
на вторичното „първоначално натрупване“ на капитала.

Искра Баева: Виждате ли някъде по света наченките на изграждането на 
ново ляво общество?

Александър Лилов: Ще трябва веднъж завинаги да се разделим с категориите 
на лявото мислене от индустриалната епоха. Те не работят в информационната. 
Нали помните „Интернационала“:

  На крак, о, парии презрени,
  на крак, о, роби на труда!
  Потиснати и унизени,
  ставайте срещу врага!
Идеята ни беше „без милост, без пощада да сринем старий, гнилий строй“ и 

върху неговите развалини да изградим новото общество.
Новите социалистически идеи и новото социалистическо общество на ин-

формационната епоха няма да се появят след сриването до основи на старий гни-
лий строй, а ще възникнат във и от самото развитие на историческия процес през 
ХХ век, конвергирайки постиженията и прогреса на цялата човешка цивилиза-
ция. Ядката на новите леви идеи е НООРАЗВИТИЕТО, конвергенцията, прогре-
сивната приемственост на историята, а не разрушението. Изобщо, ако искаме да 
извлечем теоретичната есенция на философията на най-новата, постиндустриал-
ната фаза на човешката цивилизация, основното понятие в нея е „РАЗВИТИЕ“, 
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„бифуркация“ на неравновесните системи и трансформирането им в ново, по-
високо качество.

Гледайки съвременния свят през призмата на постиндустриалното разви-
тие, на новата информационна епоха, можем със сигурност да кажем: крахът на 
съветския модел на социализма не е краят на социализма, още по-малко „краят 
на историята“. Развитието продължава. Социализмът дълбоко се обновява и мо-
дернизира в съответствие с новата информационна епоха. Бъдещето на социа-
лизма е социализмът на бъдещето.

Що се отнася до конкретната страна на въпроса Ви – сега може да се на-
блюдават различни модели на ляво развитие. В Европа бих посочил атрактивния 
пример на скандинавските страни; в Азия – Китай и Виетнам. Интересна вълна 
на ляво развитие се очертава в Латинска Америка.

Искра Баева: Вие публикувахте последния, трети том на теоретичната си 
трилогия „Информационната епоха“, който е озаглавен „Информационното(ите) 
общество(а)“. Бихте ли синтезирали основните заключения на изследването?

Александър Лилов: Теоретичната трилогия „Информационната епоха“ е кни-
гата на живота ми. Дали и как ще бъде оценена сега, няма значение. Важното е, че 
е написана. Всичко останало е суета сует.

Главните заключения от изследването на философията на съвременното ис-
торическо развитие се намират в последния раздел на последния, трети том на 
трилогията, който е озаглавен „Информационното(ите) общество(а)“. Измежду 
тях бих откроил като най-съществени пет общи заключения за времето, в което 
живеем, и три за съвременна България.

Ето ги тези заключения.
ПЪРВОТО се отнася за характера на съвременната епоха. Най-синте зи-

раната й характеристика е, че днес се извършва световен преход от индустри-
алната в информационната епоха. С това се улавя същността на процесите, кои-
то протичат във всички сфери на обществото – икономика, политика, култура, 
международни отношения. Днешният свят е свят в преход. Всичко се променя, 
всичко се трансформира в ново, постиндустриално качество.

Основните трансформации, които се извършват през протичащия световен 
преход, могат да се систематизират в десет мегатенденции.

Първа мегатенденция: преход от индустриални към слединдустриални 
технологии.

Втора мегатенденция: глобализация, преход от национална към глобална 
икономика.

Трета мегатенденция: запазване и развитие на културното, религиозно-
то, цивилизационното, етническото и националното многообразие на света.

Четвърта мегатенденция: намаляване на ролята на националната държа-
ва и увеличаване на ролята на транснационалните структури (регионални, кор-
поративни, глобални).

Пета мегатенденция: залез на обществото на капитала и възникване на 
обществото на знанието.

Шеста мегатенденция: преход от екологичен анархизъм към всеобхватни 
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екологични императиви на човешката дейност.
Седма мегатенденция: превръщане на бедността в най-острия социален 

проблем на света днес и разкриване на перспектива за нейното преодоляване 
през ХХΙ век.

Осма мегатенденция: преход от двуполюсния през еднополюсния към 
многополюсен мултицивилизационен световен ред.

Девета мегатенденция: духовен, морален и ценностен дефицит на съвре-
менното развитие на света и постепенно създаване на духовната, моралната и 
ценностната скàла на човечеството от информационната епоха.

Десета мегатенденция: протичане на съществени реални промени, под-
готвяне на необикновени промени и възможност за фантастични промени в ум-
ственото, физиологическото и психическото развитие на човека.

Тези десет мегатенденции вероятно не изчерпват съдържанието на различ-
ните процеси в съвременния свят като цяло и особено в неговите различни сфе-
ри и територии. Но те със сигурност образуват ядрото на световния преход от 
индустриалната към информационната епоха.

ВТОРО ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Всички страни ще преминат в информационната 
епоха. Това е едно от основните й отличия от индустриалната, през която пре-
мина само част от света. Преходът на различните страни ще се извърши не едно-
временно, а вълнообразно – в различни времеви периоди и по различни пътища 
в зависимост от националните, регионалните и световните условия.

Като цяло световният преход ще се извърши в сравнително по-кратък срок, 
отколкото земеделския и индустриалния преход. Най-авторитетните изследова-
тели смятат, че той ще бъде осъществен през ХХΙ век, а някои от тях дори визират 
първата половина на ХХΙ век.

Западна Европа е сред пионерите на информационното общество, заед-
но със САЩ и Япония. Централна и Източна Европа, включително Балканите, 
включително България, сега навлизат в него. Следващите 20–30 години ще бъдат 
период на догонващо развитие на информационното общество в тях. Приемане-
то на България в Европейския съюз е решаващ фактор в това отношение.

ТРЕТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Вълнообразното развитие на световния преход от 
индустриалната в информационната епоха протича с различно темпо в различ-
ните страни и цивилизации. Ако обхванем с поглед цялата панорама на досегаш-
ния преход, можем да откроим 4 групи страни в неговия сегашен етап.

Първа група – страни, които се намират в напреднала фаза на създаване и 
развитие на информационно общество. В тази група влизат САЩ, страните от 
Западна Европа (ЕС-15), Япония, Канада, Нова Зеландия, Австралия, Израел, 
Сингапур, Южна Корея.

Втора група – ранен етап на информационно общество. Тук влизат Източна 
Европа, Китай, Русия, Украйна, Индия, Виетнам, азиатските тигри, Бразилия и 
други.

Трета група – развиващи се страни, които са излезли на пътя на национал-
ни политически и материални усилия за преодоляване на изостаналостта, но са 
още доста далеч от информационно развитие. Тук влиза по-голямата част от бив-
шия Трети свят.
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Четвърта група – изоставащи страни, които се раздират от вътрешнопле-
менни борби и не разполагат с национални стратегии за модерно развитие.

Сегашната картина на прехода не е статична. Обратно. Този процес се ха-
рактеризира с висока динамика. Страни, които в недалечното минало бяха не-
развити, сега са в авангарда на световния преход. Достатъчно е да посочим Китай 
и азиатските тигри от Азия или Финландия и Ирландия от Европа, за да се види 
колко изненади ни очакват в следващия период на прехода, когато неговата ди-
намика ще нарасне още повече.

ЧЕТВЪРТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В съвременния етап на развитието на светов-
ния преход от индустриалната в информационната епоха се очертават различ-
ни модели на информационно общество. От това може да се направи предвиж-
дането, че преходът на различните страни и цивилизации няма да се извърши по 
един и същ модел, а ще бъдем свидетели на множество модели. В тяхната основа 
ще бъдат цивилизационната идентичност и националните традиции.

На съвременната историческа сцена вече се появиха няколко модела на ин-
формационно общество.

А.  Американски модел – неолиберален.
Б.  Европейски модел – социален.
В.  Китайски модел – социалистически.
Г.  Японски модел – социаллиберален.
Д.  Руски модел – държавносоциален.
Е.  Все повече се очертава Индийският модел – в който информацион-

ната революция превръща страната в световен център за услуги, предимно 
софтуерни.

(Информационната революция в европейската цивилизация роди „юпита-
та“. Информационната революция в Азия и особено в Индия, Китай и Южна Ко-
рея ражда „зипитата“ (от zippy – енергичен). Зипито „може да бъде от мъжки или 
женски пол, може да учи или да работи. Самоуверен, амбициозен, целеустремен. 
Хладнокръвен, изпълнен с решителност и креативен. Търси предизвикателства-
та, обича рисковете, не познава страха“. Те са „устремени към целта, а не тласкани 
от съдбата“.)

С нетърпение чакам да се появят на сцената българските зипита.
В бъдеще ще се срещаме с нови модели на преход към информационно об-

щество. В Латинска Америка например се появяват контурите на нови модели. 
Моделът на лявата вълна – Куба, Венецуела, Никарагуа, Боливия, които говорят 
за „социализма на ХХΙ век“. Моделът на Бразилия – по-умерен от горния, но също 
подчертано социален. Може би ще бъдем свидетели на специфичен мексикански 
модел. Предстои да видим какви модели ще се оформят в Средна Азия – Иран, 
Казахстан, Узбекистан и така нататък.

Следващите 4–5 десетилетия ще бъдат вододелен период в развитието на го-
ляма част от страните по пътя им към информационната епоха. Това ще бъде вре-
ме на историческо творчество, в което най-напред ще отидат онези страни, които 
имат голям пасионарен и иновативен потенциал. Време на пасионарните държави 
и на пасионарните държавници – така бих определил следващия половин век.

ПЕТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ. През първата половина на ХХΙ век ще настъпят още 
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по-дълбоки промени в развитието на информационното общество, които ще 
изиграят роля, подобна на промишлената революция през ХVΙΙΙ век и на компю-
търната революция през ХХ век. Вече са напълно предсказуеми:

А.  Енергийна революция, основана върху възобновими и екологично чисти 
източници.

Б.  Нанотехнологична революция, която ще осигури нови наноразмерни ма-
териали и нови нанотехнологии.

В.  Биотехнологична революция, която ще предизвика поврат и в производ-
ството, и в здравеопазването.

Г.  Нов зашеметяващ скок в развитието на компютрите, компютърните 
мрежи, комуникациите и автоматизацията – навлиза се в нов етап, когато почти 
всичко, от бита и транспорта до производството, търговията и комуникацията, 
ще се дигитализира, виртуализира и автоматизира.

Тези революции ще наложат верижни промени във всички сфери на обще-
ството и на личния живот на хората. Този вид промени днес са непредсказуеми. 
Едно е ясно – нищо няма да остане незасегнато. Ролята и функциите на индиви-
да, характерът на неговите дейности, битът му, образо ва нието му, начинът му на 
живот, формите на обществения живот, взаимо отношенията с другите хора и с 
машините и т.н., буквално всичко. Ясно е също, че тези промени няма да са само 
положителни.

Въпросът е да се даде простор на положителните и да се минимализират и 
неутрализират отрицателните последици. Подготовката и дейността на сега ро-
дените и сега живеещите поколения са изключително отговорни. Информаци-
онното общество трябва да се създава така, че да не смазва, а да въздига човека. 
Homo informaticus трябва да живее по-богато, по-хуманно и по-красиво от Нomo 
faber, индустриалния човек.

Трите заключения за съвременна България са следните:
ПЪРВОТО. Днес, в началото на ХХΙ век, за България няма по-голям наци-

онален проблем и национален приоритет от създаването на информационно 
общество. Настъпи времето на слединдустриалното развитие на страната. Не-
обходимо е цялостно информационно модернизиране – производство, инфра-
структура, комуникации, образование, търговия. През следващите 2–3 десетиле-
тия България трябва да се превърне в страна с информационно общество.

Ако тази необходимост не стане доминиращо национално съзнание и 
свръхзадача на българската държава и на българския бизнес елит, страната 
няма добро бъдеще.

Цялата национална енергия и всички вътрешни и външни ресурси трябва 
да бъдат мобилизирани и концентрирани за решаването на тази именно свръх-
задача.

България няма друга позитивна алтернатива на развитие. Колкото и да е раз-
рушена и ограбена нашата икономика, нашият национален проблем сега не е ней-
ното възстановяване, а нейното информационно модернизиране и развитие. Из-
веждането на страната на магистралата на информационното развитие означава:

А.  Експертно обсъждане и приемане на бизнес стратегия и на държавен 
курс за основните отрасли на българската информационна икономика. Без да се 
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реши този въпрос, не може да се започне нейното изграждане.
Б.  Усвояване на информационно-комуникативни технологии (ИКТ) и ино-

вации. Това е централната ос на информационното развитие на страната.
В.  Решително повишаване на качеството и масовостта на образованието. 

Това е ключът към информационното общество, чието друго име е „общество на 
знанието“.

Г.  Възстановяване и осигуряване на по-високо равнище на научната и раз-
войната дейност. Без знание не може нито да се изгради, нито да се развива ико-
номика на знанието.

Д.  Създаване на информационна, комуникационна и транспортна инфра-
структура. Без това просто няма информационно общество.

Във всички тези направления у нас се наблюдава сериозно изоставане в 
сравнение с другите страни – членки на ЕС, и с международно установените ин-
формационни индекси. Прави се нещо, но направеното досега не може да изведе 
страната на пътя на всеобхватно информационно развитие.

Драстична илюстрация на това изоставане е шокиращото намаляване на 
частта от БВП за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) от 3,2% през 
1989 г. на 0,47% през 2001 г. и 0,52% през 2006 г., т.е. около 10 пъти. ЕС отделя 
1,92%, т.е. близо 4 пъти повече от България, и с Лисабонската стратегия си поста-
ви задачата да достигне през 2010 г. 3% от БВП. Не трябва да се забравя, че според 
ОИСР критичният минимум е 1% от БВП, под този минимум националната сис-
тема на НИРД е застрашена от разпадане.

Горепосочените пет направления са обобщени от опита на най-напреднали-
те страни. За нас е особено ценен опитът на Финландия и Ирландия. Донеотдав-
на изостанали, днес те са напреднали информационни общества.

Няма универсална рецепта за създаване на иновационна икономика. Всяка 
страна създава свой модел. Но в опита на по-малките страни от „Клуба на инова-
торите“ се наблюдават някои общи за всички модернизационни стъпки. Те биха 
могли да се подредят в следната последователност:

• Усвояване и адаптиране на знания, технологии и иновации от вече разви-
ти страни.

• Постепенна ориентация към усвояване на най-високотехнологични ино-
вации в определени сектори, които съответната страна иска да развива.

• Разгръщане на национален научен капацитет и на иновационна система 
в избраните области на развитие.

По всяка вероятност България няма да бъде изключение от тази последова-
телност. Ясно е, че сега за нас решаващо е усвояването на знания, технологии и 
иновации от развитите страни, без да се отлагат за неопределено бъдеще второто 
и третото направление.

ВТОРОТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ. Приемането на страната за пъл-
ноправен член на Европейския съюз разкрива реални перспективи пред нея да 
направи за 20–30 години скок в своето икономическо, социално и политическо 
развитие. В икономическо – да създаде информационна икономика, каквато е 
днес европейската. В социално – постепенно да се приближава до европейския 
жизнен стандарт и качество на живот. В политическо – да се изгради като разви-
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та европейска политическа демокрация.
България сега се намира на последно място в ЕС по икономически и социал-

ни показатели. Това я прави страна от периферията на Европа. Няма нужда да се 
обосновава тоталната неизгодност на това положение за страната и потребност-
та от рязката му промяна. В течение на две-три десетилетия трябва да се осъще-
стви стратегия за икономически и социален подем на страната.

Това означава:
А.  Постигане на дългосрочен икономически растеж на БВП от 8–9% и на 

модерна постиндустриална структура на икономиката. Целта е създаване на ин-
формационна икономика, която да стане солидна основа за решаване на социал-
ните проблеми.

Б.  Значително намаляване през първите години и цялостно премахване след 
10–15 години на бедността в България. Това е гвоздеят на цялото ни развитие.

В.  Технологическа, комуникационна и инфраструктурна модернизация на 
България. Това е и парадигмата на развитието, и ключът за просперитета на стра-
ната.

Г.  Повишаване на разходите от БВП за развитие на образованието и наука-
та – до равнището на ЕС. Без да се направи това, за никакъв подем не може да се 
говори.

Д.  Запазване на българската национална и културна самобитност.
Страната разполага с необходимите вътрешни и външни ресурси да осъ-

ществи икономически и социален подем в кратък исторически срок. Има дока-
зан в по-близката и в по-далечната ни история национален пасионарен потен-
циал. Има доказана мобилизационна способност. Има стабилна външна среда 
и финансова опора в лицето на ЕС. Има благоприятен външен инвеститорски 
интерес и иновационни източници.

Всичко е в ръцете на държавния, икономическия, научния и бизнес елит на 
страната. Той трябва да създаде и да реализира стратегиите и политиките за осъ-
ществяване на подем в съответните области.

ТРЕТОТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ. България се нуждае от излъчването на спосо-
бен, високоподготвен и модерно мислещ държавен и политически елит, който да 
осъществи информационния прелом в нейното историческо развитие. Трябва да 
бъде преодоляно пренасищането на държавните и политическите институции с 
личностно и професионално посредствени политически фигури.

Необходими са нов тип държавници и политици. Способни мениджъри, 
най-добрите в съответните области. Енергични и целеустремени. Модерно мис-
лещи и познаващи модерните постижения и иновативните тенденции в света. 
Дали ще се наричат юпита, зипита или другояче, няма значение. Важно е да знаят 
какво се прави в развития свят и да могат да го направят у нас.

Елитът на прехода е такъв, какъвто е. Той няма да може да осъществи съ-
временен национален подем на страната. Най-доброто от него трябва да се за-
пази, но като цяло лимитът от време за държавния и политическия преходен 
елит е изчерпан. Това ясно се вижда в кратното намаляване на електоратите на 
основните десни и леви партии. Само една партия – ДПС, прави изключение и 
то е лесно обяснимо.
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България се нуждае от нов елит. Селекциониран на светло, чрез процеду-
рите не на фасадния, а на реалния демократизъм, носещ духа и отличителните 
характеристики на епохата, а не на „зоните на здрача“. Това няма да стане бързо и 
лесно, но ще стане, защото без него не може да се осъществи нито първото, нито 
второто от горните три заключения.

Днес европейска България търси своя държавен водач и своя политически 
елит, които ще я изведат на магистралата на информационната епоха, и аз вяр-
вам, че ще ги намери, защото тази именно магистрала води към бъдещето.

Искра Баева: Накрая бих искала да Ви попитам защо третият том е озагла-
вен „Информационното(ите) общество(а)“, защо са тези добавки? Информаци-
онното общество ли е наследникът на капитализма? Отпада ли Марксовата сис-
тематизация на общественото развитие: първобитно общество, робовладелско 
общество, феодализъм, капитализъм, комунизъм? Остава ли открит въпросът 
за ново, следкапиталистическо социално устройство на обществото, или той 
вече не е актуален теоретичен въпрос?

Александър Лилов: Заглавието е такова, защото според концепцията на 
трилогията историята на цивилизациите преминава през три епохи: земедел-
ската, индустриалната и информационната (слединдустриалната). Сега светът 
извършва преход от индустриалната в информационната епоха. Иначе казано, 
досега са познати три цивилизационни типа общества: земеделско, индустри-
ално, информационно.

Що се отнася до социалната история на човечеството, тя познава първобит-
но, робовладелско, феодално, капиталистическо и социалистическо общество.

Това са два порядъка на историческото развитие – цивилизационен тип 
общество и социален тип общество. Според тази концепция информационното 
общество е наследник на индустриалното, а не на капитализма. То, информаци-
онното общество, ще има различни социални системи. Капитализмът ще остане 
част от историята както другите социални системи. Посткапи талистическото 
развитие на света ще роди нови, по-съвременни от капи та лизма социални сис-
теми. Възможни са различни социални проекти за информа ционното обще-
ство. Основен проект за посткапиталистическо развитие е моде р ният инфор-
мационен социализъм. По всяка вероятност ще бъдем свидетели на различни 
модели на социализма.

Информационното общество е вече историческа реалност. Информа-
ционните социални системи са в процес на „ставане“.

Така че посткапиталистическото обществено развитие си остава фунда-
ментален обществен проблем в наше време, въпреки оптичната илюзия на 
Фукуяма за „края на историята“. По него има различни мнения. Даниел Бел, 
следвайки Арон, смята, че през постиндустриално развитие ще преминат и ка-
питализмът, и социализмът. И двете общества са индустриални, и двете могат 
да станат постиндустриални. Питър Дракър написа книга, която носи заглавие 
„Посткапиталистическо общество“. Уолърстейн говори за ново(и) общество(а) 
и нова(и) система или системи. Имаше период, когато нашумя тезата за конвер-
генция на капитализма и социализма. Аз смятам, че предстои преоткриване и 
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модернизация на социализма.
Досегашният емпиричен исторически опит показва, че през информа-

ционно развитие могат да преминават и капиталистически (САЩ, ЕС, Япония), 
и социалистически общества (Китай, Виетнам). И едните, и другите обаче при-
добиват нови характеристики в информационното си развитие, различни от 
традиционните. Например нови производителни сили, нова социална струк-
тура, нова роля на знанието, нов характер на труда и други. Наблюдават се и 
някои конвергенционни явления – икономическо и технологическо взаимо-
проникване, постоянна информационна, транспортна и друга взаимна кому-
никация, трансфер на културни ценности, неспирни двупосочни потоци на 
стоки, капитали и хора и така нататък.

Това, което със сигурност може да се твърди, е, че историческото развитие 
няма да спре при капитализма. Има сериозни индикации, че се намираме в навече-
рието на мирни, но радикални социални трансформации, които са насочени към 
постигане на симетрия в технологическите и иконо мическите с политиче ските и 
социалните характеристики на информационното общество. Асиметрията, коя-
то се наблюдава понастоящем, не може да съществува дълго, защото именно тя 
поражда бифуркацията на съвременното капиталистическо общество.

Що се отнася до социализма, неговото бъдеще изцяло зависи от модерниза-
цията му. Той има бъдеще, ако се модернизира, и губи историческа перспектива, 
ако не намери успешен отклик на предизвикателствата на информационната епо-
ха. Под модернизация на социализма разбирам неговата способност да реши по-
добре от капитализма най-острите проблеми на съвременното информационно 
общество: премахване на бедността; предотвратяване на екологичните опаснос-
ти; постигане на по-високо качество на живот за всички хора; утвърждаване на 
алтерглобализация, облаго детелстваща всички народи; установяване на много-
полюсна световна система.

Модерният информационен социализъм – това е историческият прием-
ник на капитализма, с тази принципна отлика от скъпия на сърцето ми химн 
„Интернационала“, че той няма да разруши до основи „старий, гнилий строй“, а 
ще има за идеал мегасинтеза на най-доброто от историята на цивилизациите с 
възможностите на информационната епоха. Съзнавам диску сионността на тази 
постановка, но мисля, че тя е в съгласие с духа на Марксо вата теза за историята, 
гледана през призмата на понятието „РАЗВИТИЕ“.

И така, заглавието на том ІІІ на теоретичната трилогия е такова: „Информа-
ционното(ите) общество(а)“, защото е такава историята на съвре мен ното разви-
тие на света.
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На 26 август 1789 г. френското Национално съ-
брание приема Декларация за правата на чове-

ка и гражданина. От тогава до днес тя е символично 
утвърждение на онова, което сега наричаме права на 
човека. Тя беше подкрепена и обновена от Всеобщата 
декларация за правата на човека, приета на 10 декем-
ври 1948 г. от Организацията на обединените нации 
без нито един глас против и само с няколко въздър-
жали се. Никога обаче, поне до 14 декем ври 1960 г., 
когато ООН прие Декларация за предоставяне неза-
висимост на колониалните страни и народи, не е съ-
ществувало паралелно символично утвърждаване на 
правата на народите.

В Преамбюла на Декларацията от 1789 г. в каче-
ството на изходно разсъждение се предлага: „не-
познаването, забравянето или пренебрегването на 
правата на човека са единствените причини за обще-
ствените бедствия и за покварата на правителствата“. 
И така, започваме с проблема за невежеството, кое-
то подхожда на документ на Просвещението, и непо-
средственият извод от тази идея е, че щом приключим 
с невежеството, няма да има обществени бедствия.

Защо Френската революция не издава подобна 
декларация за правата на народите? Наистина през 
1793 г. абат Грегуар предлага на Конвента да положи 
усилия за кодифициране на закони относно „права-
та и съответните задължения на нациите, правата на 
народите (gens)“. Но Мерлен дьо Дюари възразява, че 
„това предложение би следвало да се адресира не до 
Конвента на френския народ, а по-скоро до общия 
конгрес на народите на Европа“, и предложението 
бива отклонено.

Съображението е уместно, но, разбира се, тогава 
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не е съществувал такъв общ конгрес. И когато възниква (до известна степен), 
отначало във формата на Лига на нациите, а след това като Организация на 
обединените нации, такава декларация е приета съвсем не веднага. През 1945 г. 
колониалните държави, удържали победа в борбата за своята собствена свобо-
да, все още не допускат мисълта за незаконността на колониализма. Едва през 
1960 г., след като значителна част от колониалния свят вече е извоювала неза-
висимостта си, ООН потвърждава своята „вяра в основните права на човека, в 
достойнството и ценността на човешката личност, в равноправието на мъжете 
и жените и в равенството на големите и малките нации“ и затова „тържествено 
провъзгласява необходимостта незабавно и безусловно да се сложи край на ко-
лониализма във всичките му форми и прояви“.

Не бих искал да обсъждам вписват ли се правата на човека или правата 
на народите в естественото право, не бих искал и да разглеждам историята на 
тези идеи като интелектуални конструкции. По-скоро бих искал да анализи-
рам ролята им на ключови елементи на либералната идеология в онази степен, 
в която тя стана геокултура на съвременната свят-система през ХІХ и ХХ в. 
Бих искал също да докажа, че интелектуалната конструкция на геокултурата не 
само е вътрешно противоречива в логически термини, а и че представяното от 
тези термини непреодолимо противоречие самò по себе си е същностна част на 
геокултурата.

Всяка свят-система има геокултура, макар че може да е необходимо из-
вестно време, за да се утвърди такава геокултура в дадената историческа си-
стема. Тук аз използвам думата „култура“ в смисъла, традиционно прилаган 
от ан трополозите – като система от ценности и основни правила, които, съз-
нателно и безсъзнателно, управляват с поощрения и наказания в обществото 
и създават система от илюзии, които да убеждават членовете на обществото в 
неговата легитимност. Във всяка свят-система винаги има хора и групи, които 
изцяло или частично отхвърлят геокултурните ценности, и дори такива, които 
се борят срещу тях. Но може да се каже, че докато мнозинството „кадри“ на 
системата активно приемат тези ценности, а мнозинството обикновени хора не 
се отнасят към тях с активен скептицизъм, геокултурата съществува и ценно-
стите й преобладават.

Нещо повече, важно е да се различават основополагащите ценности, кос-
могонията и телеологията, от една страна, и политиката за прилагането им – от 
друга. Фактът, че някакви групи активно се бунтуват политически, съвсем не е 
задължително да означава, че те не се подписват, макар и подсъзнателно, под 
основополагащите ценности, космологията и телеологията на системата. Това 
просто може да означава, че те възприемат тези ценности като неправилно при-
лагани. И накрая, ние трябва да помним за историческия процес. Геокултурите в 
някакъв момент се създават, а по-късно могат да престанат да властват над умо-
вете. Говорейки конкретно за съвременната свят-система, аз имам намерение да 
покажа, че нейната геокултура се появява с Френската революция и започва да 
губи широко признание след световната революция от 1968 година.

Съвременната свят-система – капиталистическата свят-икономика – за-
почва своето съществуване през „дългия ХVІ век“. Обаче в продължение на три 
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столетия тя функционира без някаква твърдо установена геокултура. Тоест в 
периода ХVІ–ХVІІІ в. в капиталистическата свят-система няма система от цен-
ности и правила, за които би могло да се каже, че повечето народи активно ги 
приемат, а мнозинството хора се съгласяват с тях, макар и пасивно. Френската 
революция качествено изменя положението. Тя установява два нови принципа: 
естествеността и нормалността на политическите изменения и суверенитета 
на народа. Тези принципи така бързо и така дълбоко се вкореняват в народно-
то съзнание, че нито Термидор, нито Ватерлоо са в състояние да ги изтръгнат. 
В резултат така наречената Реставрация във Франция (и фактически в цялата 
свят-система) в нито един пункт и в никакъв смисъл не е истинско възстановя-
ване на „стария режим“.

Главното, което следва да се отбележи относно тези два принципа, е, че 
сами по себе си те бяха изцяло революционни по отношение на свят-система-
та. В дългосрочна перспектива, без изобщо да гарантират легитимирането на 
капиталистическата свят-икономика, те я заплашват с подкопаване на нейната 
легитимност. Именно в този смисъл вече съм доказвал, че „Френската рево-
люция е първата от антисистемните революции в капиталистическата свят-
икономика в по-малка степен успешна, в по-голяма – претърпяла поражение“. 
Именно за да удържат тези идеи, като ги впишат в нещо по-общо, „кадрите“ на 
свят-системата усещат спешната необходимост да изработят и да наложат по-
широка геокултура.

Изработването на такава геокултура приема формата на дебати между 
идеологиите. Тук използвам термина „идеология“ в специфичното му значение. 
Сигурен съм, че трите идеологии, разработени през ХІХ в. – консерватизмът, 
либерализмът и социализмът, всъщност са отговор на един-единствен въпрос: 
като се тръгне от широкото съгласие с двете идеи  – за нормалността на проме-
ните и за суверенитета на народа, коя политическа програма най-успешно ще 
гарантира добро общество?

Отговорите са изключително прости. Консерваторите, които се ужася-
ват от тези концепции и всъщност изпитват отвращение към тях, са за край-
на предпазливост в обществените действия. Политически промени, казват те, 
трябва да се предприемат само тогава, когато призивите за такива промени се 
поддържат от преобладаващо мнозинство, но дори и в този случай те трябва 
да се извършват при възможно минимално скъсване с миналото. Колкото до 
суверенитета на народа, те твърдят, че той ще бъде използван най-мъдро, ако 
реалната власт фактически бъде дадена в ръцете на онези, които традиционно я 
упражняват и които олицетворяват мъдростта на непрекъснатата традиция.

Противоположното гледище принадлежи на социалистите (или на ради-
калите). Те приветстват промените и призовават народа напълно и пряко да 
осъществи своя суверенитет, за да се осигури максимално бързото провеждане 
на промените, насочени към създаване на по-егалитарно общество.

Консервативната позиция и социалистическата позиция са ясно очертани 
и прости за разбиране: колкото може по-бавно или колкото може по-бързо! С 
всички сили да се противопоставят на уравнителните тенденции или, обрат-
но, решително да разрушават структурите, изградени върху неравенството! 
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Вярата, че са възможни само съвсем незначителни промени, срещу вярата, че 
всичко може да се направи, ако само се преодолеят съществуващите изострени 
социални препятствия! Това са познатите контури „десница против левица“, 
два термина, които са родени от Френската революция.

Но в такъв случай какво е либерализмът, който заявява, че се противопо-
ставя на консерватизма, от една страна, и на социализма – от друга? Отговорът 
е формално ясен, но съдържателно двусмислен. Формално изразен, либерализ-
мът се представя като „среден път“, „жизнен център“ (ако използваме самооп-
ределението, дадено през ХХ в.). Не твърде бързи и не твърде бавни промени, а 
промени с правилната скорост! Но какво точно означава това в съдържателни 
термини? Тук либералите наистина рядко намират общ език помежду си даже 
когато са в рамките на конкретно място и време и съвсем не могат да се разбе-
рат, когато се отнася за различни места и различни периоди.

Следователно съвсем не яснотата на програмите, а по-скоро особеното 
внимание към процеса определя либерализма като идеология.

Либералите вярват, че политическите промени са неизбежни, но вярват 
също, че те водят към добро общество само дотолкова, доколкото процесът е 
рационален, т.е. когато обществените решения са резултат от щателен интелек-
туален анализ. Оттук и особената важност, която придават на това: текущата 
политика да се изработва и провежда от онези, които имат най-големи възмож-
ности да осъществяват такива рационални решения, т.е. от експерти и специа-
листи. Именно те могат най-добре да разработят реформите, които биха могли 
(и действително това правеха) да усъвършенстват системата, където живеят. Та 
нали либералите по определение не са радикали. Те се стремят да усъвършен-
стват системата, а не да я преобразуват, защото от тяхна гледна точка светът 
на ХІХ столетие вече е кулминацията на човешкия прогрес или, ако употребим 
неотдавна възродената фраза, „краят на историята“. Ако живеем в последна-
та епоха на човешката история, естествено нашата първостепенна (и наистина 
единствено възможна) задача е да усъвършенстваме системата, т.е. да се заемем 
с рационален реформизъм.

Трите идеологии на съвременността по-нататък са трите политически стра-
тегии, призвани да отговорят на народните упования, господстващи в нашия 
съвременен свят след 1789 г. В тези три идеологии особено интересни са две 
неща. Първо, макар формално да са антидържавни, на практика и трите рабо-
тят за укрепване на държавните структури. Второ, от трите постепенно и оче-
видно възтържествува либерализмът, което може да се проследи в два политиче-
ски процеса: с времето както консерваторите, така и социалистите придвижват 
своите действащи програми по-скоро към, отколкото извън либералния център; 
и наистина именно консерваторите и социалистите, действащи поотделно, но 
допълващи се взаимно, носят отговорността за реализирането на либералната 
политическа програма в много по-голяма степен, отколкото самите либерали с 
главна буква „Л“. Ето защо с тържествуването на либералната идеология е свър-
зана и тенденцията към изчезване на либералните политически партии.

Какво представляват правата на човека в рамките на тържествуващата ли-
берална идеология и откъде идват те? Действително на този въпрос се дават раз-
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лични отговори. Но като цяло за либералите е присъщо да отговарят, че правата 
на човека се коренят в естественото право. Такъв отговор придава на правата 
на човека мощна основа, позволяваща да се дава отпор на опонентите. Когато 
обаче това предположение е изречено и е видян конкретният списък на правата 
на човека, както и преди голяма част от въпросите остават открити: кой има 
моралното (и юридическото) право да определя количеството на такива права? 
Ако една група права влиза в противоречие с друга, коя от тях е с приоритет и 
кой решава това? Абсолютни ли са правата, или са ограничени от някакви ра-
ционални оценки за последиците от прилагането им? (Тази последна дилема е 
отразена в известното изявление на съдията Оливър Уендъл Холмс, че свобо-
дата на словото не предполага правото да се изкрещи „Пожар“ в препълнения 
театър.) И най-главното – кой има право да се ползва от правата на човека?

Последният въпрос може да изглежда неочакван. Нима не е очевидно, че 
верният отговор е – „всички“? Съвсем не! В действителност това никой и нико-
га не го е заявявал. Например почти повсеместно се признава, че такива права 
не притежават непълнолетните, или поне не всички непълнолетни, с очевид-
ното основание, че умствените способности не им позволяват да се ползват от 
тези права разумно и безопасно за себе си и за другите. Но ако са изключени 
непълнолетните, как е по отношение на изпадналите в маразъм старци, на бе-
бетата, социопатите, престъпниците? А след тях списъкът може да бъде про-
дължен до безкрайност: как е по отношение на подрастващите, невротиците, 
военнослужещите, неграмотните, бедните, жените? Къде е оная очевидна ли-
ния, която отделя способността от неспособността? Разбира се, такава линия 
не съществува и действително няма линия, която да се определя от естествено-
то право. По такъв начин се оказва, че определянето на лицата, върху които се 
разпростира действието на тези права на човека, неизбежно е текущо и зависи 
от политиката.

Определянето на това кой има права на човека от своя страна е тясно 
свързано с въпроса кой може да претендира за осъществяване на правата на 
човека. И тук се появява още едно понятие, родено от Френската революция 
– „гражданин“. Защото хората, които съвсем очевидно са били упълномоще-
ни да осъществяват народния суверенитет, са били именно „граждани“. Но 
кои са граждани? Подразбира се, че това е група по-широка от „крал“, или 
„големци“, или даже „собственици“, но същевременно това е група по-тясна 
от „всички“ или даже от „всички, живеещи в географските граници на дадена 
суверенна държава“.

И ето тук започва главната история. Къде е разположена властта на суве-
рена? Във феодалната система властта е парцелирана. Човекът би могъл да е 
поданик на няколко стоящи над него повелители и често действително е така. 
Затова висшестоящият повелител не може да разчита на безспорна власт над 
своите поданици. Съвременната свят-система създава радикално друга правна 
и морална структура, в която суверенните държави, действащи в междудържав-
на система и ограничени от нея, претендират за изключителна юрисдикция над 
всички лица, обитаващи територията им. Нещо повече, всичките тези терито-
рии са свързани географски, т.е. свързани са с граничен и митнически режим, и 
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по този начин са отделени от другите територии. Освен това в рамките на меж-
дудържавната система не са останали никому непринадлежащи територии.

По такъв начин, когато „поданиците“ се превръщат в „граждани“, всички 
живеещи в държавата се оказват разделени на „граждани“ и „неграждани“ (или 
чужденци). Чужденците също се разделят на множество категории; тези катего-
рии се ранжират от дългосрочните (дори пожизнени) мигранти, от една страна, 
до транзитните пътници – от друга. Във всеки случай обаче такива чужденци 
не са граждани. А тъй като държавите са съединения на „региони“ и „местно-
сти“, в началото на ХІХ в. самите граждани, както и да се определят, обикновено 
са хора с твърде разнообразен произход – говорещи различни езици, придър-
жащи се към различни обичаи, съхраняващи различна историческа памет. Ко-
гато поданиците стават граждани, на гражданите от своя страна им предстои 
да се превърнат в представители на нации, т.е. в хора, за които лоялността към 
своята държава е на първо място в сравнение с всяка друга социална лоялност. 
Това не е лесно, но има съществено значение, ако осъществяването на народ-
ния суверенитет не трябва да е резултат от възможни ирационални междугру-
пови конфликти.

Затова по времето, когато държави като Великобритания, Франция и САЩ 
възпитават своите граждани в национализъм, на други места подобно на Гер-
мания и Италия преддържавни националисти се борят за създаване на държа-
ви, които от своя страна биха възпитали също такъв национализъм. През ХІХ 
в. за развитието на чувството за национално самосъзнание повечето държави 
придават първостепенно значение на две обществени институции: началното 
училище и армията. Онези държави, които по-добре от всичко решават тези 
задачи, процъфтяват най-успешно. Както отбелязва Уилям Макнейл: „При та-
кива обстоятелства фикцията за етническо еднообразие в рамките на особена 
национална юрисдикция намира своите корени в последните столетия, когато 
водещи нации в Европа се обръщат към идеализирани по подходящ начин и 
произволно избрани варварски предшественици. (Без съмнение е любопитно 
да се отбележи, че французите и британците избират за свои предполагаеми 
предци съответно галите и бритите, като лекомислено не отчитат по-късните 
завоеватели, от които са наследили националните си езици.) Фикцията за етни-
ческо еднообразие разцъфтява особено след 1789 г., когато са демонстрирани 
преимуществото и мощта на неоварварската полития (обединяваща възраст-
ните мъже, способни да владеят оръжие, споявани от национално чувство и 
доброволно подчиняващи се на избирани вождове) пред правителствата, огра-
ничаващи се с мобилизация на тесни групи от населението за война.“

Ако помислим, нито началното училище, нито армията са се прославили 
със своята практика за спазване на човешките права. И училището, и армията 
са напълно авторитарни, изградени отгоре надолу структури. Превръщането 
на обикновените хора в граждани-избиратели и в граждани-войници може би 
е много полезно, ако искате да осигурите единството на държавата както пред 
лицето на другите държави, така и в смисъл на намаляване на насилието и на 
класовата борба вътре в държавата, но това дава ли нещо реално за развитието 
и реализацията на правата на човека?
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Политическият проект на либерализма през ХІХ в. за страните от сърце-
вината на капиталистическата свят-икономика се състои в това да опитоми 
опасните класи, като им предложи тройна програма за рационална реформа: 
всеобщо избирателно право, политика на благосъстояние и национално са-
мосъзнание. Програмата се изгражда върху надеждата и предположението, че 
обикновеният народ ще бъде умиротворен от това ограничено предоставяне 
на блага и няма да оказва натиск за осъществяване на своите „права на човека“ 
в тяхната пълнота. Пропагандата на лозунгите за правата на човека, свобода-
та, демокрацията сама по себе си е част от опитомяването на опасните класи. 
Незначителността на социалните отстъпки, дарявани на опасните класи, ще из-
пъкне още по-силно, ако се вземат предвид поне два факта. Първият – върху 
общото равнище на живота в страните от сърцевината благотворно влияе пре-
хвърлянето на добавения продукт от периферните зони. А локалният национа-
лизъм на всяка от тези държави се допълва от колективния национализъм на 
„цивилизованите“ нации по отношение на „варварите“. Днес ние наричаме това 
явление расизъм, чиято доктрина в явен вид беше кодифицирана именно в оня 
период и именно в онези държави и проникна дълбоко във всички обще ствени 
институти и в обществената мисъл. Това беше така поне докато наци стите до-
ведоха расизма до логическото му завършване, до неговата nec plus ultra версия, 
и по този начин принудиха засрамения западен свят формално, макар и само 
частично, да отхвърли расизма теоретически.

Кои бяха тези „варвари“? Без съмнение колониалните народи. Черните и 
жълтите за белите. „Изтокът“ за „Запада“. „Неисторическите“ нации на Източ-
на Европа за „историческите нации“ на Западна Европа. Евреите за християни-
те. Изначално правата на човека на „цивилизованите“ нации се утвърждават 
на това основание, че те са „цивилизовани“. Логиката на империализма беше 
аверсът на тази монета. Оттук и задължението на тези страни, за които се пред-
полага, че уважават правата на човека, да „цивилизоват“ онези, които не ги ува-
жават, имат „варварски“ обичаи и вследствие на това трябва да се вземат на 
буксир и да бъдат обучавани, както се учат децата. От това следва, че всякакви 
„права на народите“ са запазени за немного конкретни народи и съвсем не са 
права на всички останали народи. И наистина се допускаше, че ако на „варва-
рите“ се предоставят техните права като народи, това би довело до отричане на 
индивидуалните „права на човека“ при тези народи.

Така през ХІХ в. двете системи на права бяха в ситуация на пряк конфликт 
помежду си. Нямаше начин светът да ги съвмести.

Либерализмът на ХІХ в. реши онези проблеми, които си постави за реша-
ване. В условията на свят-система, където започнаха да господстват доктрини-
те за нормалността на промените и за суверенитета на народа, как горният слой 
на разумните, компетентните и имащите хора на добрата воля можа да удържи 
„опасните класи“ от опитите да катурнат каруцата с ябълките? Отговорът гла-
сеше: това може да се постигне с използване на необходимата доза рационални 
реформи. Този отговор означаваше групата, която може да се ползва от своите 
права на човека, на практика да се ограничи само до някои хора при едновремен-
но още по-строго ограничаване на числото на народите, които изобщо могат да 
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реализират своя суверенитет. Но тъй като в логиката на либерализма правата 
теоретически имат всеобщ характер, ограниченията трябваше да се оправдаят 
със заплетени и благовидни основания. По такъв начин в теорията правата се 
разбираха като универсални, но нещото, което либералите най-малко искаха, 
бе буквалното възприемане на либералните принципи, т.е. тяхното действи-
телно всеобщо приложение. За да не се възприемат буквално тези принципи, 
либералите се нуждаеха от сдържаща сила. Такава сдържаща сила беше расиз-
мът в съчетание със сексизма. Разбира се, това никога не можеше да се признае 
от либералите открито, тъй като по определение и расизмът, и сексизмът са 
антиуниверсални и антилиберални. Едуард Саид много добре е схванал духа 
и последиците на тази втора фаза на либерализма: „Заедно с другите народи, 
определяни по различен начин като изостанали, изродили се, нецивилизовани 
или закъснели в развитието си, народите на Изтока се раз глеждат в рамките на 
концепция, изградена върху биологическия детерминизъм и морално-полити-
ческата предубеденост. По такъв начин източното се свързва с онези елементи 
в западните общества (хората с отклоняващо се поведение, душевноболните, 
жените, бедните), които обобщено се определят като пораждащи съжаление 
отцепници. Представителите на Изтока рядко се разглеждат като такива, гле-
дат по-скоро през тях, анализират ги не като граждани, дори не като хора, а 
като проблеми, които следва да се решават или да се удържат, или – доколкото 
колониалните държави открито завладяват техните територии – да бъдат под-
чинени… Моята гледна точка е, че метаморфозата на относително невинната 
филологическа специализация (ориенталистиката, източнологията) в средство 
за управление на политически движения, за администриране в колониите, за 
произвеждане на почти апокалиптични заявления за трудната цивилизатор ска 
мисия на Белия човек – се извърши в предполагаемо либералната култура, пъл-
на с грижа за възхваляваните от нея норми за всеобщност, плурализъм, отво-
реност на мисълта. В действителност онова, което ставаше, беше противопо-
ложно на либералните принципи: втвърдяване на доктрината и на значенията, 
дадени от „науката“, в „истина“. Защото, ако истината е такава, присвояваща си 
правото да съди Изтока като неизменно „източен“ в описаното от мен разби-
ране, либералността се оказва не повече от форма на потискане и на либерален 
предразсъдък.“

През ХХ век се случи така, че угнетените от расизма и сексизма започнаха 
да настояват да се ползват от правата, които, както казваха либералите, теоре-
тически им принадлежат. Да ползват и правата на човека, и правата на народи-
те. Първата световна война обозначи тази политическа цезура. Разрушаването 
на реда в отношенията между държавите от центъра, „трийсетгодишната вой-
на“, продължила от 1914 до 1945 г., отвори пространство за нови движения.

Тъй като колониализмът/империализмът, т.е. юридическият контрол от 
страна на европейските държави (а също на САЩ и Япония) над голяма част 
от Азия, Африка и Карибския басейн, беше най-горещият проблем на светов-
ната сцена, на първо място се прояви искането за правата на народите, а не за 
правата на човека. Най-ярко законността на това искане беше демонстрирана 
от Удро Уилсън, когато направи „самоопределението на нациите“ централна 
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тема на глобалния либерализъм. Разбира се, Уилсън настояваше самоопределе-
нието да се предоставя в строги юридически форми, методически, рационално, 
когато нациите са готови за това. Докато такива условия не съзреят, тези нации 
могат да съществуват в режим на „опека“ (ако използваме езика на Устава на 
ООН от 1945 г.).

За консерваторите, както и можеше да се очаква, беше характерна тенден-
цията да бъдат още по-предпазливи, смятайки, че „готовността“ за самоопре-
деление ще съзрее след много продължително време, ако изобщо се случи ня-
кога. През първата половина на ХХ в. консерваторите често използваха темата 
за правата на човека, за да оспорят правата на народите. Те твърдяха, че в коло-
ниите има население, а не истински „народи“, че това население е просто съв-
купност от индивиди, чиито лични права на човека могат да бъдат при знати, 
когато индивидът има достатъчно равнище на образование и е усвоил в доста-
тъчна степен западния начин на живот, доказвайки, че той – много рядко тя – е 
достигнал статуса на „цивилизована личност“. Това беше логиката на доктрина-
та на формалната асимилация, която използваха редица колониални държави 
(например Франция, Белгия и Португалия), но и други държави практикуваха 
сходен, макар и не формализиран подход при определяне и предоставяне на 
правата на човека.

Онези социалисти, които в годините на Първата световна война бяха на-
строени радикално антисистемно и антилиберално, иначе казано, болшевиките 
(или ленинистите) и Третият интернационал, поначало се отнасяха много по-
дозрително към всякакви разговори за правата на народите, като ги асоциираха 
с националистическото движение на европейската средна класа. Дълго време те 
бяха открито враждебни към тази концепция. След това, през 1920 година, те 
доста внезапно промениха радикално курса си. На бакинския Конгрес на наро-
дите от Изтока тактическият приоритет на класовата борба в Европа и в Север-
на Америка беше тихичко сложен под килима в полза на тактиче ския приоритет 
на антиимпериализма, тема, около която Третият интернационал се надяваше 
да изгради политически съюз между предимно европейските комунистически 
партии и поне най-радикалните националноосвободителни движения в Азия 
и други части на периферните зони. Но като направиха това, ленинистите по 
същество се присъединиха към Уилсъновата програма за самоопределение на 
нациите. А след Втората световна война, когато СССР активно провеждаше по-
литика за поощряване на „социалистическото строителство“ в редица страни, 
политически повече или по-малко тясно привързани към Съветския съюз, той 
де факто се присъедини към изпълнението на програмата на световния либера-
лизъм за икономическо развитие на слаборазвитите страни.

По такъв начин през 1945–1970 г. либерализмът преживя втори апотеоз. 
Ако в десетилетията преди 1914 г. изглеждаше, че той тържествува в Европа, 
през 1945–1970 г. изглеждаше, че тържествува в целия свят. САЩ, световният 
изразител на либерализма, бяха държавата хегемон. СССР, който им беше само 
теоретически опонент, осъществяваше тактическа програма, която, ако гово-
рим за правата на народите, по същество с нищо не се различаваше от либе-
ралната. По този начин той фактически съдействаше на САЩ за опитомяване 
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на опасните класи на свят-системата. Нещо повече, изглеждаше, че на дело тази 
либерална политика носи плодове на самите опасни класи. Националноосвобо-
дителните движения бяха дошли или идваха на власт в целия Трети свят. И из-
глеждаше, че тези класи идват на власт (поне частично) навсякъде не само във 
вида на комунистическите режими в съветския блок, а и чрез голямата роля 
на социалдемократическите партии в Западна Европа и в другите страни на 
бялата общност. През 1945–1970 г. темповете на икономически растеж в почти 
всички периферни страни, като част от невероятното глобално разширяване на 
икономиката, бяха твърде високи. Това бяха години на оптимизма даже и там, 
където (като във Виетнам) борбата се оказа твърде жестока и разрушителна.

Като погледнем назад към това, което ретроспективно изглежда почти 
златен век, поразява ни доколко е отсъствала каквато и да е загриженост за 
правата на човека. Навсякъде бие на очи отсъствието на правата на човека или 
тяхното пренебрегване. От чистките и фалшифицираните процеси в Източна 
Европа до различните форми на диктатура в страните от Третия свят (и да не 
забравяме маккартизма в САЩ и Berufsverbot във Федерална република Герма-
ния) това едва ли беше епоха на триумфа на правата на човека. Но което е още 
по-съществено, това беше период, когато политическите движения в света про-
явяваха много голяма риторична загриженост за правата на човека. Доводите 
на защитниците на правата на човека навсякъде се разглеждаха като заплаха за 
националното единение в битките на Студената война. В страните от Третия 
свят, най-тясно свързани със Запада, уважението към правата на човека съвсем 
не беше по-голямо, отколкото в страните, максимално тясно свързани със съ-
ветския блок. Нещо повече, открито изказваната загриженост на САЩ/СССР 
за положението с правата на човека в сферата на влияние на опонента беше 
сведена до пропагандистки радиопредавания и не оказваше сериозно влияние 
върху реалната политика.

Какво стана след това? Главно две неща: предвещаващата и разобличител-
на световна революция от 1968 година, която отправи предизвикателство към 
либералната геокултура; и последвалата я проява бе опустошаването на либе-
ралния пакет от отстъпки. През 1968 г. студентите и техните съюзници гово-
реха навсякъде – в страните на Запада, в комунистическия блок и в зоните на 
перифериите, че либералната идеология (включително различния на думи, но 
сходен по същество съветски вариант) представлява от само себе си система 
от лъжливи обещания, чието реално съдържание наистина е негативно за ог-
ромното мнозинство от населението на света. Разбира се, революционерите се 
стремяха навсякъде да говорят с езика на понятията, отразяващи спецификата 
на техните страни – в САЩ различно от Германия, Чехословакия и Китай, Мек-
сико и Португалия, Индия или Япония, но навсякъде се завръщаха към едни и 
същи теми.

Световната революция от 1968 г. не разруши свят-системата. Тя не се и 
доближи до постигането на тази цел. Но тя изтласка либерализма от мястото 
му на определяща идеология на свят-системата. И консерватизмът, и радика-
лизмът се отместиха от либералния център повече или по-малко към места-
та, които заемаха през първата половина на ХІХ в. По този начин те нарушиха 
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оня чувствителен баланс, който либерализмът се стремеше да установи, за да се 
ограничи революционното въздействие както на правата на човека, така и на 
правата на народите.

Как се наруши този баланс може да се види например чрез влиянието на 
второто главно изменение, което стана вече в социално-икономическата струк-
тура на свят-системата. Примерно от 1968–1973 г. свят-системата се намира-
ше в Б-фазата на кондратиевския цикъл, в периода на стагнация. Стагнация-
та фактически анулира икономическите постижения на повечето периферни 
зони с изключение на кътчето в Източна Азия, превърнало се в място на свое-
образно преместване на ограничена част от производството в свят-системата, 
което е нормална характеристика на Б-фазата на кондратиевския цикъл. Тя 
доведе също (с различна скорост) до падане на реалните доходи на трудовите 
класи на Севера. Розите окапаха. Измамата се оказа грамадна. Надеждата за 
последователно, устойчиво, подредено подобряване на перспективите на живо-
та, поддържана от силите на световния либерализъм (и от техния фактически 
съюзник – световното комунистическо движение), претърпя крах. И още щом 
като настъпи крахът, самите спечелили, както се предполагаше от предишното 
развитие, поставиха въпроса доколко наистина са били осигурени правата на 
народите.

Когато под съмнение беше поставена считаната преди за успешна реали-
зация на правата на народите в епохата след 1945 г., политическите последици 
бяха две. От една страна, мнозина се заеха да отстояват правата на „новите на-
роди“. Може би, допускаха те, работата е именно в това, че не се признаваха 
правата на техните „народи“. Оттук и новите и по-войнствени етнически дви-
жения, движенията за отделяне, исканията на „малцинствата“ в съществува-
щите държави, които се развиваха едновременно с издигането на исканията на 
други групи или квазинароди като жените, гейовете и лесбийките, инвалидите, 
престарелите. От друга страна, ако правата на народите не донесоха плодове, 
защо да се потиска стремежът към правата на човека, като това се оправдава 
със стремежа да се осигурят правата на народите? Ето защо в еднопартийните 
държави и военните диктатури в съветския блок и в Третия свят внезапно се 
надигнаха искания за незабавна реализация на правата на човека. Това беше 
движение на тъй наречената демократизация. Но и в западния свят това беше 
време на разпадане на структурите, които преди сериозно ограничаваха изра-
зяването на правата на човека, и време на създаване на нови права, например 
„правото на ненамеса в частния живот“ в САЩ.

Нещо повече, изглеждаше, че не просто всички проговориха за правата 
на човека в своите собствени страни, те започнаха да говорят и за правата на 
човека в другите страни: заявлението на Картър за правата на човека като глав-
на грижа на външната политика на САЩ, Хелзинкските споразумения, разпро-
странението на движения от типа на „Международна амнистия“ и Medicins du 
Monde, желанието на интелектуалците от Третия свят да обсъждат правата на 
човека като главен и приоритетен проблем.

Двете движения през последните 10–20 години – издирването на нови 
„народи“, чиито права трябва да бъдат утвърдени, и по-интензивните искания, 
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засягащи „правата на човека“ – бяха реакция на разочарованията и измамите 
на епохата 1945–1970 г., които доведоха до революцията през 1968 г. – револю-
ция, разгърнала се около темата за лъжливостта на надеждите на глобалния 
либерализъм и на онези гнусни намерения, които стояха зад предлаганата от 
либерализма програма за рационален реформизъм. Поначало двата отговора 
изглеждаха един. Същите хора, които утвърждаваха правата на „новите“ наро-
ди, искаха и по-големи права на човека.

Обаче към края на 80-те г. на ХХ век и особено след геополитическите про-
пуквания на предишната система на хегемония на САЩ, отбелязани с краха на 
комунизма, двете движения тръгнаха по отделни, често противоположни пъ-
тища. Към 90-те г. се появиха цели движения, използващи (отново) темата за 
правата на човека, за да я противопоставят на правата на „новите народи“. Това 
може да се наблюдава в неоконсервативната кампания против политическата 
коректност в САЩ. Но същото се забелязва в заявлението на Medicins du Monde 
и съюзниците им френски интелектуалци от droit d’ingerance (правото на наме-
са) – намесата в Босна и Сомалия днес, в Китай и Иран утре; и (защо пък не) в 
намиращите се под властта на черните муниципални управления в САЩ вдру-
гиден. Днес либерализмът е изтикан в ъгъла от своята собствена логика. Той 
продължава да утвърждава законността на правата на човека и не така гръмко 
– на правата на народите. Той все още няма предвид това, което е в действи-
телност. Той утвърждава права с цел те да не бъдат приложени в пълен обем. 
Но това е все по-трудно да се направи. И либералите, притиснати, както се каз-
ва, между Сцила и Харибда, показват истинската си същност, като повечето се 
превръщат в консерватори и само малцина в редки случаи стават радикали.

Да вземем простия, много важен и много насъщен въпрос, въпроса за ми-
грацията. Политическата икономия на проблема за миграцията е изключител-
но проста. Свят-икономиката повече отвсякога е поляризирана в две отноше-
ния: социално-икономически и демографски. Между Севера и Юга зее разрив 
и има всички признаци, че в близките десетилетия той ще стане още по-широк. 
По следиците са очевидни. Съществува силен натиск на миграционния поток от 
Юга към Севера.

Да го видим от гледна точка на либералната идеология. Понятието „права 
на човека“ очевидно включва правото на свободно придвижване. По логиката 
на либерализма не трябва да има нито паспорти, нито визи. На всекиго трябва 
да бъде позволено да работи и да се заселва навсякъде, както например днес 
става в САЩ и в повечето суверенни държави – наистина точно в онези дър-
жави, които претендират, че са либерални.

На практика, разбира се, повечето хора на Севера буквално изпадат в ужас 
от идеята за открити граници. Но и политиците през последния четвърт век 
съвсем не вървят към такива граници. Обединеното кралство беше първата 
държава, която издигна нови бариери, за да се огради от поданиците на пре-
дишните си колонии. Само през 1993 г. станаха три важни събития. Герман-
ският парламент жестоко сви гостоприемството за „бежанците“, боейки се, че 
такива могат да станат жителите на Източна Европа. (Да се разобличават злоб-
ните комунисти, които не пускат народите от своите страни, беше добро шоу, 
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но сега виждаме какво става, когато вече ги няма на власт злобните комунисти, 
способни да ограничат емиграцията.) Във Франция правителството прокара 
закони, които не само ограничават миграцията от бившите колонии, но дори 
усложняват получаването на гражданство от децата на мигрантите, родени във 
Франция. А в САЩ през 1993 г. губернаторът на най-големия щат, Калифорния 
– и не може да се каже, че фактът на скорошното му превръщане в щат с небяло 
мнозинство няма отношение към проблема, – призова да се приеме поправка 
в Конституцията на САЩ, която да сложи край на една от нашите най-тачени 
традиции – jus soli: всеки роден в САЩ е техен гражданин по правото на раж-
дане.

Какви са аргументите, издигани във Великобритания, Германия, Франция 
и САЩ? Това, че ние (Северът) не можем да приемем върху себе си бремето 
(икономическото бреме) на целия свят. А защо да не можем? Само преди сто-
летие същият този Север вземаше върху себе си „бремето на белия човек“, бре-
мето на „цивилизаторската мисия“ сред варварите. Сега варварите, опасните 
класи казват: „Благодарим ви много! Стига сте ни цивилизовали; просто ни 
дайте възможност да се ползваме от някои права на човека, да речем, от право-
то на свободно придвижване и търсене на работа навсякъде, където можем да 
я намерим.“

Вътрешните противоречия на либералната идеология носят тотален ха-
рактер. Ако всички хора са с равни права и всички народи са с равни права, 
не можем да запазваме такава неегалитарна система, каквато винаги е била и 
винаги ще бъде капиталистическата свят-икономика. Но ако това открито се 
признае, капиталистическата свят-икономика ще загуби легитимност в очите 
на опасните (т.е. онеправданите) класи. А ако системата е лишена от легитим-
ност, тя няма да просъществува.

Кризата е тотална, дилемата е тотална. Ние ще изпитваме нейните последици 
през близкия половин век. Както и да разрешим с колективни усилия тази криза, 
каквато и нова историческа система да построим, дали ще бъде тя по-лоша, или 
по-добра, дали ще имаме повече, или по-малко права на човека и права на наро-
дите – не е известно, но едно е сигурно: това няма да е система, основана върху 
либералната идеология, каквато я знаем в продължение вече на два века.

Превод от руски: Димитър Димитров

Публикува се по: http//www.arhipelag.ru/geoculture/concept/transform/antagonisms/
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Познанието на нещата, което стига до равнището 
на науката, е сложен диалектически процес. Това 

е постоянна, никога незавършваща напълно умстве-
на и практическа дейност на хората от всички време-
на, с която се прониква последователно и все по-дъл-
боко в съществените зависимости на реалността.

Историческото развитие показва, че този про-
цес има начало – в епохата на възникването на чо-
века, но никога, докато съществуват мислещи хора, 
няма да има край, последна инстанция като специфи-
чен процес на познание. Това обективно, или онто-
логически, произтича от безкрайността на света, а 
субективно, или гносеологически – от невъзможност-
та съзнанието да обхване мисловно безкрайността. 
Истините представляват степени на относителна за-
вършеност на познанието и никога не могат да бъдат 
негова последна точка на развитие. Тази постановка 
напълно важи за всяка наука поотделно и за науката 
като цяло, като многодисциплинарна система.

Една характерна особеност на догматичната 
мисъл е доминиращата в съзнанието прелъстителна 
илюзия, че всяка нова истина или теория, щом въз-
никва като истина или вярна теория, представлява 
напълно завършена идея, формула, концепция. Но ако 
съставните части на всяка наука са такива, и сама-
та наука добива облика на изчерпваща докрай своя 
предмет и по-нататък няма какво да изследва. На-
стъпва триумфалният завършек на евристичната, на 
откривателската функция на най-висшата форма на 
човешкото познание.

Гасенди нарича „велико лековерие“ тази дълбо-
ка и непоклатима вяра на догматично мислещите в 
науката, че са постигнали вече пълната истина. Това 
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набъбнало самочувствие на субекта е фактически отказване от развитието на 
самото познание. Оценявайки „негативното лековерие“ на философите догма-
тици, Гасенди заключава, че „мнозина биха могли значително да съдействат за 
откриване на истината, ако не смятаха, че в момента изцяло са я постигнали“1.

Невероятното самодоволство при такава гносеологическа ситуация показ-
ва степента на мисловната илюзия. Дълбокото убеждение на учения, на фило-
софа, че познава изцяло истината, утвърждава една прекалено висока степен на 
личностна самопреценка. Това е условие, при което възниква така нареченият 
гносеологически оптимизъм, т.е. вярата, че всички обекти могат едноактно да 
бъдат познати до най-голяма дълбочина. Следователно възприетата концепция 
окончателно и напълно изразява цялата истина, която философът има задъл-
жението безрезервно, или буква по буква, да защитава и фетишизира.

Метафизически противоположна, обаче също така илюзорна, дезориенти-
раща, изпълнена с негативни чувства нагласа на съзнанието е така нареченият 
гносеологически песимизъм. Той се проявява като настроение, като вътрешна 
убеденост на учения, на философа, че човешката мисъл никога не може да по-
знае същността на нещата, че изследователят винаги борави само с временно 
приети, условни положения, схеми, знаци и пр., които представляват конструк-
ции на субекта или конвенции на общуването в практиката без някакво съдър-
жание на достоверна истина.

„Всеки наивно смята – пише Хелвеций, – че това, което се вижда в даде-
ния предмет, е всичко, което може да се намери в него.“2 Тази неправомерна и 
съблазнителна претенция на частичното ограничено знание да изчерпи тай-
ната на всички непознати страни на обекта води към неистина, догматизъм 
и самозаблуда.

Гьоте също живее с илюзията за настъпването на една окончателна завър-
шеност на науката. В разговор с Екерман той казва: „…изобщо, светът е сега тол-
кова стар и от хилядолетия са живели и мислили толкова много забележителни 
хора, та вече остава малко да се открие и да се каже“ по научните проблеми3.

Кант специално изтъква илюзията за пълна завършеност на дадено по-
знание като същностна характеристика на догматичната философия. Той зая-
вява, че старата метафизика има рядкото щастие да „може напълно да обхване 
цялото поле на познанията, които й принадлежат“, т.е. „да завърши делото си и 
да го предаде за ползване от потомството като капитал, който никога не може 
да се увеличи“. Това е формално възможно като абстрактна спекулативна сис-
тема. Именно „трансцеденталната аналитика“, изпълваща според Кант „цялото 
поле на чистия разсъдък“, претендира за научна завършеност на своето позна-
ние с априорните категории. Съдържанието на този разсъдък „не може да се 
увеличи с никакви прибавки отвън“. Защото в него съществуват „пълнотата и 
артикулацията“ на гносеологическата система4.

Впрочем Кант подчертава, че догматизмът оперира само с абстрактни ка-
тегории. Той няма съответна емпирическа основа, нито се захранва от сетив-
ността. „Едно синтетично положение, получено направо от понятията – пише 
Кант, – е догма.“ Обаче аналитичните съждения не разширяват познанието из-
вън понятието за субекта, а само го изясняват. Затова те никога не могат да 
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бъдат наричани догми5. Такова е например положението или твърдението, че 
всяко нещо, което става, има своята причина. То се извлича от съприкоснове-
нието с опита.

Кант изтъква, че догматичният метод не е пригòден в науката. „Защото 
той само скрива недостатъците и грешките и мами философията, чиято истин-
ска цел е да посочи в най-ясната им светлина всички стъпки на разума.“6 Кант 
подчертава, че догматизмът „на нищо не ни научава“, въпреки своите големи 
претенции. В същото време скептицизмът „нищо не обещава“7.

Още Галилей казва, че никой не притежава цялата истина. Макар че всеки 
малко или много се приближава към нейната най-висша светлина. Исторически 
погледнато, науката е движение в тази посока, което овладява микроскопични 
диференциали от необхватната истина. Шопенхауер с тънка насмешка ирони-
зира голямата философска амбиция на Хегел, който смятал, че може всичко да 
обясни докрай, така че да не остане повече нищо да се разрешава и в човешкото 
познание да настъпи само вечна и досадна скука8. Макар че този колос на диа-
лектическата мисъл никога не е преживявал спокойствието и самодоволството 
на крайното решение.

Гносеологическата илюзия за пълната завършеност на дадена теория, на 
цяла наука има до голяма степен характеристиката на психическо самовнуше-
ние. Тази приятна илюзия на мисълта произтича от редица комплексно дей-
стващи психически подбуди: от желанието на човека (изразяващо и влечение 
като инстинктивна основа) да намери покой, да реши докрай задачата, защото 
неизчерпаемостта на търсенето наподобява мъчителна сизифовска драма, ко-
ято изморява; от създадената устойчива душевна нагласа, свързана с някак-
ва обща концептуална парадигма, обединяваща в своя фокус както решените, 
така и нерешените проблеми, за да няма вече никакво тъмно петно извън поле-
зрението на субекта; от известна психическа слепота по отношение на реални 
феномени, които не влизат в обяснителния принцип на приетата и защитавана 
теоретическа система; от пристрастията на учения, от неговата емоционал-
на потребност като амбициозен човек да се утвърждава и самореализира чрез 
окончателна гносеологическа победа над неизвестността, да достигне триум-
фалния завършек на познанието за света.

Преодоляването на тези не само гносеологически, а и психически, емоци-
онални, дори подсъзнателни тенденции в духовната сфера изисква голяма ин-
туиция, висока степен на съзнателност, диалектическо мислене и волева сила. 
Тъкмо затова последната крайна висота на науката понякога се привижда и на 
изследователи, които притежават несъмнена творческа инвенция.

Маркс причислява към своите идеи възгледа, че в историята „не същест-
вува никаква абсолютна наука“9. Тази несъмнено диалектическа идея може да 
се разбира в смисъл, че и най-висшата сфера на човешкото познание съдържа 
елементи на незавършеност, на неточност като информация, т.е. на неадекват-
ност по отношение на действителността.

Или, казано иначе, науката е постоянен процес на очистване от нещо 
ненаучно, една винаги действаща филтрация на система от истини. В такъв 
смисъл тя никога не може да бъде абсолютно чиста наука, напълно завършена 
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еманация на отражение на света. В нея постоянно възникват по силата на несъ-
вършенството на познанието различни отпадъци на мисловния процес, отделни 
аспекти на илюзорно виждане на обекта, инерциално битуват немалко безсъ-
държателни щампи на една или друга теория. Понякога отвън се инфилтрират 
по силата на единството на съзнанието предразсъдъци на социалната психи-
ка, дори някакви халюцинации на фантазията или консервативни елементи на 
традицията.

Енгелс подчертава, че познанието не съответства напълно и абсолютно на 
действителността. Иначе то би ознаменувало край на всяко развитие, или, как-
то се казва, изчерпване на неизчерпаемостта. Без тази концепция да означава 
релативизъм и агностицизъм като най-обща методология. „От момента, в кой-
то приехме теорията за еволюцията – пише Енгелс, – всички наши понятия за 
органичния живот съществуват само с приближение на действителността.“10

Гносеологически тази характеристика никога не може да изгуби своя дъл-
бок научен смисъл. Тя противостои на догматичното схващане за така нарече-
ната окончателна, крайна и абсолютна истина. Приблизителният характер на 
познанието на света отразява и статистическата реализация на обективни-
те закони на неговото развитие. Като дава за пример „общата норма на печал-
бата“ в икономическата сфера на социалния живот, Енгелс отбелязва: „Тя (об-
щата норма на печалба – б.м., К. В.) съществува във всеки даден момент само с 
приближение. Ако тя се реализира някога в две предприятия абсолютно точно, 
ако тези предприятия постигнат през дадена година точно еднаква норма на 
печалба, това е чиста случайност, в действителност нормите на печалбата се 
изменят според различните обстоятелства.“11

Пьотър Капица отбелязва, че човек по природа е настроен да си създава 
илюзии за достигането на някакъв завършек на познанието за действител-
ността. Обикновено хората имат склонност да смятат, че в своята епоха „вече 
знаят за природата всичко, което трябва да знаят“. И това е било винаги в 
човешката история. По времето на Нютон и Галилей мнозина смятат, че с от-
криването на класическите закони на механиката е завършено вече познани-
ето на мъртвата природа12.

Но това се оказва истинска самозаблуда. През ХVІІІ в. Галвани ненадейно 
открива електрическо изпразване в крака на мъртвата жаба. Скоро след това 
идва друга изненада. Волта забелязва, пак случайно, възникването на електри-
чество при контакт на различни метали. Той създава и първата електрическа 
батерия. Всичко това изумява представителите на физиката и постепенно раз-
сейва илюзията за постигнатия завършек на откритията в нейната сфера.

Първото десетилетие на ХІХ в. до голяма степен изменя общото научно 
светоразбиране. Започва да надделява теорията за вълнообразния характер на 
светлината. Химията се формира като наука за молекулярните превръщания на 
материята. През 1803 г. първият параход, изобретение на Фултон, вече плава 
по река Сена. Излиза от печат многотомната Лапласова „Небесна механика“, в 
която, както самият автор заявява, „няма място за Бога“.

Люсиен Поанкаре (не Анри Поанкаре) цитира описанието на един съвре-
менник на тези открития, абат Аюи, който дава следната оценка на господства-
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щите по това време илюзии в самата физика: „Изучаването на електричество-
то, обогатено от трудовете на толкова знаменити физици, достигна като че ли 
до такъв предел, когато не можеше вече да има забележимо движение напред, а 
на бъдещите работници в тази област оставаше само надеждата да потвържда-
ват от критията на предшествениците.“13

Но историята на познанието разпръсква и тази научна самозаблуда. През 
1831 г. Фарадей създава теорията за електромагнитната индукция, после от-
крива законите на електролизата, става основоположник на учението за елек-
тричеството и магнитното поле. По-късно Херц доказва експериментално съ-
ществуването на електромагнитните вълни.

Бел изобретява телефона, Лодигин – електрическата лампа, Едисън – апара-
та за записване и възпроизвеждане на човешки глас (фонограф). Лоренц създа-
ва електронната теория. През 1869 г. Менделеев открива периодичната си стема 
на химическите елементи. Джаул определя механическия еквивалент на топли-
ната. Откритията следват едно след друго.

Някои автори отбелязват, че втората половина на ХІХ в. преминава „под 
тържествените звуци на фанфари“ в науката. Огромната сграда на познанието 
„се гордее с много кули“ на теорията, с шеметни чертози на мисълта и като че 
ли няма съмнение, че всичко това е непоколебимо като идейна конструкция, 
„построено за векове“. Казват, че един младеж, който мечтаел да посвети своя 
живот на теоретичната физика, отишъл при авторитетния тогава английски 
физик Джозеф Томсън да поиска съвет за своята бъдеща работа. Отговорът се 
оказва доста обезкуражаващ и безперспективен като авторитетна професио-
нална равносметка. Томсън казал на младежа, че по същество теоретичната фи-
зика е завършена и вече няма какво повече да се открива14.

Но този случай на догматична психическа нагласа не съществува изоли-
ран, като парадоксално изключение в историята. Макс Планк си припомня, че 
като юноша, на прага на своята професионална ориентация, отишъл при мас-
тития 70-годишен физик проф. Жоли да поиска съвет – има ли наистина сми-
съл да посвети целия си живот на теоретичната физика. Отговорът бил съвсем 
категоричен, от висотата на специалиста. „Млади човече – казал проф. Жоли, 
– защо желаете да похабите живота си? Та теоретичната физика в главни линии 
вече е завършена… Има ли смисъл да се залавяте с толкова безперспективна 
работа?“15

Проф. Жоли не дочакал развръзката, умрял през 1884 г. Той нямал щасти-
ето да види как развитието на физиката ще опровергава неговата оптимистич-
на догма. Шестнадесет години след смъртта му Планк ще открие квантовото 
излъчване на енергията и ще доказва, че тази привидно абсолютно завършена 
теоретическа наука се оказва поначало незавършена.

Илюзията за приключването на творческия период на науката по онова 
време постепенно завладява много видни специалисти. Английският физик 
Уилям Томсън (лорд Келвин) декларира, че развитието на фундаменталната те-
ория в неговата специалност е напълно завършено. Бъдещите физици ще имат 
задачата само да уточняват отделни места и формулировки в създадената от 
предишните учени единна познавателна система.
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Според Уилям Томсън на лъчезарното небе на класическата физика могат 
да бъдат забелязани „само“ две малки облачета. Едното е неочакваността на 
резултатите от опита на Майкелсхон–Морли относно скоростта на светлината; 
другото е противоречието между теоретическите и експерименталните данни 
относно разпределението на енергията на различно дългите вълни, излъчвани 
от дадено черно тяло. Само две облачета наистина! Обаче от първото възниква 
теорията на относителността, а от второто – квантовата теория.

Отбелязвайки такива илюзорни представи, които засенчват парадоксал-
ната логика на познанието, Е. Файнберг подчертава като нещо типично „липса-
та на обективност, неразбирането на ролята на преживявания етап на науката“ 
от нейните законни представители в дадена епоха. Това изразява тенденциите 
към закръгленост и закостенялост на тяхната мисъл. „Примерите за такова са-
мозаслепение на съвременниците, убедени, че именно те са свидетели на завър-
шването на науката – пише Файнберг, – трябва и на нас да ни послужи за урок. 
Необходимо е да разбираме ясно, че успехите на съвременната наука са нищо в 
сравнение с науката на бъдещето. Развитието на науката не е процес на запъл-
ване на клетки на зададена кръстословица. След всеки неин преврат се открива 
нова безкрайност.“16

Като изтъква „колебанията, флуктуациите и лутанията“ на научното по-
знание, Макс Борн заключава: „Никоя физическа теория не е окончателна.“ Чо-
вешката мисъл обикновено се движи по една двупосочна линия между класи-
ческия и статистическия детерминизъм. При това развитието на познанието 
налага все повече идеята за вероятността, флуктуираща реализация на необхо-
димостта. „Новата теория… казва Макс Борн – е по-малко категорична в свои-
те предвиждания и в определен смисъл по-скромна от старата теория.“17

Съмърсет Моъм подчертава, че съвършенството „има един смъртен враг 
– скуката“, че то предизвиква досада, разсейва трепетите на вниманието и пре-
чи на фантазията18. Макар и казано за художествената проза, това може изця-
ло да бъде отнесено и към логическата сфера на науката. Съвършенството на 
теорията като абсолютна завършеност на познанието неизбежно предизвиква 
интелектуална скука. Защото съзнанието не иска никога да спира, да сковава 
крилата на творческата фантазия, то схваща дълбоко необходимостта на всяко 
явление, свързано с безкрайността.

Вечното движение на мисълта като че ли взривява интелектуалното са-
модоволство на учените. И тъкмо към края на ХІХ в., на самия праг на нова-
та историческа епоха, когато немалко физици най-после могат спокойно да се 
наслаждават на постиженията на своята наука, избухват нови зашеметяващи 
открития. През 1895 г. Рьонтген намира, че съществуват неизвестни дотога-
ва „хикслъчи“. На другата година Бекерел открива тайнственото радиоактивно 
лъчение, което предизвиква истински шок в науката. Дотогавашното самодо-
волство е дълбоко смутено. В началото на ХХ в. следват крупни революцион-
ни открития: квантовата механика и теорията на относителността. Известният 
учен и публицист д-р Робърт Юнг заявява, че по-голямата част от най-важните 
открития вече са направени, затова следващата фаза на развитието ще бъде не 
увеличаване на качествено нова научна информация в тази област, а „съгласу-
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ване на техниката и цивилизацията“19.
Понякога се изтъкват и следните аргументи. Ако всички взаимодействия 

в природата имат краен брой, създаването на „пълни теории за тези взаимо-
действия (каквато е например общата теория на относителността по отноше-
ние на гравитационните взаимодействия) ще доведе до „изчерпване на кръга от 
принципни въпроси на физиката и ще останат въпроси от приложен характер“. 
Като разглежда конкретно тези аргументи, А. Поликаров изтъква, че дори в та-
къв случай пред физиката има достатъчно просторни хоризонти за изследване, 
че „бъдещето ще поднесе много изненади, много неочаквани открития, нови 
фундаментални идеи“20.

Описвайки положението във физиката след възникването на общата те-
ория на относителността, Макс Борн подчертава: „Но ако сме дотолкова удо-
влетворени, че да я разглеждаме (тази теория – б.м., К. В.) като окончателна, ние 
се заблуждаваме. Скоро се забелязва, че общата теория на относителността не е 
последна дума. Тя не помогна в разбирането на природата на материята, същест-
вуването на различните елементарни частици и полето. Сам Айнщайн, Вейл, 
Едингтън и други се опитаха да направят обобщение. Но шансът на правилната 
догадка не е голям. Досега на този път не се забелязва нищо определено, като 
не смятаме факта, че освен айнщайновския първоначален модел съществува 
обширен простор за възможни теории.“21

Борис Кузнецов смята за целесъобразно да възстанови като уместни тер-
мините „разсъдък“ и „разум“. Досегашната философска традиция обикновено 
приписва на разсъдъка „познанието за крайното“, а на разума – „за безкрайно-
то“. Затова според Кузнецов първото определение характеризира класическата, 
предишната наука, а второто – некласическата, съвременната наука. Техните 
стремежи, макар да притежават нещо еднакво (тенденцията към постигане на 
обективната истина), същевременно изпъкват и с някои разграничителни мо-
менти. „В класическата наука – пише Б. Кузнецов – като цел често се проявя-
ваше идеалът на завършеното знание. Сега идеалът на науката е безкрайното 
познание, приближаващо се безкрайно към обективната истина. Класическата 
илюзия за завършеното знание, от съвременна гледна точка, е песимистична 
концепция, негативна констатация.“22

Макар че в друг смисъл тези понятия обосновано разменят своите мес-
та. Догматизмът, присъщ на класическата наука, може да бъде същевременно 
източник на оптимизъм, който се храни от илюзията за пълното и абсолют-
но притежаване на обективната истина. „Динамичното обяснение“, което дава 
некласическата наука, предизвиква също, макар и в друга диспозиция, проти-
воположни чувства. От една страна, доколкото не обещава пълно разкриване 
на абсолютната истина, то създава „песимистична прогноза“23. Но в същото 
време тази некласическа наука осигурява пътуване в неизвестни светове, по-
стоянна интелектуална динамика, все нови и нови открития на дръзновеното 
евристично мислене. По такъв начин тя възбужда бодростта и оптимистичната 
нагласа на човешката психика.

През 1846 г. Прудон изпраща интересно писмо до Маркс. На предложе-
нието да сътрудничи в международната комунистическа организация той 
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дава своето съгласие, но, както изтъква Меринг, държи „една нравствена 
проповед“ по характера на новата, революционна идеология. Прудон съветва 
Маркс да не изпада в противоречието на Мартин Лутер, който някога, след 
като разрушил католическата теология, създал на нейно място протестантско 
богословие, като сам прибягвал до премного анатеми и отлъчвания. „Нека 
– пише Прудон – да дадем на света пример за мъдра търпимост и да гледаме 
по-надалеч; нека не играем ролята на апостоли на нова религия, била тя дори 
и религия на логиката и разума.“24

Друг е въпросът наистина ли предубежденията на Прудон са правилно ад-
ресирани. Те обаче са полезни, защото и в марксизма, въпреки постулираната 
диалектика, съществуват реални тенденции към абсолютна завършеност на те-
оретическата система.

Позоваването на историята има дълбок смисъл като аналогия. Защото 
парадоксалното развитие на лутеранството наистина разкрива историческото 
преминаване от една към друга тоталитарна и догматична идеология.

Ленин доста често изтъква относителната незавършеност на всяка на-
учна теория. Но в неговата идеологическа парадигма има редица характерни 
текстове с най-дълбок смисъл, които създават логически представата, че той 
не прилага тази формулировка по отношение на марксизма. Като дискутира с 
Петър Струве по някои въпроси на теорията, Ленин заявява, че марксизмът е 
„последната дума на науката“, „висше развитие на цялата историческа, иконо-
мическа и философска наука на Европа“25.

Тези оценки показват една съвсем очевидна идеологизация на философ-
ската мисъл. Въпреки уговорките, които би трябвало да играят превантивна 
роля, като алтернатива на тенденцията към догматична завършеност или за-
костенялост на теорията.

Още в статията си „Нашата програма“, написана през 1899 г., Ленин от-
хвърля модните по онова време обвинения, че марксистите, като „правовер-
ни“ защитници на своята програма, искали да канонизират социалистичес-
ката теория. Той не смята, че партията преследва „еретиците“ за отстъпление 
от „догмата“ и за всякакво самостоятелно мнение. Във връзка с тази насочена 
против болшевиките критика бъдещият лидер на Октомврийската револю-
ция категорично заявява: „Ние съвсем не гледаме на Марксовата теория като 
на нещо завършено и неприкосновено; напротив, ние сме убедени, че тя е 
положила само крайъгълните камъни на онази наука, която социалистите са 
длъжни да движат по-нататък във всички посоки, ако не искат да изостанат 
от живота. Ние мислим, че за руските социалисти е особено необходима само-
стоятелна разработка на Марксовата теория, защото тази теория дава общи 
ръководни положения, които специално се прилагат в Англия по-иначе, откол-
кото във Франция, във Франция по-иначе, отколкото в Германия, в Германия 
по-иначе, отколкото в Русия.“26

На друго място Ленин категорично изтъква, че марксизмът „не е мъртва 
догма, не е някакво завършено, готово, неизменно учение, а живо ръководство 
за действие“. Тази генерална оценка многократно се конкретизира. Например 
Ленин отбелязва, че гледището на Маркс по така наречения полски въпрос, на-
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пълно вярно през втората третина на ХІХ в., загубва своята валидност в усло-
вията на ХХ в. Да не се разбира това, значи да се използва „буквата на марксиз-
ма против духа на марксизма“27.

Но въпреки тези декларации от най-общ характер, фактически Ленин 
разглежда марксизма като завършена, изцяло научна теоретическа система. 
Отговаряйки, макар и в анонимна форма, на идеолозите, оттатък идеологи-
ческата граница той заявява: „Учението на Маркс е всесилно, защото е вярно. 
То е пълно и стройно, даващо на хората цялостен мироглед, непримирим с 
каквото и да е суеверие, с каквато и да е реакция, с каквато и да е защита на 
буржоазния гнет.“28

Именно тази формулировка натежава като идеологическа парадигма. Това 
се потвърждава и от развитието на международното комунистическо движе-
ние, което превърна марксизма в капсулирана и догматизирана теоретическа 
система.

Още Уилям Уевел изтъква, че науките обикновено не възникват изведнъж. 
Дори когато бъде открит „един велик принцип“, те „не са напълно завършени“, 
както първоначално си мислят техните основатели. Защото самият процес на 
познанието няма граници по пътя на развитието.

Науките, които в дадена епоха изглеждат изцяло завършени, в следващата 
епоха неизбежно трябва да бъдат „ремонтирани“, доизграждани съобразно с 
изискванията на социалната практика. „Тяхната история – пише Уевел – пред-
ставлява дълго извършващи се движения напред, цял ред промени; повтарящи 
се последователно преходи от един принцип към друг, различен от него и чес-
то видимо противоположен принцип. Но тази противоположност е мнима. На 
нас може да ни се струва, че принципите, съставляващи тържеството на пре-
дишните периоди на познанието, се събарят и унищожават от по-сетнешните 
открития, но фактически тези принципи влизат и се включват в новите учения 
с тази част от истината, която те съдържат. По такъв начин те продължават да 
бъдат съществена част от науката. Предишните истини не се изгонват, но се 
поглъщат, не се отричат, но се разширяват.“29

Стремежът на човека да каже всичко, да обясни докрай целия комплекс 
на възможните научни проблеми, дори в една ограничена конкретна тема, е по 
същество съзнавана или несъзнавана догматична претенция. Подобно свръх-
желание обикновено характеризира идеалистическото или метафизическото 
мислене, а много често манталитета на посредствеността, която смята, че „мо-
рето е до колене“.

Изчерпателност в науката, освен в най-относителен смисъл, няма и не 
може да има. Схващането, че изследователската работа е поначало безкраен 
процес, води аксиологически до висша форма на уважение към дейците на този 
фронт както в миналите времена, така и в перспектива. То придава на учения 
обективно адекватна психическа нагласа. Като завършва своите „разсъждения 
за метода“, Рене Декарт пише: „Аз се надявам, че нашите потомци ще ми бъдат 
благодарни не само за това, което съм разяснил тук, но и за това, което беше 
доброволно изпуснато от мен, за да им предоставя удоволствието те самите да 
го намерят.“30
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Ученият, дори гениалният учен, по правило никога не може точно да пре-
цени докрай всички затруднения, на които се натъква конкретното и ориги-
нално разработване на даден проблем. Това често поставя самия изследовател, 
дори без той да иска, в положението да изпитва неудобство, като попадне в 
категорията на неизпълнилите своята планова задача.

В писмо до Ласал от 22 февруари 1858 г. по повод писането на замисления 
том ІІ от книгата „Към критиката на политическата икономия“ Маркс отбеляз-
ва: „Но работата напредва много бавно, тъй като предметите, които в течение 
на много години човек прави главен обект на своите изследвания, показват все 
нови и нови страни и предизвикват нови размишления, щом човек поиска да 
свърши с тях.“31

Разглеждайки възможностите за изследване на сложните динамични си-
стеми, Ф. Джордж пише: „Науката никога не ще разполага с други освен с веро-
ятностни закони, доколкото никога няма да бъде уверена, че те няма да изиск-
ват по-нататък преразглеждане.“32

Андре Вюрмсер характеризира във в. „Летр франсез“ Ромен Ролан така: 
„Един ум, който постоянно поправя собствената си мисъл.“33 Това определение 
подхожда най-много на учения. Той трябва не само да твори, но и постоянно да 
коригира своите концепции, да утвърждава и донякъде да оспорва себе си, да 
не позволява да бъде победен от самодоволството на мисълта.

Всеки научен труд, колкото и мащабни да бъдат неговите приноси, каквато 
и степен на широта на интерпретацията да има, е фактически относително, а 
не абсолютно завършен. Той никога не може да изчерпи многостранното съ-
държание на дадената конкретна тема, всички аспекти на цялостността, които 
съдържа обектът на това изследване. Историята на познанието свидетелства, 
че нито един учен, дори геният, развил невероятно мащабна творческа мисъл, 
досега не е напълно завършил нито една своя книга, нито едно свое начинание 
на теоретичния фронт. Всяка откривателска работа има пропуски, моменти на 
условност, малко или много схематизъм. Тя временно фиксира определена гра-
ница на интерпретацията в безграничните потенциални възможности за все 
по-пълно изследване на нещата и явленията.

Незавършеността е характерна гносеологическа черта на всяка истинска 
научна откривателска работа, на творческото интелектуално дръзновение на 
човека. И тази налагаща се по силата на самите обективни закони на позна-
нието незавършеност на конкретното изследване на действителността може 
и субективно да бъде предпочитана пред мнимата завършеност, най-малкото 
заради следните основни достойнства: първо, тя осуетява естествените амби-
ции на учения да създава теоретически абсолютно завършена система; второ, 
тя оставя достатъчно място за творческата мисъл на другите хора в науката; 
най-после, тя отрича суетността и възгордяването на интелекта.

В своята книга „Дневник на писателя“ Достоевски посочва ограниче-
ността на изкуството като специфична форма на усвояване на действител-
ността. „Ние никога – пише той – не можем да изчерпим цялото явление, да 
се доберем до края му и до началото му. Ние познаваме само насъщното види-
мо-текущо, и то по гледане, а краищата и началото – всичко това засега е още 
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фантастично за човека.“34

В тази мисъл прозира кантианското противопоставяне на видимото, на 
явлението срещу невидимото, същността. Но тезата за обективната невъзмож-
ност на човека да изчерпи докрай съдържанието на обекта е дълбоко рационал-
на. Тя отлично работи също и в научната сфера като методологическа предпо-
ставка. Познанието никога не може абсолютно да „изчерпи“ действителността, 
или, казано иначе, да намери „началото и края“ на всичко съществуващо. По-
добна ултрамаксимална задача няма реален смисъл в науката.

Като визира изкуството, Макс Фриш донякъде изразява „предпочитанието 
към фрагмента“, към „болезненото и шеговито подчертаване на незавършено-
то“, което се съдържа „още в романтизма“. Завършеното, „не като майсторство, 
а като цялост на една форма“, често съдържа нескопосаност на творчеството на 
автора. Могат да настъпят времена, пише Макс Фриш, „когато некадърниците 
ще дръзват да дават завършени неща“35.

Същото важи напълно, като най-обща постановка, изразяваща интимната 
същност на творческото мислене, и за науката. Процесът на откриването на 
истината от различни рангове никога не достига последната инстанция. В та-
къв смисъл има основание да бъде повторено заключението на Макс Фриш, 
съответно адаптирано към чистата познавателна сфера, че и там само некадър-
ниците могат да дават завършени неща.

Умирайки на 65 години, забележителният френски физиолог-експери-
ментатор Клод Бернар успял да прошепне с голямо съжаление думите: „Колко 
жалко, че не можах да завърша.“36 Става дума за неговата последна експеримен-
тална работа.

Незавършеността на една мисъл в науката може да обърква или да сти-
мулира евристиката. При първия случай, казано алегорично, разсъжденията 
представляват една хаотична мъглява нибулоза или подредена фразеологична 
празнота, нещо като вакуумно пространство, а при втория – някъде в перспек-
тива блясва една трептяща, полузакрита от неизвестността идея, провокираща 
разума. Наистина творческата мисъл има задължението да знае къде да спира 
и как да загатва. „Необходимо ли е – пише Боян Пенев – всичко да бъде казано 
и изчерпано! Но така го изисква немската суха ученост… Нека не забравяме, 
че понякога загатването, беглото споменаване може да даде на мисълта мно-
го повече, отколкото най-подробното разглеждане, да й помогне да се прояви 
творчески.“37

Науката изисква усилия, без да изисква окончателен завършек. Тя не оби-
ча да избързва повече, отколкото налага самата логика на мисълта. И понеже 
отделният човешки живот не стига, нейното незавършено дело преминава от 
едно в друго поколение.

Клотилда в „Д-р Паскал“ от Емил Зола говори много страстно за бързото 
овладяване на науката. „Вярно е, аз не мога да чакам… аз страдам, че не мога 
да се възвися с един скок до пълното познание, че не мога да си почина в пълно 
блаженство, отървана от колебания и съмнения… Всичкото знание и всичкото 
щастие в един ден!… Науката ни ги обеща и ако не ни ги даде, тя е фалирала, 
безсилна.“ На тази нетърпеливост на Клотилда д-р Паскал отговаря: „Но ти 
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говориш безсмислици… Науката не е откровение. Тя върви със свой човешки 
ход, нейната слава е в самото й усилие.“38

* * *
Относителната завършеност и относителната незавършеност като гносео-

логическа характеристика има своята валидност във всички области на науч-
ното познание. Защото специалистът, както бе споменато, никога не може да 
обгърне всички аспекти на изследваната проблематика.

Чарлз Дарвин създаде и обоснова научна теория за еволюцията на орга-
ническия свят в природата. Той аргументира тезата, че това развитие се обус-
лавя от борбата за живот между различните животински видове. Тази теория 
се потвърждава от по-нататъшните изследвания на редица биолози. Но, как-
то изглежда, и дарвинизмът не е напълно завършена концепция. Руският учен 
Пьотър Кропоткин публикува специална книга, в която с емпирически доказа-
телства обосновава тезата, че „взаимопомощта между видовете“ в природата 
е „фактор за тяхната еволюция“. С това не се отменя, а се допълва теорията на 
Дарвин, без напълно да се изчерпва.

Марксизмът, като система от икономически, философски и социологичес-
ки възгледи, също е относително завършена и относително незавършена на-
учна революционна теория. В нея, както никога дотогава, научно, диалектико-
материа листически се анализира същността на капиталистическото общество. 
С необорима логика и фактологична аргументация Маркс доказва, че неговата 
икономика и политика напълно закономерно създават необходимите условия 
за своето собствено отрицание като система и за победата на социалистическо-
то общество като по-висша социална формация. Това е, казано в най-обобщена 
форма, относителната завършеност на теорията и прогнозата на великия мис-
лител, което му отрежда високо място в историята на цивилизацията.

Но марксизмът има и отделни пропуски, непълноти, дори очевидни греш-
ки, преценен от съвременна гледна точка. Следователно и тази велика револю-
ционна теория не е последна дума на науката във всичко, не е някакво „свещено 
писание“ на революцията. Както всяка научна система, тя също притежава ка-
чеството на относителна незавършеност, на етапност в развитието на обектив-
но адекватното познание на света.

Карл Маркс преувеличава, до голяма степен идеализира потенциалните 
революционни възможности на пролетарската класа, която се състои предим-
но от физически работници. Той разглежда тази най-угнетена социална група 
в условията на капиталистическото господство като авангардна движеща сила 
на бъдещата социалистическа революция. Оттам идва, макар и неразработена, 
а само лансирана, идеята в „Критика на Готската програма“, че властта, създа-
дена след събарянето на буржоазията от държавните постове, трябва да бъде 
по характер и функции диктатура на пролетариата. Нейната задача, поставена 
от самата логика на историята, е да смаже съпротивата на буржоазията и да по-
стави началото на изграждането на социалистическото общество.

Тази наистина много смела теза, възприета по-късно и от Ленин, отдавна 
вече не издържа на критиката. Още по времето на Маркс някои негови про-
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тивници са казвали с ирония, че той въздига над всички социални групи като 
„демиург“ на историята „човекът с празни джобове и скъсани гащи“. В тази 
язвителна критика има известна доза истина.

Маркс не е могъл, а тогава и никой друг не е могъл, да предвиди съвремен-
ната грандиозна научно-техническа революция. Нейните последици навсякъ-
де по света с бързи темпове преобразяват и модернизират всички области на 
социалния живот. Науката неизбежно заема лидерско място като решаващ и 
главен фактор за възхода и по-нататъшното развитие на цивилизацията. Ло-
гично е да се направи заключението, че историята най-вероятно ще възложи на 
учените функцията да управляват интегрираното в единна планетарна система 
човечество. Сега те са не само авангардна сила на обществения прогрес, а и 
най-бързо растящата социална група.

Учените ще могат най-рационално да управляват човечеството, като съз-
дадат научна, оптимална програма за това. Те най-хуманно ще осигурят него-
вото функциониране и развитие без експлоатация на едни от други хора, изпол-
зването на богатите ресурси на природата при съхраняване на нейната цялост 
и хармония, овладяването на космоса и така нататък.

В „Комунистически манифест“ Маркс и Енгелс обосновават тезата, че ис-
торията на класовото общество е история на класовата борба. Без съмнение 
този възглед за историята концептуално изразява една обективна истина, пре-
небрегвана дотогава от философи и социолози. Но тя се нуждае от известно 
допълнение. Защото през цялата история на цивилизацията освен класова бор-
ба съществува и класово партньорство, класово взаимно сътрудничество. То 
също трябва да се вземе под внимание, когато се конструира методологически 
паралелограмът на влиянията, определящи противоречивия ход на социалното 
развитие.

В марксизма не е достатъчно изяснен и разработен проблемът за ролята 
на субективния фактор и на идеите за реализацията на обществения прогрес и 
неговите алтернативи. В края на живота си Енгелс обяснява това с обстоятел-
ството, че както той самият, така и Маркс не са имали неотменен, конкретен 
повод и достатъчно време да интерпретират и този аспект на теорията.
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Още преди половин или една година можеше да 
се предскаже, че отношенията на Русия с тради-

ционния Запад – САЩ и Европейския съюз – бавно, 
но неотклонно ще се плъзгат към относително дълъг 
период на влошаване. За това имаше обективни об-
стоятелства.

През последните години на много равнища – ико-
номическо, енергетическо, политическо, даже социал-
но-културно – съотношението на силите в света се 
изменяше не в полза на САЩ и Европа. Отчасти тези 
размествания имаха обективен характер, отчасти бяха 
резултат от грешки на стария Запад, породени от гла-
возамайването от успеха след, както изглеждаше то-
гава, спечелването на Студената война, след „края на 
историята“, окончателната победа на либералнодемо-
кратическия модел на капитализма и даже установя-
ването на вече съвсем илюзорния еднополярен свят.

САЩ затънаха в авантюрата с Ирак, старите 
страни на ЕС просто сгрешиха, като започнаха ударно 
да разширяват Съюза, което още повече отслаби него-
вото единство и международнополитическите му по-
зиции най-малкото в средносрочна перспектива.

Русия, рязко укрепнала благодарение на фанта-
стичния късмет и на възстановяването на държавата, 
неразумно не криеше високомерното си тържество 
по отношение на отслабналите победители в Студе-
ната война, които донеотдавна почти демонстратив-
но не се съобразяваха с нея.

Контраатаката на започналите да губят беше 
предсказуема. Напълно в съответствие с нейната 
логика беше реакцията на грузинското нападение в 
Южна Осетия и на руските ответни мерки, на чиято 
сдържаност и досега не мога да се начудя.
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Със своето посредничество от името на ЕС френският президент Никола 
Саркози позагаси разгорялата се фарсова „Студена война“. Но основните при-
чини за нея останаха и продължават да действат.

Сериозни източници за нагнетяване на напрежението има и в Русия. Част 
от елита смята, че с подклаждането на антизападни и особено на антиамерикан-
ски настроения може да се отвлече вниманието от вътрешните проблеми. Това 
изкушение ще се засилва със задълбочаването на кризата. Но още по-важно е 
дълбокото разочарование практически на всички слоеве на руската политиче-
ска класа от резултатите от взаимодействието със Запада през последните две 
десетилетия. Смята се, че в най-лошия случай той мамеше, а в най-добрия при-
лагаше двойни стандарти и неизменно се възползваше (където беше възможно) 
от руската слабост, идеализъм или даже добра воля, без фактически нищо да 
дава в замяна. Недоверието към САЩ приближава сто процента. То е по-голя-
мо, отколкото дори по времето на последното изостряне на Студената война 
през 1979–1984 година. Тогава у значителна част от съветския елит и от народа 
имаше най-малкото прикрито възхищение и влечение към политиче ския строй 
на Запада, към западния начин на живот, имаше надежда, че отхвърляйки ко-
мунистическото иго, ние ще се побратимим.

Сега в Москва съществува твърдо убеждение, че на Запад разбират само 
логиката на силата и на грубия пазарлък по принципа „сутрин парите – ве-
чер столовете“ *. Голямо е недоверието и на Запада към Русия. То се подхран-
ва от разочарованието, че Русия не възприе предлагания полуколониален път 
на развитие, по който доброволно тръгнаха страните на Централна и Източна 
Европа. С огромна помощ наистина, каквато на Русия никой не предлагаше. 
Мнозина на Запад се плашат и от, меко казано, необуздания характер на новия 
руски държавнокапиталистически строй.

Разразилата се световна икономическа криза измести на втори план на-
прежението между Русия и стария Запад, макар и да не го премахна. Кризата 
ще бъде доминиращ фактор, който ще определя световната политика през след-
ващите години. Отношенията на Русия със стария Запад ще играят твърде мал-
ка роля в международните конфигурации в близко бъдеще. Но за Русия тези 
отношения са важни. И те навлизат в нова фаза. 

В САЩ дойде на власт много по-разумен от предишния и популярен по 
света президент. САЩ очевидно са готови да започнат нов диалог с Москва.

Европа е отчаяна от своята геополитическа слабост и като се възползва от 
смяната на властта във Вашингтон с по-симпатична, прави всичко възможно да 
се сближи със САЩ с надеждата, че американците ще я измъкнат. Временно е 
прекъснато взаимното раздалечаване на атлантическите партньори. То най-ве-
роятно ще се възобнови след няколко години, ако кризата завърши и отново за-
почне движение към създаване на нова централна – тихоокеанска – ос на светов-

*  Буквален превод на известната фраза от „Дванайсетте стола“ на Илф и Петров „утром деньги 
– вечером стулья“, която често се употребява в публикации, свързани с икономическите от-
ношения в днешна Русия – бел. прев.
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ната икономика и политика вместо старата атлантическа. Затова, поне временно, 
инициативата за подобряване на отношенията с Русия европейците предават пак, 
както през 90-те години, в ръцете на САЩ. Още повече че руско-европейските 
отношения се намират интелектуално и политически в задънена улица.

Ако не иска външна конфронтация с ефимерната надежда да получи по 
този начин още един лост за контрол над своето население, Русия не е заинте-
ресувана от конфронтация със Запада, дори латентна и фарсова. Москва показа 
своята воля и готовността си за твърд разговор и даже за твърди действия, въз-
станови политическата си сила. И едновременно ние се въвличаме в изглежда-
щата засега бездънна яма на кризата, от която не можем да се измъкнем сами. 
Освен това международната ситуация, и преди крайно тревожна, се дестабили-
зира пред очите ни. Нараства заплахата от възникване и ескалация на военни 
конфликти. Трябва поне да се опитваме да регулираме тази ситуация съвмест-
но. Разбира се, не само със Запада, но и с него на първо място.

Появява се възможност да започнем да измъкваме от кризата отношени-
ята си със страните на Запада. Но се появява и опасност предлаганият инстру-
ментариум за изход от кризата да засили в тези отношения елементите на Сту-
дената война. САЩ явно ще предложат връщане към процеса на договорно 
съкращаване на стратегическите нападателни оръжия и към разширяване на 
преговорите и върху нестратегическите, или тактическите, ядрени оръжия. Ве-
роятно ще бъде отложено разгръщането на ПРО. И американците, и европей-
ците ще настояват за възобновяване действието на Договора за обикновените 
въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ), замразен от руска страна заради очевидно-
то му несъответствие с новите реалности и заради отказа на ред нови членове 
на НАТО да го ратифицират.

Западните партньори ще се съгласят да обсъждат идеята за нов договор 
за европейска сигурност, но ще потопят нейното обсъждане във всички стари, 
наследени от Студената война структури – НАТО, ОССЕ, за да не променят 
засега нищо. Партньорите ще тласкат в центъра на диалога доказалия безпо-
лезността, ако не вредността си Съвет Русия–НАТО, за да може още веднъж да 
укрепят легитимността на Северноатлантическия блок.

Русия има силни козове в новия търг. Москва държи ключовете за транзи-
та в Афганистан, ние имаме сериозни позиции в отношенията с Иран, в близ-
коизточното урегулиране. Не бива да се боим от диалог. Той по-скоро е изгоден 
за нас. Но трябва да се помни: връщането на военнополитическата тематика в 
центъра на диалога крие заплаха, защото страните ще започнат отново да се 
гледат като потенциални противници, да броят безсмислени в по-голямата си 
част военни баланси и да намират дисбаланси, чието значение ще раздуват. Ес-
тествено страните ще започнат да изнасят на търг едностранно изгодни пропа-
гандистки предложения, усилвайки взаимните подозрения и съперничейки си 
за общественото мнение. Ограничаването и съкращаването на оръжията са не 
само инструмент за регулиране на надпреварата във въоръжаването и за на-
маляване на напрежението, те, както показа опитът от Студената война, могат 
успешно да бъдат използвани за нейното раздухване и продължаване и даже за 
нагнетяване на недоверието.
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Още по-лошо е, че възобновяването на процеса на ограничаване и съкра-
щаване на въоръженията, на диалога за сигурността ще реанимира и ще върне 
на преден план старите рицари на Студената война с тяхното обичайно мисле-
не. И те отново с упоение ще започнат да броят боеприпаси, да измислят из-
куствени баланси, несъществуващи заплахи. Аз сам изразходвах, а по-точно 
пропилях едно десетилетие и половина в миналото за тази игра и съм сигурен, 
че бих могъл да реанимирам старите си умения. Но не ми се иска. И предуп-
реждавам – да не попадаме в капана на мисленето от отминалите времена на 
Студената война и на системното военно противопоставяне.

Но все пак ще се наложи да се възобнови военно-политическият диалог. Още 
повече че с негова помощ може да се намалят излишните въоръжения на основа-
та на взаимност. Сега ние нямаме в ръцете си друг инструмент за възстановява-
не на разрушеното доверие. А то трябва да бъде възстановявано, за да започнем 
да си взаимодействаме за предотвратяване на по-нататъшна дестабилизация на 
международните отношения, достигнала и без това равнище извън допустимите 
граници. Трябва да се възстановяват нормалните работни отношения със Запада 
вече без илюзиите от края на миналия век и без сменилите ги разочарования и 
високомерие в последно време. При това нормални, даже близки отношения с 
Европа са необходими и за нашата модернизация, и за укрепването ни. 

Ние вече видяхме как през последните години разочарованието от сла-
бостта и двуличието на Европа, увеличаващото се раздалечаване повлияха на 
Русия, засилвайки в нея позициите на антимодернизаторите, на затъналите в 
корупция, на ония обществени слоеве, които не искат да живеят според закона 
и в условия на отвореност и политическа конкуренция.

Така че навярно трябва да се върви към ново сближаване със Запада по 
пътя на разоръжаването, с който разполагаме сега, без да забравяме за всич-
ки останали. Но трябва да виждаме и всички опасности, които той крие, да ги 
заобикаляме, да вървим по този път с отворени очи. И главното – усмихвайки 
се, без да губим чувството си за хумор. С разбирането, че предлаганото огра-
ничаване на въоръженията е повече игра, която е опасно да се играе, ако сме 
прекалено сериозни.

И, разбира се, не трябва да се допускат големи, качествени съкращения на 
ядрените оръжия. Тяхното наличие е единствената гаранция срещу плъзгането 
на света към поредица от конфликти и даже към световна война. Без ядрено-
то оръжие би могло направо да обявим днешната международна ситуация за 
предвоенна.

А след няколко години ще настъпи нова реалност, ще се забравят старите 
обиди и опасения. И е твърде вероятно да се появи възможност за нови, не 
ритуални, а сериозни крачки за сближаване, включително даже за създаване на 
съюз между ЕС и Русия.

Превод: Виктория Дамянова
Публикува се по: htpp://www.karaganov.ru/articles/261.html
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За 2008 година има всички изгледи да влезе в ис-
торията като преломна или повратна точка. Та-

кива точки бяха: 1989, когато падна Берлинската сте-
на и рухна „желязната завеса“; 1944–1945 – краят на 
Втората световна война, създаването на Организаци-
ята на обединените нации, подписването на Бретон-
Уудските споразумения, началото на надпреварата 
за превъзходство между двете нови свръхдържави; 
1919, 1814–1815 и 1648 – годините, когато съответ-
но беше сключен Версайският мирен договор, състоя 
се Виенският конгрес и беше подписан Вестфалският 
мир. Това са жалони, които бележат завършването на 
една епоха и възвестяват настъпването на нова ера в 
историята на човечеството.

През лятото на 2008 почти едновременно ста-
наха три забележителни събития, които имат далече 
отиващи последствия и които, според мен, може да се 
смятат за предвестници на (а е възможно и да са след-
ствие от) нов световен ред. През август Русия нахлу 
в Южна Осетия. За всички това беше изненада, и не 
само защото Москва демонстрира доминиращата си 
роля в Северен Кавказ. Преди всичко стана ясно, че 
след две десетилетия на слабост и разпадане Москва 
отново е готова и способна да налага на съседите си 
своята воля с военни средства, както и да води агре-
сивна енергийна политика.

През същия месец в Китай се откриха летните 
Олимпийски игри, а след няколко седмици първият 
китайски космонавт успешно излезе в открития кос-
мос. Двете събития бяха илюстрация на впечатлява-
щото завръщане на огромната страна в редиците на 
великите държави, макар че за известно време ста-
ваше дума само за икономическото й засилване. Аз 
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нарочно употребих фразата „за известно време“, тъй като би било наивно да 
се допуска, че КНР като свръхдържава ще се ограничи само с икономически 
възход. След икономическото възраждане неизбежно идва пробив във военно-
политическата сфера.

После, в края на лятото и в началото на септември, световната финансова 
криза доби пълна сила. Макар че въглените тлееха в САЩ вече няколко месеца, 
истинският пожар се разгоря едва след като многочислени финансови учреж-
дения бяха принудени да признаят, че са дали изключително рисковани кре-
дити без надлежно подсигуряване. Като последица банките станаха жертва на 
взаимни подозрения и престанаха да си дават една на друга пари на заем. По-
добно междубанково кредитиране е жизнено необходимо, тъй като позволява 
на финансовите учреждения да смекчават върховите натоварвания по дълго-
вите плащания и да си осигуряват достатъчна ликвидност в периоди на спад 
на икономическата активност. В същото време загубите по текущите операции 
неизбежно доведоха до разпродажба на активи, което, от своя страна, стана 
причина за развиване на негативната спирала на нови загуби и нови продаж-
би. В резултат кризата на американския ипотечен пазар постепенно прерасна 
в световна криза на ликвидността и платежоспособността на финансовите па-
зари, което с времето доведе фондовите пазари до крах и до рязко спадане на 
борсовите индекси. Пострадаха всички учреждения (застрахователни и преза-
страхователни компании, пенсионни и хедж фондове), а впоследствие се стигна 
до резки колебания на валутния курс, от което най -много страдат развиващите 
се страни.

Както и да се отнасяме към всичко това, дълбоката икономическа криза 
във вид на рецесия на световната икономика изглежда неизбежна. Първите й 
признаци вече са налице. Икономическият растеж фактически спря. Стомано-
добивните компании временно ограничават дейността си. Портфейлите с по-
ръчки, неотдавна съставени за няколко години напред, се свиват до няколко 
месеца. Расте безработицата.

Завръщане към многополярния свят

 Последиците от тази криза обаче ще излязат от пределите на икономика-
та. Без всякакво съмнение икономическият упадък на Запада и в частност на 
Съединените щати ще се отрази върху политическото превъзходство на Запада. 
Краят на това господство няма да настъпи веднага: във всеки случай мощта на 
САЩ е твърде голяма и многостранна. В най-близко бъдеще могъществото на 
Америка ще остане колосално, но относителната й мощ рязко ще отслабне, кое-
то ще означава важна промяна в баланса на силите на световната арена. В едно 
и също време тежестта на другите държави и блокове (Китай, Индия, Русия, 
Бразилия) нараства, а Съединените щати съвсем очевидно достигнаха върха на 
своето влияние.

 Накратко светът, с който ще се сблъска новият американски президент 
Барак Обама, кардинално се различава от света, който Джордж Буш-младши 
наследи от Бил Клинтън преди осем години. И избирането на Обама само ще 
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ускори тази еволюция. Не е нужно да се опасяваме от някакъв изолационизъм, 
но лидерството на Америка ще стане малко по-различно. При президентства-
нето на Буш САЩ заемаха позицията на доминираща свръхдържава, за което 
допринасяха войната с тероризма и конфликтите в Ирак и в Афганистан. Сега 
обаче под натиска на обстоятелствата на Вашингтон ще му се наложи да се съ-
средоточи върху отстраняването на дисбаланса в собствения си дом (икономи-
ческата криза, здравеопазването, промените в климата) и да провежда по-мал-
ко активна външна политика. 

 С избирането на Барак Обама се събуди надеждата, че Съединените щати 
отново ще се превърнат от надменна свръхдържава в страна с големи възмож-
ности за всички и отново ще бъдат за целия свят пример на открито общество, 
в което нямат значение произходът, расата или националната принадлежност. 
Безчовечният стремеж към абсолютно господство трябва да отстъпи място на 
нравственото лидерство. 

 Това ще бъде свидетелство за по-радикална промяна в международните 
отношения, отколкото можем да си представим днес, и ще стане предвестник 
на необратимия край на кратковременния еднополярен свят, в който живяхме 
след разпадането на съветската империя. В този световен ред доминираше една 
единствена държава – Съединените щати, и в неговата основа лежеше глобал-
ното разпространение на две системи – политическата демокрация и свободна-
та пазарна икономика.

Всъщност още терористичният акт на 11 септември 2001 година ясно по-
каза, че еднополярният свят не е неизбежност и че историята ще се движи по 
своя път въпреки теориите на Франсис Фукуяма. Несъмнено беше самонадеяно 
да се предполага, че разпадането на съветската империя ще ознаменува начало-
то на хилядолетно господство/хегемония на Запада или на Америка. В действи-
телност изглежда 2008 ще стане начало на новия многополярен свят, на „новия 
век на империите“.

Подобни кардинални изменения в световната политика не са новост. Ние 
може да станем очевидци на петото крупно разместване в геополитическото 
пространство за последните 100 години. Когато през 1914 година се разрази 
Първата световна война, Европа и внушителна част от останалия свят все още 
живееха в епохата на империализма: голяма част от Европа, почти цяла Африка 
и значителна част от Азия бяха във властта на шест европейски империи.

За по-малко от четири години изчезнаха четири от тези империи: Герман-
ската, Австро-Унгарската, Руската и Османската. Само Британската и Френ-
ската империя се задържаха малко по-дълго благодарение на своите колонии 
в Африка и Азия. Но векът на европейския империализъм се беше приближил 
към своя край. Главният победител (макар и в краткосрочна перспектива) стана 
националната държава. В някои европейски страни нейните корени са в поли-
тическите традиции на далечното минало, но именно разпадането на колони-
алната система й позволи да започне стремително да набира скорост в Европа в 
началото на 20-те години на миналия век.

За съжаление разпадането на цели империи и образувалият се в Европа 
колосален вакуум във властта разчистиха пътя не само за националната държа-
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ва, а и за най-агресивните разновидности на етническия национализъм – наци-
оналсоциализма в Германия, фашизма в Италия, а също и за националболше-
визма и за комунизма в Русия. Всичко това въвлече европейския континент в 
страшната бездна на Втората световна война. В много отношения национална-
та държава преживя Втората световна война въпреки поражението на фашиз-
ма и нацизма. Обаче дивиденти от това получиха реалните победители: новите 
свръхдържави – Съединените щати и Съветският съюз.

В промеждутъка между 1945 и 1989 година те бяха по-силни от всяка друга 
от предшестващите ги държави, но за Европа тази промяна ознаменува нача-
лото на епохата на „отстраняването“ й от световната политика. В продължение 
на 44 години Европа беше разделена от „желязната завеса“, която по думите на 
Уинстън Чърчил от знаменитата му фултънска реч се простираше от „Шчечин 
на Балтика до Триест на Адриатика“. Това беше епоха, в която САЩ и СССР с 
тяхната Студена война, постоянно заплашваща цялото човечество, създадоха 
биполярния свят не само в Европа, а и на цялото земно кълбо. За други стра-
ни подобен световен ред беше още по-лош, отколкото за Европа. Това, което в 
Европа остана като Студена война вследствие на надпреварата в ядрените въо-
ръжения, в други части на планетата – от Корея и Виетнам в Далечния изток до 
Южна Азия и Близкия изток, Африка и Латинска Америка, породи многочис-
лени „горещи войни“.

Далеч съм от мисълта да копнея по мнимата стабилност на биполярния 
свят. Ние платихме за нея със скъпоструващата надпревара във въоръженията 
и с неотслабващата заплаха от ядрена война, която се усилваше от преднамере-
ната политика на свръхдържавите да поддържат състоянието на гарантиране 
на взаимното унищожение.

Ние платихме за това и с продължителната епоха, когато нищо не можех-
ме или не желаехме да направим за нашите европейски „съюзници“ от другата 
страна на „желязната завеса“. Даже по време на унгарското въстание (1956) и на 
потушаването на Пражката пролет (1968) ние мълчаливо наблюдавахме става-
щото, отказвайки се да протегнем ръка за помощ. Цената, която ние платихме 
за стабилността в периода на Студената война, в действителност беше несъраз-
мерно висока. По такъв начин решителното съдействие за страните от Източна 
Европа, желаещи да се присъединят към ЕС през 1990-те, може да се изтълкува 
като компенсация за страхливото бездействие по време на Студената война. 
Ние направихме това, което би трябвало да направим много по-рано.

Завръщане на империите

За съжаление на мястото на биполярния свят от времето на Студената 
война не дойде Европа, възстановила своите позиции на политическата карта 
на света. Европейският съюз така и не си изработи цялостна външна политика 
или политика в областта на сигурността. Япония затъна в дефлационната яма и 
икономическият растеж в тази страна фактически се прекрати. А държави като 
Китай и Индия направиха първите си крачки към свободната пазарна иконо-
мика. С други думи, нищо и никой не можеше да оспори монополистическото 
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могъщество на Съединените щати, камо ли да им хвърли предизвикателство.
Без съмнение най-впечатляващият аспект на американското превъзход-

ство беше военната им мощ. През изминалото десетилетие военните разходи 
на САЩ бяха почти половината от разходите на всички останали държави, взе-
ти заедно. Американският отбранителен бюджет превишава повече от два пъти 
съответните разходи на всички страни – членки на Евросъюза. Ако заговорим 
за сухопътни операции, разликата е още по-впечатляваща. Експертите изцяло 
са съгласни, че военният потенциал на всички страни – членки на ЕС, едва ли 
достига 10% от потенциала на Съединените щати.

За 12 години от 1989 до 2001 г. (т.е. до терористичните атаки в Ню Йорк и 
Вашингтон, отбелязали едновременно висшата точка и фундаменталния обрат 
в отношенията между Европейския съюз и САЩ) нито един държавен деец не 
оспорваше американското лидерство. Ние, разбира се, сплотихме редици с на-
шия главен съюзник и изпратихме войски в Афганистан, за да подсечем коре-
ните на международния тероризъм. Обаче далеч не всички от нас подкрепиха 
войната в Ирак. Това стана първият нагледен признак на растящото разбиране, 
че Европа се стреми самостоятелно да отговаря за решаването на международ-
ните политически въпроси.

Събитията от последните няколко месеца, и по-конкретно финансовата 
криза, в по-голяма степен, отколкото зараждащото се в Евросъюза осмисляне 
на своята роля (още повече че то не се споделя от всички политически лидери 
на ЕС), служат като предвестник на епохата на многополярния свят. Съвсем 
очевидно е, че еднополярното устройство на света доказа своята неефектив-
ност и нежелателност. Нов биполярен свят, създаден по шаблона на Студената 
война, също не издържа критика. Също толкова неуместно изглежда завръща-
нето към опората на националната държава, ако се има предвид следното: по-
следните няколко десетилетия демонстрираха, че нито една държава не може 
да се смята достатъчно голяма и богата, за да се изправи сама пред глобалните 
предизвикателства. Дори свързана с други страни на регионално равнище, на-
ционалната държава е твърде малка.

Така че, харесва ли ни, или не, в някакъв смисъл ние се връщаме към ре-
гионалните империи и навлизаме в нов век, когато въпросите пред световната 
общност ще се решават от дузина реални или потенциални политически и ико-
номически световни центрове, повече или по-малко равномерно разпределени 
по цялото земно кълбо.

Разбирам, че терминът „империя“ поражда не най-хубави асоциации, 
особено в националните държави, създадени точно върху развалините на ев-
ропейските империи. Няма да се забъркваме в словесни игри. Под термина 
„империя“ аз разбирам съвсем не Прусия от времето на Хохенцолерните, не 
„двуглавата“ монархия на Хабсбургите и не царска Русия, а политико-иконо-
мическо образувание, състоящо се може би от много държави и народи, обе-
динено от общи структури и съвременни институции, често подхранвано от 
разнообразни традиции и ценности с корени в стари и нови цивилизации. В 
този нов световен ред важна роля се дава на многообразието на империите и 
цивилизациите, а не на доминирането на която и да е една цивилизация. Значе-
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ние имат политическата стабилност и икономическият растеж, които те могат 
да осигурят на регионално равнище, а не стремежът на една или друга държава 
да властва над целия свят.

С две думи: това не е носталгия по някогашното величие на европейските 
империи. Става дума за раждането на политически организации от нов вид, 
създадени от открити и свободни общества, конкуриращи се помежду си на 
глобално равнище, изграждащи не стени, а по-скоро мостове. При това всяка 
държава запазва своите регионални корени и обичаи.

С други думи, днес националната държава е твърде малка, за да може 
да влияе върху събитията в света. От друга страна, ООН е прекалено трома-
ва и бавна, за да бъде действена организация в бързо променящите се усло-
вия. Във всяко отношение новите образувания могат да издигат мостове през 
съще ствуващи вододели, тъй като са способни да мобилизират регионални 
възможно сти на субконтинентално равнище и следователно, както е записано 
в Устава на ООН, да играят централна роля в решаването на регионални и даже 
на световни проблеми.

Нова международна финансова система

Ние живеем в преломен момент не само от гледна точка на световния 
баланс на силите, а и в идеологически план. Ако 1989 година се ознаменува с 
решителна победа на свободната пазарна икономика и на капитализма, 2008 
изглежда ще ни принуди да признаем, че необузданият капитализъм има опре-
делени ограничения.

Само по себе си това наблюдение не претендира да бъде оригинално и 
ново. За това съвсем недвусмислено предупреждаваше още Адам Смит в сво-
ята книга „Изследване за природата и причините за богатството на народите“ 
(1776). Следователно въпросът не е дали сме съгласни с поставената диагноза, а 
как се отнасяме към нея. Къде да търсим спасение? Какъв интелектуален отго-
вор можем да дадем на разразилата се криза?

 Отговорите на сегашната криза крият рискове. Първоначалната реакция 
и мерките за противодействие не предвещават нищо добро. Във всеки случай 
те са предсказуеми във висша степен. Както и при предишните финансови 
кризи, разтърсили света в периода между двете войни, отговорите бяха глав-
но (икономически) национализъм и колективизация или тяхното съчетаване. 
Независимо от това принадлежат ли страните към по-широка наднационална 
формация, или не, те извършват масови интервенции заради спасяването на 
собственото си национално достояние. Нещо повече, без всякакви угризения 
на съвестта те експлоатират създалата се ситуация за спасяване на някои от 
загубените „скъпоценности на короната“. С други думи, престижът на нациите 
взема връх над съображенията на международното сътрудничество.

За илюстрация могат да послужат все по-силното звучене през последните 
седмици на неонационалистическите фанфари и разговорите за победителите 
и победените – в целия свят, все едно, че Европейският съюз никога не е съ-
ществувал. Нидерландците празнуваха победа след изкупуването на акциите 
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на компанията Dutch Fortis и ABN-Amro. В Париж ликуваха по повод „победата“ 
в борбата за компанията Dexia. И много ръководители на европейски прави-
телства без заобикалки заявиха, че гарантират спестяванията само на своите 
граждани.

Формите на тези интервенции малко или повече са сходни във всяка стра-
на, а именно: масирани парични вливания на държавни средства, а в някои 
случаи даже пълномащабна национализация за възстановяване на банки и на 
застрахователни компании, загубили платежоспособност. Единствени общо-
известни изключения от това правило станаха компаниите Lehmаn Brothers в 
САЩ и Fortis в Белгия, които бяха просто закрити или продадени. Държавата 
също се намесва с цел да се реши друг остър проблем – възобновяването на 
междубанковото кредитиране. Като предоставят държавни гаранции на подоб-
ни кредити, правителствата се стремят да отстранят растящото недоверие меж-
ду финансовите учреждения и по този начин да поддържат тяхната ликвидност 
на необходимото равнище. 

Без съмнение тези интервенции са оправдани, ако става дума за спасяване 
на финансовата система от пълен крах в краткосрочна перспектива. Обаче опас-
ността е в това, че такава мярка скоро може да доведе до по-лоши по следици 
от злото, с което е призвана да се сражава. Масираното наливане на държавни 
средства в банки, търпящи бедствие, или във всеки друг отрасъл на икономи-
ката, както и предоставянето на всякакви държавни гаранции изисква край-
на предпазливост. Както обезболяващите средства от типа на морфина или на 
метадона следва да се приемат в малки дози и непродължително време, така и 
държавните вливания или гаранции трябва да се използват твърде ограничено 
и избирателно. В противен случай те стават наркотик, привикването към който 
задушава до корен и унищожава вътре в такива финансови учреждения всяка-
къв стимул за ефективно управление.

Защо й е на банката внимателно да изследва искането за кредит от друга 
банка, ако държавата поема всички рискове? Защо застрахователната компания 
трябва да се стреми към разумно и пресметливо управление на портфейла си, ако 
при първите признаци за неблагополучие правителството ще покрие всякакви 
необезпечени задължения? А изопачаването на конкурентната среда? Държавата 
на практика не прави разлика между неплатежоспособните, лошо управлявани 
учреждения и платежоспособните, добре организирани корпорации.

В крайна сметка държавата започва да финансира даже банките с висока 
степен на капитализация, които от самото начало не са имали изобщо никакви 
проблеми и които започват да изпитват неудобство само защото банките кон-
куренти в родината им и/или зад граница са станали получатели на държавна 
помощ. В дадения случай краткосрочните икономически интервенции също 
може да са уместни, обаче не след дълго с тях започват да злоупотребяват, с 
което само се усложнява положението.

Тези опасения са напълно обосновани и по отношение на неотдавна съз-
дадените „суверенни фондове“, или фондове на националното благосъстояние. 
Колкото и благородни да са поставените пред тях цели (а именно – да защи-
тят стратегическите интереси на Европа от възможна вълна на поглъщане на 
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европейските компании от чуждестранни фондове на националното благо-
състояние), както винаги в действителност всичко това се оказва не толкова 
благородно, особено когато работата стигне до разпореждане с фондовете на 
националното благосъстояние. Във всеки случай аргументът в полза на създа-
ването на подобни учреждения се оказва чисто лицемерие. Когато американски 
или европейски компании влагат средства зад граница и поглъщат руско, ки-
тайско или индийско предприятие, тези действия се приветстват като пример 
за глобализация или за интернационализация на пазарите. Когато обаче ста-
ва обратното, това обикновено се обявява за заплаха за нашата независимост. 
Фактически ние виждаме повторение на онази реакция, която преди няколко 
десетилетия съпровождаше експанзията на японските компании на западните 
пазари. Тогава също звучаха предупреждения за „жълтата заплаха“ и японски-
ят бизнес се натъкваше на съпротива.

Нещо повече, ще ни се наложи да си зададем въпроса: чии финансови ак-
тиви останаха предимно или изцяло незасегнати от сегашната криза на фондо-
вите пазари и следователно кой е способен да мобилизира огромни финансо-
ви ресурси за осъществяване на крупномащабни поглъщания, от които ние се 
опасяваме повече от всичко? По време на няколкоседмичната паника Китай, 
Русия и Индия можеха да изкупят целия западен финансов сектор. Обаче, ако 
не смятаме разговорите за парични вливания от страна на руски инвеститори 
в банковата система на Исландия, никакви признаци за подобни действия от 
страна на Москва не бяха забелязани.

Руските олигарси и арабските кралски семейства през последните няколко 
месеца загубиха повече, отколкото нашите тъй наречени институционални ин-
веститори. И отново аргументите, с които се оправдава създаването на фондове 
на националното благосъстояние, се оказват понякога изцяло несъстоятелни. 
Истинската причина се крие в това, че официалните лица, загрижени от интер-
венцията на чуждестранния капитал, виждат във финансовата криза идеалния 
предлог за осъществяване на протекционистка политика уж с цел да защитят 
националната промишленост, макар че по-рано им беше трудно да оправдаят 
подобен курс.

Европейският отговор

Съществува реална опасност всички национални интервенции (държавни 
гаранции, финансови вливания, фондове на националното благосъстояние) да 
поставят под заплаха финансовото бъдеще. В края на краищата това просто ще 
означава допълнително дългово бреме, което ще се стовари върху плещите на 
идващите поколения. Неволно възниква въпросът: как страни с голям държа-
вен дълг и липса на значителни пенсионни резерви ще се справят със социал-
ното осигуряване на своето стареещо население? И нима подобни действия не 
са неприемливо „залагане на нашето бъдеще“ даже за онези държави, които не 
са обременени с непосилни дългове?

 Да вземем за пример Ирландия: тази страна има доста скромен държавен 
дълг, но тя дава гаранции за всички банкови депозити на сума 400 млрд. евро. 
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Даже ако се отърве от проблемите, които тези мерки създават на други страни 
(чиито финансови средства започнаха стремително да се преливат в ирландски 
банки), сумата на гаранциите два пъти превишава БВП на Ирландия, шест пъти 
– годишните приходи на ирландския бюджет и почти осем пъти – сегашния 
държавен дълг на страната.

 А какво става със закона на Европейския съюз за честна конкуренция? А 
какво да се прави с европейския Пакт за стабилност и растеж? Едва ли е нужно 
да се казва, че изключителната ситуация налага да се приемат изключителни 
мерки, но може ли която и да е страна – членка на ЕС, самопроизволно, в ед-
ностранен порядък да копае гроб за своите съюзници? Накратко, къде гледаше 
Европа в разгара на спада? Защо мълчеше Еврокомисията? Ако националната 
затвореност, колективизацията или национализацията са така нежелателни, 
какво следва да се предприеме?

Когато по една или друга причина на пазара на ипотечното кредитиране в 
САЩ се разрази криза, тя повлия негативно на икономиката на целия свят, тъй 
като стотици банки, застрахователни компании и пенсионни фондове пряко 
или косвено са заинтересувани от американския пазар. Сама по себе си тази 
криза е следствие от засилващата се секюритизация (…), което доведе напри-
мер до сключването на съглашения за заемите между банките и заемоискате-
лите, които в минали времена биха се смятали за изключително рисковани и 
неприемливи. В такава ситуация недоглеждането или липсата на необходимия 
контрол в една страна може да имат негативни последици за целия свят.

Обаче би било съвършено неправилно за всичко да виним глобализацията 
и да се затваряме в национални граници. Глобализацията отдавна е достигнала 
такъв размах, че не изглежда възможно да се задържи. Напротив, правилният 
извод е, че макар икономиката да е глобална, надзорът над нея в много отно-
шения си остава фрагментарен и национален. Политическото управление на 
глобалната икономика практически липсва.

Въвеждането на европейската валута служи като убедително доказател ство, 
че отговорът на световната финансова криза следва да се търси не толкова в из-
вънредните икономически мерки, колкото в структурните реформи, например 
в разработването на нов, задължителен международен финансов договор. Ако 
не беше еврото, 10 и повече европейски валути сега биха изпитали върху себе си 
колосален натиск, какъвто изпитват бразилският реал, исландската и датската 
крона. И за това, че такъв натиск не се усеща, изключителната заслуга е на ев-
рото. От този успех следва да се направят изводи и да се утвърдят всеобхватна, 
трансгранична политика и механизми за надзор в много области на финансово-
икономическата дейност. Като минимум в зоната на действие на всяка валута е 
необходимо да се въведе единна система на благоразумен финансов надзор като 
допълнение към ръководните парично-кредитни учреждения.

Между зоните на действие на различните валути трябва да се сключват 
обвързващи съглашения в рамките на новия международен договор, за да има 
световната икономика единна система за глобално управление или, в краен 
случай, единна глобална мрежа от надзиратели, с помощта на която би се осъ-
ществявал контрол за спазване на единните правила на играта от всички фи-
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нансови контрагенти. Обаче тези международни правила трябва да бъдат нови 
в много отношения. Националната раздробеност на регулиращите механизми, 
разбира се, не е единствената причина за възникването на сегашната ситуация: 
механизмите за международно регулиране, които вече съществуват, в много 
отношения се оказаха недееспособни.

Например Базелските международни нормативни актове доведоха до не-
дооценка на рисковете, много от които бяха класифицирани като „извънбалан-
сови“, докато действащите сега международни счетоводни правила (IFRS) не са 
подходящи, тъй като са твърде проциклични и не са способни да сдържат низ-
ходящата спирала на падащите цени и на принудителните продажби. Необхо-
димо е също да се установи ефективен контрол над всички видове нови финан-
сови продукти. Това ще бъде своеобразна гаранция за тяхната безопасност. 

За да получим представа как новата система може да действа, най-добре е 
да започнем с европейската политика. Освен от независимата Европейска цент-
рална банка (ЕЦБ), еврозоната неотложно се нуждае от три реформи (или нови 
учреждения), като: 

• Единен европейски финансов регулатор, част от свeтовната мрежа от 
регулатори, придържащи се към единни правила и норми.

• Учреждение (например подразделение на ЕЦБ) със задача да одобрява 
исканията за междубанково кредитиране. Във всеки случай това би било по-
разумно решение на проблемите за възстановяване на доверието между банки-
те и за гарантиране на пазарната ликвидност, отколкото даването на масирани 
държавни гаранции или създаването на „фондове на европейски интервенции“, 
равнозначно на европеизация/колективизация на разходите за национализа-
ция на европейските икономики.

• Накрая, правителство на еврозоната, носещо отговорност за провеж-
дане на политиката за социално-икономическо сближаване или конвергенция 
– именно сближаване, а не съгласуване. В рамките на тази политика е необхо-
димо да се разработят задължителни параметри за развитието на различните 
икономики и страни – членки на Евросъюза или на еврозоната, благодарение 
на които ще бъде възможно със съвместни усилия да се изгради по-цялостна и 
конкурентоспособна европейска икономика. Важна крачка в това направление 
беше предприета на съмита на еврозоната, който се състоя през октомври ми-
налата година.

Последна препоръка – да се признае фактът, че финансовата криза неиз-
бежно ще предизвика забавяне на икономическото развитие през следващи-
те няколко години. Това може да стане предвестник на значителен растеж на 
икономиката на страни като Китай, Бразилия и Индия. През 2007 г. по обем на 
БВП Китай вече беше четвъртата икономика в света, докато Бразилия, Русия 
и Индия заемаха съответно 10-о, 11-о и 12-о място. Очаква се, че към 2050 г. 
КНР ще бъде икономика номер едно, превъзхождайки САЩ два пъти по обем 
на БВП, Индия ще излезе на трето място, Бразилия – на четвърто, а Русия – на 
шесто. Това ще принуди западните страни да осъществят кардинални измене-
ния в сферата на икономиката. Но те не следва да злоупотребяват с механизми-
те на пазарното регулиране, макар че финансовите пазари безусловно трябва да 
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се управляват достатъчно твърдо. Колкото и да е парадоксално, засилването на 
регулирането във финансовата сфера трябва да се съчетава с растяща либера-
лизация на общата икономическа политика.

Във връзка с това поражда тревога фактът, че важността на балансира-
ността на бюджета днес се подлага на съмнение с такава лекота, с каквато се 
отстоява потребността от национализация. Обаче да се допуска, че рецесията 
може да се победи, като се увеличава дефицитът в бюджета, съвсем не е по-
малка илюзия. Опасенията на пестеливите хора и на потребителите ще бъдат 
преодолени само тогава, когато започнем да осъществяваме реални и решител-
ни мерки за борба с причините на финансовата криза, вместо изкуствено да на-
помпваме покупателната способност на семействата. Нещо повече, страните с 
голям държавен дълг и/или с отсъствие на пенсионни резерви изобщо не могат 
да си позволят превишаване на разходите над доходите.

* * *
Никой не се съмнява, че нашият свят преживява повратен момент. Финан-

совата криза действа като своеобразен „ускорител на частиците“, форсирайки 
нашето движение към ново, многополярно общество. Това особено нагледно 
се проявява в икономиката, обаче в политическата и във военната сфера фор-
миращите се велики държави също започват да се проявяват. Русия и Китай на 
първо място, а също и Индия не пропускат възможности да демонстрират пред 
света, че са сила, с която другите е необходимо да се съобразяват. Въпросът е 
ще може ли и ще пожелае ли Европа да играе забележима роля в това ново, мно-
гополярно устройство на света.

Европа, както и преди, страда от страхливост. Докато финансовата криза 
приведе в действие цяла поредица от държавни интервенции, предприети от 
отделните държави членки, реакцията на Евросъюза (с изключение на евро-
съмита) общо взето се ограничи с няколко благи пожелания. Обаче съвсем не 
е ясно какво я чака Европа в бъдеще. Ако тя иска да играе някаква забележи-
ма роля в многополярния свят и да преживее „новия век на империите“, един-
ствената алтернатива за нея е да предприеме по-решителни и смели крачки към 
по-нататъшна интеграция. Ако разглеждаме сегашната финансова криза в този 
разрез, тя не е катастрофа, а по-скоро е златна възможност да се погрижим за 
своето бъдеще. Нашето политическо ръководство е нужно да преодолее бояз-
ливостта и страха и да направи решителна крачка напред.

 Превод от руски:  Д.  Димитров

По: Сп. „Россия в глобальной политике“, № 1, Январь–февраль 2009.
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ПОЛИТИКА

По традиция, преди да започне предизборната 
кампания, в нашите партийни редици настъпва 

напрегнато мълчание, съпроводено с тих ропот и, за 
съжаление, с интриги при нареждането на кандидат-
ските листи. Напротив, ние сме убедени, че именно 
сега е подходящото време да се чуят, а не да бъдат ста-
явани, различните гласове за нашата политика.

Особеното на предстоящите избори е, че се про-
веждат в условията на криза. За България може да се 
каже и обратното – кризата протича в условията на 
избори. Има опасност, улисани в предизборните пре-
пирни и схватки, да замъглим и изместим основния 
проблем – политиката за противодействие на иконо-
мическата криза. Тя още повече ще се изостря, защо-
то засегна България, преди да са излекувани пораже-
нията от прехода.

Политиката на БСП за следващия мандат трябва 
да се съобрази главно с няколко фактора:

• Световната икономическа криза. Тя продъл-
жава и обхваща почти целия свят, а у нас предстои 
да се задълбочава. Поне първата половина от след-
ващия мандат ще премине под знака на кризата. Не-
обходимо е пренастройване на управлението в анти-
кризисен режим. Не бива да допускаме сътресенията 
в реалния сектор на икономиката да се пренесат и в 
банковия, а икономическата криза да предизвика со-
циална дестабилизация.

• България навлезе в 20-ата година на прехода. 
Вместо да реши, той задълбочи повечето от същест-
вуващите проблеми, създаде нови и увеличи изоста-
ването ни от страните с близки до нас позиции. Това 
също налага ревизиране на досегашната политика и 
коригиране на настъпилите вследствие на нейното 
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прилагане резултати.
• Членството на България в Европейския съюз. Върху управлението на 

страната все по-осезаемо ще влияят европейските институции. Ние все още 
не сме усвоили европейския опит, а отклоненията от европейските стандарти 
и злоупотребите пречат да оползотворим максимално възможностите, които 
участието в ЕС ни дава. Не искаме българските данъкоплатци да плащат за 
спрените европейски пари.

• Кризата на доверието към институциите. Тревожно е, че в послед-
ните месеци на мандата в общественото мнение проблемът с корупцията над-
хвърля отрицателните оценки дори по отношение на благосъстоянието. Много 
вероятно е темата за корупцията да се превърне в център на предизборната 
кампания, а недоверието към следващия парламент да е още по-голямо.

І. Възможни са два подхода на БСП при подготовката и участието в пред-
стоящите избори.

Единият е този, който засега доминира – по-широко и по-убедително пред-
ставяне на постигнатото от управлението. Самò по себе си завършването на пъ-
лен управленски мандат от БСП е успех, особено при създадения комплекс от 
предсрочното й сбогуване с властта. С оглед на изборните резултати през 2005 
година тройната коалиция беше необходима и оправдана заради приемането 
на България в Европейския съюз. Но след началото на 2007 година БСП тряб-
ваше да промени курса на управление, дори като поеме риска от предсрочни 
избори. Вместо това тя продължи тенденцията към одесняване – и причините 
за него не са само в коалицията. Още европейските и местните избори показа-
ха, че БСП губи лидиращата си роля в обществените предпочитания, а сега, в 
навечерието на изборите, вече сме в догонваща роля. Все още можем да спече-
лим изборите, но в същото време е реална опасността да се окажем в позиция 
близка до позициите на ДПС и „Атака“. Това би довело не само до отстраняване 
на БСП от властта, а и до трудно поправими последици върху влиянието на 
социалистическата партия.

Другият подход е, без да се подценява направеното, да се даде заявка за 
промяна на политиката. Тя се налага от социалните проблеми в България, които 
се изострят от задълбочаването на икономическата криза. Още повече че раз-
витието на кризата заличава голяма част от постигнатото в предишните години 
– икономически растеж, инвестиции, намаляване на безработицата, данъчни 
приходи и др. Затова БСП трябва да заложи не на пропагандата на успеха, а на 
реализъм, откровеност и критичност към тежкото положение, в което се нами-
рат повечето от нашите избиратели, пострадали от прехода. Да не подменяме 
този основен проблем с поредния епизод – сблъсък върху столичния боклук. 
Правителствената грижа за бита на софиянци е оправдана, но покрай нея едни 
фирми печелят от общината, а други – от изпълнителната власт.

Предизборната кампания не бива да се ограничава до изтъкване на каче-
ствата и недостатъците на лидерите на водещите партии. Този подход е твърде 
рискован за партия, която носи отговорността за управлението и която претен-
дира, че има по-голям кадрови потенциал от своите конкуренти.
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БСП трябва да отговори на очакванията на своята социална база. Дори 
десният социалист Дюрчани неотдавна каза, че иска заможните да са наши съ-
юзници, но те няма да са най-облагодетелстваните от нашето управление. От 
ръководството на БСП и на правителството не сме чули нещо подобно, без те 
да са значително по-леви.

БСП трябва да поиска доверие и убедителна подкрепа от хората на тру-
да, от пенсионерите, от малкия и средния бизнес, от учащите се, за да решава 
по-успешно техните проблеми. А днес най-важните проблеми според мнозин-
ството български граждани са: корупцията, несигурността за работните места 
и ниските доходи.

ІІ. Предстоящите избори отново поставят на преден план трите основни цели 
на лявата политика: ограничаване на бедността, борба срещу корупцията, мо-
дернизация на страната – инфраструктурна, технологична, информационна.

Още древногръцкият философ Зенон е установил, че демокрацията може 
да се изроди в плутокрация – във власт на богатството. В началото на прехода 
в България властта се превръщаше в богатство, а сега богатството все повече се 
превръща във власт. Прякото купуване на гласове е само външната и най-урод-
лива част от политическата деградация. Няма как демокрацията в политиката 
да съжителства с концентрацията на икономическата, медийната и държавната 
власт в едни и същи ръце. 

Световната финансово-икономическа криза поднови интереса към харак-
тера на политиката. Сега е актуален въпросът „кой ще плати основната цена 
за кризата“. В конкретните условия това е част от общия въпрос за лявата и 
дясната политика. Не бива да допускаме социалната база на БСП и нейните 
потенциални избиратели да бъдат най-силно засегнати от кризата, така както 
именно те платиха най-голямата цена за прехода. 

Лявото крило в БСП разбира значението на финансовата стабилност, но 
ние сме срещу финансова стабилност в границите на бедността. Колкото и да са 
нараснали доходите, България продължава да е с най-ниските заплати не само 
в Европейския съюз, а и на Балканите. Основният измерител на лявата социал-
на политика не може да е индексирането на доходите, а повишаването на каче-
ството на живот и на относителния дял на разходите за труд в брутния вътре-
шен продукт. Социалната политика не може да съществува извън и откъсната от 
икономическата. Поради това предлагаме по-нататъшните стимули за развитие 
на бизнеса задължително да са обвързани с неговата иновативност и социална 
ангажираност – запазване и разкриване на работни места, подобряване на усло-
вията на труд и поемане на допълнителни социални ангажименти. 

Необходимо е също увеличаване на ролята на държавата. Но не всяко въз-
действие на държавата върху стопанския сектор е признак на лява политика. 
Такъв признак е активното допълнително регулиране на отношенията в сто-
панската област и насочването на инвестициите в крайна сметка към реалната 
икономика и към заетите в нея. 

1. Ориентиране на цялата управленска програма към главната цел – пови-
шаване на качеството на живот на българските граждани. В съответствие с тази 
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цел на социално-икономическата политика предлагаме следните новости:
• Приемане на национална инвестиционна програма с включени в нея 

регионални проекти; програмата да е осигурена от национален инвестиционен 
фонд. Обемът на средствата в него трябва да е поне 4–5 млрд. лева за следващи-
те четири години. Този фонд пряко или косвено може да се формира с част от 
средствата във фискалния резерв. По-нататъшното евентуално увеличение на 
гаранциите за влоговете в банките да се предоставя само на тези от тях, които 
при определени от държавата условия участват в кредитирането на приоритет-
ните проекти.

• Насочване на инвестициите главно в две области – инфраструктура 
(пътища, язовири) и социални заведения (детски градини, социални домове).

• Връщане към идеята за освобождаване от облагане на реинвестираната 
печалба.

• При утвърждаване на инвестиционни проекти и провеждане на обще-
ствени поръчки да се залагат определени социални изисквания. 

• Подпомагане на малкия и средния бизнес чрез:
– по-нисък размер на наличния капитал (не повече от два пъти), когато 

става дума за изпълнение на неголеми по стойност дейности;
 – запазване на договорените лихвени проценти в процеса на изплащане 

на кредита.
• Повишаване на минималните доходи до реалната линия на бедността.
• Възстановяване на необлагаемия минимум и на елементите на семейно 

подоходно облагане.
• Допълнително облагане на най-големите имущества или доходи, особе-

но на премиите на бизнеса.
• Създаване на по-големи правомощия и по-големи отговорности на 

мест ната власт в областта на социалната политика.
• Приемане на единен класификатор на държавните длъжности.
• Съкращаване на административните, а не на социалните разходи чрез 

премахване на дублиращи се структури и дейности.
По повод на енергийния форум в София предлагаме по подобие на орга-

низацията на държавите – износителки на нефт, да се обсъди идеята за създава-
не на организация на държавите, транзитиращи газ и нефт към други страни. 

2. В здравеопазването главното е да се запази неговият обществен харак-
тер. Специално е необходимо: 

• Комплексно обслужване на пациентите в доболничната помощ чрез въ-
веждане на стимули за създаване на групови практики с наличие на основни 
специалности в тях.

• Възстановяване на връзката между специализираната доболнична и 
болнична помощ.

• Допълнителното здравно осигуряване да е доброволно и да надгражда 
основния пакет медицински дейности.

• Финансиране на здравеопазването чрез здравната каса и бюджета. 
НЗОК да финансира лечебната дейност, включително заплащането на меди-
цинския персонал, а собственикът, респективно държавата – капиталовите 
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разходи за сгради и оборудване.
• Възможността да се притежават неограничен брой аптеки трябва да се 

обвърже със задължението всяка пета, десета и пр. аптека от аптечните вериги 
да се открива в малък общински център или населено място по списък, приет 
от Министерството на здравеопазването, съгласуван с местните власти.

• Въвеждане на по-високи стандарти за откриване на лечебни заведения 
и ефективен контрол върху тяхната дейност.

• Контролът за качеството на лечебната дейност да се възложи на инс-
пекторат към Министерството на здравеопазването, а не на организацията на 
изпълнителите – БЛС.

• Лекуване на пациента, а не просто на отделното заболяване, което е не-
достатък на въведената методика на клиничните пътеки.

• Преминаване от персонален към териториален принцип на действие на 
лекарските практики в малки населени места, където те са непривлекателни и 
обслужването на населението е нередовно.

3. В образованието – след предприетите мерки за финансово стабилизиране 
и децентрализация в средното образование е време да се поставят нови задачи: 

• Главното е да се обвържат социално-икономическите потребности и 
демографските проблеми, от една страна, и структурата на училищната мрежа 
и нейното финансиране, от друга. Това налага диференциран подход при фи-
нансирането, който да осигури насочването на ученици към професионалното 
образование и високо качество на общообразователната подготовка.

• Държавата да финансира образованието само в държавните и в общин-
ските училища. Либералният принцип „Парите следват ученика“ включва в 
себе си подпомагане на имащите за сметка на нуждаещите се. Освен това той не 
стимулира запазването на училищата в малките населени места. Необходима е 
нова методика за финансиране на училищата и за формиране на делегираните 
бюджети.

• След като държавата справедливо повиши стипендиите за докторан-
ти, тя трябва да преодолее несъответствието със заплатите на младите учени и 
преподаватели и като цяло да повиши доходите в областта на висшето образо-
вание и науката.

•  По-силен контрол при определяне на студентските такси в държавните 
учебни заведения с цел запазване на достъпа до висше образование. Държавата 
изцяло да поеме разходите за обучението в държавните вузове, а студентските 
такси задължително да се насочат към финансиране на други дейности в полза 
на студентите (общежития, библиотеки, спортни съоръжения и други).

• Принципът на проектно финансиране на науката не предполага ликви-
диране на най-голямата и най-стара научна институция в страната – БАН. Ака-
демията да се запази и развива като комплексен национален научен център.

 ІІІ. Корупцията е проблем, който се признава от всички. 
 Заклинанията срещу корупцията не водят до нейното отслабване. В съ-

щото време широко разпространените в обществото подозрения за участие 
на представители на властта в корупционни схеми намаляват доверието в 
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нея. Борбата срещу корупцията може да постигне значителни резултати и да 
убеди обществото, че не се води само под външен натиск, ако засегне най-
високите етажи на властта, ако се премахнат двойните стандарти в противо-
действието срещу нея.

 За мнозинството от българските граждани сегашните политически партии 
са повече източник и проводник на корупцията, отколкото средство за борба с 
нея. Това впечатление в края на мандата се подсилва от няколко извършени или 
подготвени замени на държавни имоти и от други разпоредителни действия с 
държавно имущество.

 За ефективно противодействие срещу корупцията предлагаме:
• Развиване на положителните практики, какъвто е случаят с дейността 

на Инспектората към ВСС, като се разширят обхватът на неговите проверки и 
тежестта на оценките му в атестирането на магистратите.

• Изключване на фирми, регистрирани в офшорни зони, от достъп до 
бюджетни и европейски средства. 

• Въвеждане на командитния принцип в управлението на държавните и 
общинските търговски дружества, т.е. отговорност на управителите за финан-
совите резултати с цялото им имущество. Тогава в ръководствата на тези дру-
жества няма да се настаняват партийни храненици и послушници.

• Ограничаване на данъчната тайна по отношение на определени дър-
жавни органи – МВР, ДАНС и други. 

 Проблемите с корупцията не могат да се решат само от правозащитните 
органи и от съдебната система. Затова е наложителна промяна на политическа-
та система и на политическия елит.

 ІV. Промяната на политическата система и на политическия елит се осно-
вава върху три стълба:

• Реално участие на гражданите във властта чрез създаване на възмож-
ност те да инициират референдуми и общи събрания. Ако БСП не направи 
необходимото за приемането на този закон до края на мандата на 40-ото НС, 
тя няма да има основание да повдига тази тема в предизборната кампания и в 
следващия парламент. Демагогия е да се говори за намаляване на отчуждението 
на гражданите от властта, докато те са изолирани от нея. Задължително е до 
края на мандата да се приеме законопроектът за прякото участие на граждани-
те в управлението.

• Ние подкрепяме въвеждането на мажоритарен елемент в избирателна-
та система, но направеното е само първа крачка. При това в приетия вариант 
БСП се изправя пред реалната опасност срещу нея да застанат кандидати, под-
крепени почти от цялата опозиция.

•  Издигане от БСП на авторитетни личности – необвързани с корпора-
тивни зависимости, отзивчиви към проблемите на гражданите и компетентни 
професионално и политически. За политика не е достатъчна неговата лична 
почтеност. Той не бива да допуска користни действия дори от стоящите редом 
и над него във властта.

Не бива да се смята, че БСП разполага едва ли не със запазени места, които 
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следва да се разпределят между приближени на ръководството лица. Ако участ-
вам като кандидат в предстоящите избори, ще отстоявам представените тук 
позиции. Но няма да съм кандидат на всяка цена. Крайно време е личностите 
да правят политиката на партиите, а не от името на партиите да се прокарват 
лични интереси и властта да се употребява користно. 

 Със своите кандидати БСП може да заложи формирането на следпреход-
ния политически елит, съставен както от способни и опитни политици, които 
не са покварени или изхабени, така и от нови, но вече професионално утвър-
дени личности, последователно отстояващи позиции по значими обществени 
проблеми.

V. Въпросът за управленската коалиция отново е актуален. 
 Обществените нагласи и ниското доверие към партиите показват, че едва 

ли една от тях ще получи достатъчно подкрепа, за да управлява сама. БСП на-
трупа значителен коалиционен опит. Той трябва да се използва, като изоставим 
това, което пречи за развитието на страната и за провеждането на политиката 
на партията.

Разбира се, изборните резултати обуславят възможните коалиции, но не 
избирателите пряко, а партиите, по-точно техните ръководства, формират уп-
равленските коалиции. 

Практиката показа, че пренасянето на квотното разпределение на властта 
на различните управленски нива не само не гарантира висока компетентност, а 
благоприятства взаимните компромиси при злоупотребите с властта. Сегашна-
та управленска коалиция започна с компромис по отношение на т.нар. царски 
имоти и завършва със съмнителна сделка с държавни имоти, предоставени на 
кръг, близък до ДПС. 

Политиката е невъзможна без компромиси, но тя губи истинския си сми-
съл, когато се свежда до компромис. По-важно е да не подвеждаме и да не 
разо чароваме нашите избиратели, а не да правим неограничени компромиси с 
властта. Ако властта означава нещо да бъде променено, тогава ролята на опо-
зиция може да е по-значима, отколкото участието в управлението (Оскар Ла-
фонтен). Това не е призив за отстъпление от властта, а убеждение за начина на 
нейната употреба. Следователно основният въпрос не е „С кого“ БСП би участ-
вала в коалиция, а „За какво“. Тоест въпросът е от какво няма да отстъпи и за 
какво би направила компромиси. Тези отговори трябва да даде предизборната 
платформа. 

Но коалиционните компромиси съвсем не са български патент. Разбрахме, 
че Сергей Станишев подкрепя кандидатурата на Жозе Барозу отново за пред-
седател на Европейската комисия. Тогава можем да се запитаме за какво се про-
веждат европейските избори и смята ли Партията на европейските социалисти 
да ги печели?!

 VІ. Успехът на БСП в предстоящите избори зависи както от собствената 
ни политика и кандидати, така и от отношението ни към основния политичес-
ки опонент – ГЕРБ. 
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 ГЕРБ има редица уязвими места:
• Липса на цялостна и последователна управленска политика.
• Обществото не е ориентирано какво точно представлява нейният ли-

дер и какви са качествата на нейните кадри.
• Няма яснота за начина, по който функционира партията.
• Ако състоянието и управлението на столицата е пример за България, 

той едва ли е в състояние да мотивира избирателите.
 Бъдещо управление, доминирано от ГЕРБ, носи рискове не само за стра-

ната, а и за стабилността и развитието на демокрацията. Тези слабости и недо-
статъци на ГЕРБ не бива да водят до нейното подценяване, защото въпреки тях 
като опозиционна партия тя може да разчита на съществуващото недоволство 
и на очакваното възмездие за корупцията и злоупотребите с власт.

 Политическата цел на БСП за предстоящите избори за 41-во Народно съ-
брание е: на първо място – спечелване на най-голям брой гласове. Резултати-
те от изборите за европейски парламент силно ще повлияят на резултатите за 
националния. Сигурно е, че с наближаване на изборите икономическата криза 
в България ще се задълбочава. Нейните проявления стават все по-осезаеми – 
огра ничено кредитиране, рязко намаляване на износа и на продажбите, увели-
чаване на безработицата. Изострянето на социалните проблеми вследствие на 
кризата ще засилва тревогата и недоволството сред големи групи в обществото. 
От това ще се възползват водещите опозиционни партии и особено радикални 
партии като „Атака“. Неубедителните засега резултати в пресичането и проти-
водействието на корупцията по високите нива на властта ще подсилват съще-
ствуващото недоволство.

 Главните резерви на БСП за предстоящата кампания са в оповестяването 
на амбициозна и обоснована политика за противодействие на икономическата 
криза и за подобряване на качеството на живота и в издигането на кандидати, 
които да увеличават, а не да разколебават доверието в нея. Ние всички искаме 
победата на БСП. Ако перифразираме древногръцкия философ, тя ни е мила, 
но идеята за социална справедливост, интересите на трудовите хора и върхо-
венството на народната воля са ни по-мили. И когато БСП се отклонява от тях, 
ние трябва да се противопоставяме, именно защото сме социалисти. Сега въп-
росът е не само ще спечелим ли изборите, а дали БСП ще остане единствената 
влиятелна партия и след прехода. Все още имаме този шанс, ако успеем не само 
да реагираме срещу кризата, а и да я управляваме. Това изисква промяна на 
социално-икономическата политика и радикална промяна на сегашния поли-
тически модел.

 Ако не променим така политиката, вместо „Нищета на философията“, на-
писана от мислителя на хилядолетието, с колективни усилия ще трябва да на-
пишем „Нищета на политиката“!
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Предлаганата статия няма за цел да направи кон-
кретен анализ на пред ставянето на българската 

десница на европейските и на предстоящите парла-
ментарни избори. Тя е по-скоро опит за щрих по две 
по-големи, и като обем, и като важност, теми – съд-
бата и перспективите на дясното в България и рес-
пективно настоящето и бъдещето на лявото у нас. Не 
страдам от илюзията, че съм в състояние да дам из-
черпателен отговор на тези въпроси, а единствено 
имам съзнанието за тяхната важност.

Работна теза

Основните допускания, които правя, са, че – първо 
– днешното незавидно състояние на българската десни-
ца се дължи на липсата на адекватна и автентична дясна 
идеология и – второ – продължителното и продължа-
ващото идеологическо обезличаване на Българ ската 
социалистическа партия ще бъде основна причина за 
нейното най-вероятно нерадостно бъдеще.

Няколко думи за 
идеологията като такава

Думата „идеология“ отдавна носи негативни ко-
нотации. Причините за това не е трудно да се откри-
ят – свръхидеологизацията на „предишния“ ни жи-
вот отмести „идеологическото“ махало към нейното 
пълно отричане. Напротив, аз намирам наличието на 
идеологии за необходима част от общественото уст-
ройство и за неотменна съставка на нормалната поли-
тическа система. Основания за подобен извод ми дава 
следното. Ако приемем максимално стеснена дефини-

ДЕСНИЦАТА. ИЗБОРИТЕ. БЪДЕЩЕТО
Иван Динков-младши

Иван Динков-младши  – магис-
тър по политология. Експерт по-
литолог в Центъра за стратеги-
чески изследвания.
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ция на идеология, ще видим, че тя означава систематизиран и цялостен възглед 
за света – какъв е и какъв бихме искали да бъде. Следователно всяка идеология е 
смес от факти и ценности. Една идеология може да бъде атакувана и е атакуема 
за интерпретацията на фактите и за заложените в основата й ценности – и това 
се нарича борба на идеологии, но тяхното пълно отричане е равносилно на от-
ричането на морала като част от човешката личност. Преведено на политически 
език, това означава, че без идеология политиката, схващана в нейния смисъл на 
работа за общото благо, се изпразва от съдържание, а човешките същества като 
субект и обект на това общо благо биват лишени от избор.

Срещу подобни разсъждения могат да се противопоставят няколко аргу-
мента.

Първо, времето на големите идеологии е отминало. Този аргумент е частич-
но верен, тъй като големите идеологии на миналото бяха тотални, което твърде 
често ги превръщаше в тоталитарни. Финалната им точка неизбежно се оказ-
ваше идейна и политическа автархия, попадаща в Платоновия капан – невъз-
можността да се спре ходът на времето независимо колко прекрасни са идеите. 
Подобни идеологии аз наричам затворени и се надявам тяхното време наистина 
да е отминало, но да се твърди, че при днешната бифуркация на света няма да се 
родят отворени идеологии като отговор на случващото се, ми се струва невярно 
и невъзможно. Човечеството е раждало богове, ще роди и нови идеологии.

Вторият аргумент се базира върху т.нар. край на историята. Макар отдавна 
да стана ясно, че този край така и не настъпва, метастазите на подобна квази-
идеология продължават да обезсилват всеки опит за дефиниране на различна 
гледна точка. Днешната световна криза не просто недвусмислено показва гра-
ниците на либерализма като принцип на обществено и икономическо разви-
тие, тя го превръща в край на самия себе си вместо в край на историята. Оче-
видно е, че организиран по такъв начин, светът не може да съществува нито 
безпроблемно, нито още дълго. Либерализмът извежда основанията си пряко 
от параметрите на човешката личност и се стреми да премахне всички възмож-
ни посредници – държава, църква, наднационални структури – от тази връзка. 
Подобна основа е твърде тясна и крайно несигурна. Едва ли има смисъл да се 
припомня парадоксът на свободата, открит от К. Попър, че пълната свобода 
на един в крайна сметка означава пълното робство на всички останали. Нещо 
повече, да се твърди, че нямаме друго бъдеще освен днешното настояще е еле-
ментарна грешка. Историята е надживяла вечния Рим, така че едва ли ще има 
особен проблем с либерализма и неговите адепти.

Третият аргумент противопоставя многобразието и скоростта на днеш-
ния свят срещу способността на една идеология да ги обхване, доколкото всяка 
идеология предполага известна статика, базирана върху неизменни принципи. 
Подобен аргумент е изцяло неверен. В своя статия за списание „Понеделник“ 
проф. В. Проданов ясно показва как все по-големият обем информация и на-
трупващото се знание не водят до чувство за повече сигурност и още по-малко 
до усещане за смисъл. Така че идеологията като ценностна призма за възприе-
мане на света не само не е изживяла времето си, тя е по-нужна отвсякога.

Последният и най-широко използван аргумент стъпва върху клишетата 
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„прагматизъм“, „експертно начало“, „политиката като изкуство на възможното“. 
Той подменя факта с ценността и дискредитира „желаното“ чрез неизменност-
та на „наличното“. Така фактът се оказва оценностен, а наличното – единствено 
възможно. Отдавна са известни резултатите, когато целта оправдава средства-
та, но сигурно трябва да си припомним, че поне от времето на Кант е редно да 
възприемаме човека като цел, а не като средство. Там, където липсват високи 
хоризонти, могат да се очакват случайни резултати. Освен това прагматизмът 
твърде удобно сваля политическата отговорност и идеологическата определе-
ност от раменете на всеки политик или партия, тъй като всеки експерт винаги 
знае „как“, но не и „защо“.

В заключение, идеологията е център и същност на политиката. Дискреди-
тацията на едната неизбежно повлича след себе си другата и я редуцира или до 
нейната буквална икономизация, или до охрана на господство и привилегии 
– аргумент, известен ни още от Тризимах.

Няколко проблема в обекта на анализ

При дефинирането на десницата в България неизбежно се сблъскваме с 
въпроса кои са десните у нас. Количеството десни партии е обратнопропорци-
онално на качеството дясно съдържание. Какъв да бъде критерият, по който да 
причисляваме една партия към десницата? „Официалният“ стандарт – членове 
на Европейската народна партия, едва ли е работещ, първо, защото ЕНП прие 
твърде много български партии за десни и, второ, защото, следвайки собстве-
ните си конюнктурни интереси, обикновено „тича преди победителя“. Други-
ят проблем при дефинирането на българската десница не засяга само нея. Той 
е свързан с цялостното позициониране на политическите партии в политиче-
ското пространство. Очевидно е, че когато лява партия въвежда плосък данък, 
бивш монарх претендира да е социалдемократ, но по необходимост е станал 
член на европейското либерално семейство, а една по същество етническа пар-
тия дори го е изпреварила – за политическа стратификация можем да говорим 
само условно. Така, при липса на надежден критерий, аз ще фокусирам анализа 
си върху две десници. Първата е класическата, или историческа, десница. Това 
са остатъците от СДС заедно с неговите деривати. Втората е новата десница, 
ако определението приляга на ГЕРБ. Обект на настоящия анализ няма да бъдат 
заявилите се като десни партии – например РЗС или движения като „Лидер“. 
Независимо от възможността да влязат в европейския или в националния пар-
ламент, подобни организации са „шум в системата“ и едва ли могат да бъдат 
наречени политически проекти.

Историческа траектория и актуално 
състояние на класическата десница

Днешната българска десница се формира като съюз. В него влязоха раз-
лични по политическа принадлежност партии, сдружения и движения. Те бяха 
както новосъздадени, така и възстановени – приемници на старите буржоазни 
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партии, но също и организации с конкретни, специфични не толкова полити-
чески, колкото обществени претенции като „Екогласност“. Най-малкият общ 
знаменател, гарантиращ целостта на подобно множество, беше антикомуниз-
мът. Това е първото родилно петно на българската десница и то все още не е 
преодоляно. Конструирането на политическа идеология, теза или позиция чрез 
политическа антитеза е невъзможно. Беше въпрос на време това да стане ясно. 
Падането на правителството на Ф. Димитров, постоянните фракционерства, 
отлюспвания, кресчендото на тогавашния политически език, особено към до-
вчерашния съратник, ясно показаха, че за една сериозна политическа биогра-
фия е нужно нещо повече от омраза. Докато този период на българската десница 
съвпада с детската възраст на всички останали антикомунистически сили в Из-
точна Европа, следващият се разминава с тях. Изчерпаността на модела „съюз, 
прераснал в коалиция“ беше преодоляна в средата на 90-те години чрез създа-
ването на голяма единна опозиционна партия. Важно е да се помни, че това бе 
направено силово, дори тиранично и авторитарно. „Идеологът“ на този процес 
е Иван Костов. Още тогава можеше да се разчете, че смисълът на каузата/идея-
та се жертва в името на фактичността на едно единство, чиято цел е конкретна-
та власт. Големият липсващ в това уравнение се оказа дясната идеология. Факт 
е, че България беше преориентирана геополитически, че се извърши вторичен 
икономически преход чрез приватизацията, че това бе първото правителство, 
изкарало целия си мандат – но още при първата загуба на властта единството 
се оказа химера. Причината е, че основата на изглеждащия дотогава монолитен 
Съюз на демократичните сили не бе някаква представа за България, нито ня-
каква кауза, различна от антикомунизма. Простият факт е, че партията беше 
изградена на чисто икономическа основа около един властови център, който 
дори съвпадаше персонално с личността на Ив. Костов и който разпределяше 
ресурси и привилегии срещу лоялност. Историята многократно е предлагала 
примери за краткосрочната ефективност на подобен модел. Това е моделът на 
хунтата, която рано или късно се изправя пред общественото и икономическо-
то недоволство, предизвикано от централизиращите й чрез репресии действия. 
Интересно е да се отбележи, че всеки подобен режим обикновено идва на кри-
лата на дълбока криза и с императива, че „няма време за губене, трябва да се 
действа“, така че същностните за развитието на държавата и обществото въп-
роси се отлагат за неопределено бъдеще с надеждата всеки различен глас или 
сам да утихне, или да бъде смълчан. Разпадането на СДС, започнало през 2001 
г., отново върна двата въпроса от 1992 г. – „как“ и „в името на какво“. Неспособ-
ността да се отговори на тези прости въпроси и до днес обяснява състоянието 
на българската десница. Стига човек да познава принципа на пропорционал-
ност, според който за постигане на желан резултат се мобилизират съответни 
нему ресурси, ще разбере, че амплитудите в историческото развитие на СДС се 
дължат на кардиналната неяснота какъв е желаният резултат, вън от схващане-
то за властта като ценност сама по себе си. Именно от тази неяснота произтича 
объркването по въпроса каква организационна структура е необходима – дали 
масова, вътрешно демократична партия, или малка, сплотена и лоялна партия 
от болшевишки образец, или ветрило от идейно близки партии с цел по-голяма 
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репрезентативност. Вместо това съвсем логично след загубата на властта СДС 
влезе във война със себе си. Политическото и културното ниво на тази борба 
стигна до ключовете за служебните автомобили на „Раковски“ 134… Резултатът 
не закъсня – пълен изборен цикъл от унизителни поражения: президентски из-
бори през 2001 г., парламентарни през 2005 г., частични кметски в София през 
2005 г., европейски през 2007 г., местни през 2008 година. Днес въпросът пред 
класическата българска десница вече не е „как“ и „в името на какво“, а „дали“ 
да съществува. Тя отдавна би почивала в мир на гробището на историята, стига 
на политическия терен да се бе появил нормален десен играч.

Проблеми и перспективи пред класическата десница

На първо място е вече споменатият „генетичен“ проблем – антикомуниз-
мът беше силно политическо оръжие и все още е в състояние да мобилизира 
известен брой хора, но той не става за политически синтез, нито за основа на 
значими политически решения. Силното желание да осъдиш Съветския съюз 
не изтрива от картата Русия, която съвсем според думите на Чърчил никога не 
е толкова слаба, колкото ни се иска. Най-близо до „надстройката“ идеология 
беше Ив. Костов, но той прие „постройката“ икономика за напълно достатъчна. 
Всъщност според тогавашните му разбирания една идеология би била умозри-
телен и идеен ограничител за властта като дейност, подлежаща на неопосред-
ствана употреба. В по-широк план българската десница на два пъти – през 1991 
г. и през 1997 г., имаше възможността да предложи не просто своя идеология, а 
идеология с национално значение и с шанс за историческа победа над левицата 
– и два пъти тя се подхлъзваше в исторически реваншизъм.

На второ място стои лидерският проблем. Обикновено всяка по-значима 
политическа фигура на десницата в даден момент решава да основе своя пар-
тия на основата на придворния си шлейф. Това не може да бъде продуктивно, 
доколкото спорът се изражда – не се обсъжда какво бъдеще се предлага и как, 
а как да се дели миналото, което свързва тези фигури, и тъй като те не желаят 
да бъдат повече свързани, всъщност делят частни интерпретации за миналото, 
които винаги биват разказвани от първо непогрешимо лице. Резултатът е бло-
киран достъп на млади и перспективни политици до десницата и дискредити-
рани и дискредитиращи се десни лидери.

На трето място е парадигмалният проблем „как да се състои десницата“. 
Там, където няма идея, битката е за марката, т.е. отсъства вече споменатата яс-
нота как да се структурира дясното. Ако то е на основата на уважението към 
вчерашния съратник и на правото му на място под слънцето, тогава моделът 
би бил множество малки партии, които се профилират към защита на по-част-
ни интереси и влизат помежду си в тематични коалиции. Ако то е на основа-
та на една обща „славна“ история, тогава моделът е подобен на БСП, в която 
съще ствуват различни течения и гледни точки. Със сигурност обаче моделът не 
може да бъде някой от вече проиграните, те са твърде натоварени с негативи.

На последно място е историческият проблем. Днешната българска дес-
ница копира следосвобожденската. Причината за това не е само политическа 
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– българският капитализъм всякога е бил недоразвит, затова големите модер-
низационни усилия са се извършвали от държавата. Той се оказва неспособен 
да завърши националноосвободителната борба, а впоследствие да реши нацио-
налния въпрос. Нещо повече, далеч от митологемите за „златния лев“ 9 септем-
ври намира една страна встрани от коловоза на световното развитие. Именно 
неразвитостта на нашия капитализъм и по-точно хроничната му неспособност 
за капиталообразуване като основа за стопанско и обществено развитие води 
до компенсирането на тези дефекти чрез преференциални отношения с държа-
вата за приватизация на печалбите, но социализация на загубите. Резултатът от 
този процес е слабо и постоянно разпадащо се политическо представителство. 
Мечтата на българския капитал никога не е била свободен пазар, а протекцио-
низъм, гарантиран с държавни поръчки по извънбюджетни сметки.

Какви са перспективите пред днешната десница? Ясно е, че е необходим 
модус за съжителство и създаването на Синята коалиция е опит за това. Той 
ще реши проблема с парламентарното представителство, но няма да измине 
дори половината път към нормализация на десницата. От една страна, ДСБ се 
превърна в ясен, коректен и дори идейно екипиран политически проект, но 
неговата база е малка. Претенцията да представя образованите, с доходи над 
средните градски слоеве, го обрича да бъде бутикова партия, а фигурата на не-
говия председател е твърде полярна и негативно оцветена, за да изнесе едно 
електорално разширение, каквото така и не се случи от създаването на парти-
ята до сега. От друга страна, деградацията на СДС достигна непредполагаеми 
размери, така че нито е ясно кой е негов председател, нито коя структура зад 
кого стои, нито каква е истинската кондиция на партията. В обозримо бъдеще 
настоящата коалиционна формула ще се запази, а при наличие на достатъчно 
политическа култура всяка от партиите ще заеме своята ниша – ДСБ на класи-
ческа консервативна партия, а СДС на представител на средния и дребния биз-
нес, т.е. на ниските и средните етажи от средната класа. Подобно състояние би 
било адекватно на обществената стратификация, но няма да реши големия въп-
рос на десницата – възможно ли е конструирането на обемна дясна идеология 
у нас, или ще се върви по линиите на отделни частни интереси и на фрагменти-
раното им представителство. Този въпрос ще се окаже незаобиколим и заради 
многото „скелети в гардероба“ и отново ще опре до вариантите за обединение 
на десницата, тъй като раздробена тя неизбежно е слаба. Дано тогава някой 
ясно да издигне и този въпрос – „в името на какво“. Десните хора в България 
имат право да искат да знаят отговора.

Новата десница ли е ГЕРБ?

Създаването и подкрепата за тази партия са в пряка връзка с кризата в 
класическата десница. Неимоверната продължителност и дълбочината на тази 
криза поставиха остро въпроса кой да представя десния избирател. Тъжно е, че 
решението се оказа проект, който аз лично наричам „реванша на обикновените 
ченгета“. Тъжно, защото елементарна максима на демокрацията е, че „мястото 
на генералите е в казармата“.
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Какво точно ще представлява този проект, е все още рано да се каже, тъй 
като, от една страна, ГЕРБ не е преминала през голямото изпитание за всяка 
партия – изпълнителната власт, и, от друга, не се е изправила пред най-важния 
лакмус за съществуване – загубените избори. Независимо от това контурите на 
бъдещето й са отчетливи. На първо място, ГЕРБ е поредната лидерска партия 
у нас и въпреки периодичните изявления на нейния лидер, че създава партия, 
която да съще ствува и след него, тя най-вероятно ще последва неговата поли-
тическа съдба. Така тя се нарежда в станалата вече твърде дълга поредица от 
вождистки партии у нас. Доколкото политическата култура на българина остава 
патриархална и пасивна, фигурата на Б. Борисов успешно активира архетипо-
вете на силната, но справедлива ръка, на разбиращия човек от народа, на неу-
морния борец за общото благо, който винаги е неразбран и неприет от лошите, 
имащи повече власт от него. Той не е гневният пророк, бичуващ несправедли-
востите на света – като В. Сидеров, а по-скоро смес от двама исторически про-
тивници – Ал. Стамболийски и Борис Трети. От единия взема плама за борба, 
харизмата, от другия – интимността в общуването с масите и желязната хватка 
в упражняването на фактическата власт. Това е един омекотен вариант на „кау-
дильо“ без униформа. На второ място, можем да приемем, че ГЕРБ вече е изгра-
дена партия – тя има структури и кадри. Зад гърба си тя има няколко успешни 
избора: частичните кметски през 2005 г., които апробираха лидера й и й дадоха 
летящ старт, европейските през 2007 г., които спечели макар и с малко, но при-
доби самочувствието на първа политическа сила, местните през 2008 г., които 
също спечели независимо от споровете и така потвърди водещата си роля. Тези 
успехи обаче не могат да скрият рисковете, пред които е изправена партията. 
Първо, лидерската й архитектура, разнообразена с въвеждането на официален 
председател – епигон на неформалния лидер, я правят уязвима. Второ, грешките 
в Пловдив и в София са показателни – двата града са знакови и провалите в тях 
могат да костват много. В единия ГЕРБ не издържа първия си тест за коалици-
онност, във втория – управленската дискредитация на самия й лидер отдавна е 
факт. И трето, електоралният ръст на партията спря на позиции, недостатъчни 
за самостоятелно управление. Така и ГЕРБ влезе в капана да търси съюзник. От-
сега е ясно, че компромисът за намирането му няма да е лесен.

В заключение, съществуват всички рискове ГЕРБ да се окаже поредната 
партия, обираща протестния вот и неспособна да го преформулира в съдър-
жателна политика. Досегашните изказвания и действия на така наречените им 
експерти показват несистемност и волунтаризъм, по идентичен начин стои и 
управлението на Столичната община. Членството на партията в ЕНП не доведе 
дори до опит за идеологическо обособяване и самоопределение, което прави от 
ГЕРБ конюнктурно образувание за една чисто инструментална цел – властта. 
Десницата и в този си вариант се оказва безплодна като представа за бъдещето, 
като проект за промяна на настоящето. ГЕРБ повтаря на нов глас старата греш-
ка – да няма отговор на въпроса „в името на какво“. Претенцията на партията 
да е гласът на хората, потърпевши от управлението на тройната коалиция, за-
върта отново спиралата на реваншизма. Ако ГЕРБ наистина е новата десница, 
тя надали ще се различава особено от старата.
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Европейски и парламентарни избори

На 7 юни се проведоха вторите избори за европейски парламент у нас. Ре-
зултатите за основните политически сили са следните: ГЕРБ получава 24,36%, или 
627 693 гласа, което й дава 5 от общо 17 мандата, БСП взема 18,50%, или 476 618 
гласа и 4 мандата, ДПС са трети с 14,14%, или 364 197 гласа и 3 мандата, за „Атака“ 
гласовете са 308 052, или 11,96% и 2 мандата, за НДСВ – 205 146 гласа, или 7,96% 
и 2 мандата, Синята коалиция печели 1 мандат със 7,95%, или 204 817 подадени 
гласа. Под чертата с малко остават „Лидер“ с 5,70%, РЗС с 4,64% и „Напред“ с 2,26 
процента. Доколкото кампаниите на отделните партии преминаха под знака на 
вътрешнополитическите битки и противопоставяния, проведените избори могат 
да се смятат за генерална репетиция на парламентарните. Независимо от това 
смятам всякакви твърди прогнози относно тези избори за рисковани. България 
за пръв път се изправи пред два избора в толкова кратък интервал. Единстве-
ното сигурно е, че представянето на европейските избори до голяма степен ще 
определи и състава на националния парламент. Възможността за сериозно пре-
нареждане на пластовете между двата избора обаче според мен е голяма. Трябва 
да добавим и промененото в последния момент изборно законодателство, което 
не просто въвежда мажоритарен елемент с цялата му неизвестност, а и сменя 
една математическа формула за определяне на мандатите с друга, което ще до-
веде, меко казано, до интересни резултати. На второ място, сянката на местните 
избори – купуването на гласове и новостта корпоративен вот – ще се стоварят с 
пълна сила на парламентарните избори, особено при мажоритарните кандидати. 
На трето място, залогът изборна победа е твърде голям, затова е много вероятно 
кампанията за парламентарния вот да бъде една от най-мръсните, а резултатите 
от него – едни от най-оспорваните, включително по съдебен път, още повече след 
вероятното сезиране на Конституционния съд за ръчно преброяване на бюлети-
ните от евроизборите. Независимо от всичко, съществуват три фактора, които 
са с незаобиколимо въздействие; и трите са неблагоприятни за управляващите и 
наливат вода в мелницата на опозицията. Първият е световната криза, която вече 
„влезе“ у нас, вторият са спрените европейски фондове, третият – непрестанните 
скандали, които са все по-малко политически и все повече криминални. Вече са 
видни и стратегиите на повечето участници. За БСП заедно с ДПС целта е блоки-
раща квота при определянето на следващото управление и евентуално влизане в 
него. За ГЕРБ целта е мнозинство, позволяващо им самостоятелно управление, 
което те биха разширили от позиция на силата с приобщаване на Синята коали-
ция до конституционно мнозинство. За самата Синя коалиция целта е управля-
ваща коалиция с ГЕРБ. За остракираната от всички „Атака“ особен избор няма, 
освен разширяване на присъствието. Цел за по-малките партии е просто влиза-
нето в парламента – все едно кой, европейски или национален. Вторичната цел 
е откъсването на гласове от някоя голяма партия, за да й попречат да реализира 
собствените си цели – в този смисъл много от тези, силно казано, партии играят 
ролята на нечии пети колони. Доколкото обект на настоящата статия е десни-
цата с нейните две писти – ГЕРБ и Синята коалиция, анализът ще се фокусира 
предимно върху тях. Получените на евроизборите гласове вдясно са 1 362 851 от 
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общо 2 601 677, или 52,87 процента. Тук имам предвид гласовете на ГЕРБ, Синята 
коалиция, НДСВ, „Лидер“, РЗС и „Напред“. Очевидно е, че стабилно правител-
ство в такъв формат не може да се излъчи, а това понастоящем е единствената 
конфигурация, даваща мнозинство на десницата. При такива предпоставки е 
много вероятно изборите да се решат както от малки разлики в представянето на 
големите партии, особено при мажоритарните кандидати, така и от изненадва-
щите резултати на някоя дребна партия, прескочила изборния праг. В парламента 
могат да влязат 6, 7, дори 8 партии, което при досегашната история на българския 
парламентаризъм означава ново партийно номадство, неустойчивост на управ-
лението, слаба представителност, ниско качество на законодателната дейност и 
продължаващ дефицит на доверие от страна на обществото.

В заключение, предстоящите избори ще бъдат последният рубикон за кла-
сическата десница и начало на изпитанията за новата. Очевидно при първата 
бе достигната психологическата граница, отвъд която за нея няма живот. Съз-
даването на Синята коалиция е първата стъпка по единствено възможния за 
оцеляването й път. Случилото се в СДС вън от скандалите – нов демократичен 
устав, пряк избор на председателя, избор на млад и необременен с миналото 
лидер, е някакъв малък лъч на надежда. Ако той бъде съхранен, може да се 
очакват цивилизована смяна на поколенията, навлизане на нови идеи, нов тип 
политическо поведение. Предизборната програма на коалицията е силен, логи-
чен и консистентен проект, който може да послужи за разработването на мо-
дерна дясна идеология. При ГЕРБ проблемите едва сега започват – ако партията 
не спечели убедително изборите, тя ще остане в опозиция, по думите на своя 
лидер, което може и да е умен ход с цел запазването й, но избягва отговорност-
та за управление на държавата в криза, а и не отговаря на въпроса как ГЕРБ би 
поела властта, ако така или иначе подкрепата за нея остане на досегашните си 
нива. Ясно е, че подобна позиция носи риска от патова ситуация и управленска 
парализа, при това във време на нечакаща криза.

Линиите на разлома и битката за бъдещето

В рамките на този анализ не може да бъде подминат въпросът защо бедна 
България масово произвежда десници, а не левици. Отговорът има две страни. 
Едната е: БСП не само се съхрани като монолитна и силна партия, а и обърка 
историческото летоброене за десницата, като спечели първите демократични 
избори у нас. Десницата беше принудена да копира един иманентно чужд й мо-
дел – изграждане на организационен модус, побрал в себе си всичко различно 
от левицата, за да успее да я победи. При ниското ниво на българската поли-
тическа култура това можеше да стане единствено чрез централизация при 
претопяване на отделните партии в една. Тук се крие основната разлика между 
някогашния СДС и БСП – те вървяха в различни посоки: десницата – към хо-
могенизация чрез вътрешно- и междупартийни репресии, БСП – към вътрешна 
демократизация и толерантност към различията с цел запазване на единството. 
Днес е повече от очевидно чия стратегия е била по-успешна не само в полити-
чески, а и в исторически план. Общото между двете стратегии е нуждата от 
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„шапка“, която да осигури единството. Според мен такава роля може да играе 
единствено идеологията. БСП избра за свой вариант идейното си модернизира-
не или поне отвори вратата пред него. А СДС застина в тясната рамка на реван-
шизма, освен това му липсва автентичен десен идеологически образец, който 
да бъде следван. Докато левите с цялата си превратна съдба можеха „да се допи-
тат“ по всяко време до Д. Благоев или Я. Сакъзов, да си спомнят Г. Милев или 
Хр. Смирненски, десницата трябваше да преписва чужди щампи, доколкото 
над българските тегнеше проклятието на националните катастрофи. Тъжният 
им опит да реинкарнират монархическата идея като антитеза на левия репуб-
ликанизъм се обърна срещу самите тях в лицето на Симеон Сакскобургготски. 
Всичко това е причината десницата постоянно да се самопоражда с претенци-
ите за автентичност и истинност – и всеки опит да се оказва предпоследен. Тук 
е и причината за 20 години да не се създаде силна и стабилна дясна партия, 
а двуполюсният модел да не се преработи от конфронтационен в стабилен и 
репрезентативен по английски, американски или дори гръцки маниер. Днес, 
когато този модел вече е в миналото, виждаме ли на негово място нещо, което 
да се ползва с по-голяма представителност и доверие или да е по-ефикасно? 
Всичко, което постигат днешните мантри за неизбежност на коалиционното 
управление, е да направят българската политика структурно безотговорна, без-
алтернативна и в крайна сметка анонимна.

Тъжно е, че с годините БСП също запя тази песен. Причината не се крие само 
в патологичния й страх от изолация. Изправена пред тежкото си и дву смислено 
историческо наследство, БСП зае отбранителна позиция, което, от една страна, 
доведе до налагането на десен интелектуален климат в обществото, а, от друга, я 
превърна в лява, но консервативна партия. Докато при волунтаризма от първите 
години на прехода това беше адекватна политика за съхраняване на гражданския 
мир, на социалните придобивки на социализма и по възможност на икономичес-
ката му база, по-късно се разкри дълбоката същност на този конфликт. Прокля-
тието на партията никога не е било липсата на идеи – едва ли можем да обясним 
почти 120-годишната й история с 45-годишния й престой на власт, а разкъсва-
нето, липсата на съразмерност между декларирани идеи и конкретна политика 
за тяхното постигане. Подобен конфликт може да се преодолее по два начина: 
смяна на доктрината или корекция на политиката. В първия случай говорим за 
конфликт на идентичност, във втория – за прецизиране на действията спрямо 
предварително заложения желан резултат. В крайна сметка големият въпрос бе 
какво БСП желае да направи със света, в който съществува – дали да го приеме, 
или да го променя. Скрижалите на идеологията й казваха, че светът трябва да 
бъде променен, а конкретната фаза от развитието му, капитализмът – преодо-
ляна. И наистина, исторически левицата винаги е била в авангарда на човешкия 
прогрес, а в сърцето на нейната идеология всякога е стоял моралният, изискващ 
действия потрес от несправедливостта на света и на живота. Силата на фактите 
обаче накара БСП да приеме света. Така тя избра да промени своята идеология, за 
да я намести спрямо конкретната си политика. Без да съм адвокат някому, нито 
прокурор другиму, проблемът на новата партийна програма не е, че я има, а как-
во представлява. Реабилитацията на социалдемокрацията днес, 70 години след 
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като В. Бенямин написа, че „конформизмът има своя адресна регистрация и това 
е социалдемокрацията“, е архаизъм. Проблемът не е дори в това как изведнъж 
наследниците на Благоев трябва да се окажат наследници на онези, гласували в 
Народното събрание военните кредити. Спорът за бъдещето е по-важен от спо-
ра за миналото и той е: нима смятаме, че издигайки за свое знаме един ерзац на 
марксизма, можем да разберем и, още повече, да осмислим промените в днешния 
свят, при положение че вече се спори доколко самият марксизъм като интелек-
туална оптика е в състояние да го стори? Тъй като справедливо може да бъда 
обвинен, че говоря какво не трябва, без да казвам какво трябва, ще се опитам да 
дам един приблизителен отговор без претенцията на идеолог. Днешната световна 
криза ясно показва изчерпаността на либерализма – човешката свобода, схва-
щана като първопричина и мерило за развитие, се оказва ненадеждна и негодна, 
когато става дума за поемане и носене на обществена отговорност; пазарът не се 
саморегулира автоматично; демокрацията не победи в целия свят, напротив – в 
Латинска Америка и в Югоизточна Азия възникват модели, за чиято ефектив-
ност и справедливост можем да спорим, но те дават най-малкото едни различни 
варианти на развитие. От друга страна, безпрецедентните заплахи – екологична-
та, социалната, енергийната, миграционната, са само няколко примера с глобал-
ни последици, те изискват нов тип решения встрани от познатите и конвенцио-
налните. Затова смятам, че ако в старите идеологически парадигми съществува 
виталност, на сцената отново ще излязат консерватизмът и социализмът, защото 
и двете идеологии търсят своите опори за организирането на света не само в чо-
века сам по себе си, а и във връзката между хората, в естеството на тази връзка 
и в резултатите от нея. Консерватизмът вероятно ще се върне към корените на 
вярата като регулатор на социалните неравенства с цел те да станат по-поносими, 
към традициите като проверен път към бъдещето, към институциите като абсор-
батор на политическите борби. Социализмът вероятно ще предложи доктрина, 
чийто център е човешката солидарност. Негово фундаментално предимство е, че 
залага на преодоляването на капитализма, който, независимо от иновативните 
си качества, няма да прескочи оскъдния си алгоритъм: пари – пари прим. Други-
те идеологии ще останат негови заложници.

Изборът, направен от БСП, я обрича. От авангард на общественото разви-
тие тя се превръща в ариергард, а буквалният й ангажимент с конкретиката на 
това развитие и приемането на неговата безалтернативност логично водят до 
признанието на нейния председател, направено след предишните европейски из-
бори, че „партията е холдинг“. Не е ясно колцина от нейните членове и симпати-
занти могат да си закупят акции, но е ясно, че днешното и утрешното поколение, 
които обективно един ден ще управляват и възпроизвеждат България, надали 
ще познават нещо друго от историята, делата и идеите на БСП. Така битката за 
бъдещето може да се смята до голяма степен за предрешена. Десницата, незави-
симо от вида и състоянието си, ще може да обяви претенцията си за отговорник 
за българската съдба. И има всички шансове да бъде кредитирана.
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Николай Василев – професор, 
доктор на философските науки, 
преподавател в СУ “Св. Кл. Охрид-
ски” по философия, философия на 
историята, философия на чове-
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зия, 2 епиграми, 3 лирика, 1 про-
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Член е на Комисията по общест-
вени науки при ВАК. Бил е наро-
ден пред ставител, вицепремиер 
и министър на образованието и 
науката.

СПРАВКА:
Цигани – от гръцки, асинганос – гадател. Или от пле-

мето ци-ганги, обитавало междуречието от Ци (Китай) до 
Ганг (Индия). Така биват наричани във Франция, Германия, 
Холандия, Чехия, Русия, Унгария, Литва, Гърция, Италия, 
Румъния, Полша, Португалия, Турция, Хърватия, Сърбия. 
В България и Македония ги наричат още гюпци, егюпи, 
агупти, т.е. египтяни (на английски gypsy). Мигрирали ве-
роятно от западните части на Индийския полуостров към 
Пакистан, Афганистан и Персия (V–VІ век), азиатските 
владения на Византия (VІІІ век), Египет (Х век), Европа 
(ХІ век). Общ брой по света – от 5 до 10 милиона.

Роми – българизирана форма на ромà (така назова-
ват себе си част от циганите). Или от древната индий ска 
дума „рдоми“ (пътуващи ковачи и музиканти). Освен 
роми у нас живеят лудари (самоидентифициращи се като 
„румънски цигани“, които обаче не говорят ромски език), 
други българоезични и турскоезични групи. Според спе-
циалистите „цигани“ е научно адекватен термин, докол-
кото обхваща не само ромите, а и всички подобни на тях 
етнически общности. Ромският език е най-близко свързан 
с езиците пенджаби и потохари. Цигански общности в 
България – йерлии, „влахични“ цигани, калдераши, луда-
ри, демирджии.

Искрено се надявам г-н Хънтингтън да ми прости 
за присвоената още в заглавието интелектуална 

собственост. Но това е възможно най-точната (оба-
че неизвестно защо пренебрегвана от анализаторите) 
дефиниция на описваната тук ситуация.

На повърхността на нещата властват прехранва-
щите се със скандали медийни интерпретации, зре-
лището на фотопикантерията, тръпката на новината. 
Роми пребили българи. Българи пребили роми. Уда-

СБЛЪСЪК НА ЦИВИЛИЗАЦИИ
(записки по българските терзания)*

Николай Василев

*  Редакцията на сп. „Понеделник“ е готова да публикува и дру-
ги мнения по темата.
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рени полицаи. Възмутени политици. И древният класически принцип „Всяко 
чудо за три дни“.

В едно от монотонно приличащите си действия на пиесата, примерно, 
мургава тълпа пребива до смърт „някакъв си“ професор. В едно от следващите 
действия стръвен мургавелко вика „Смърт на българите!“; Цветелин Кънчев 
се извинява на усмъртените българи; Румен Петков бърчи чело; Бойко Бори-
сов надува мускули; Боян Расате стяга национална гвардия; самоковски цигани 
стягат антигвардия.

Вместо да свика Съвета за национална сигурност и да го използва рацио-
нално за осмисляне на ставащото, при всяко от скандално приличащите си 
действия на пиесата президентът раздава мъдри съвети с несигурна национал-
на ориентация. Българската общественост е настръхнала. Циганската – също. 
Правозащитни организации бързат да оправдаят с як протестен вой яко сму-
каните западни субсидии.

И така нататък. Циркове, повтарящи се при всяко поредно етническо на-
прежение. С тенденция да продължат да се възпроизвеждат. Нине, присно и во 
веки веков, както се вика. А ще продължат да се възпроизвеждат, докато вместо 
да се направи сериозен историко-цивилизационен, социално-икономически и 
етно-културен анализ, последван от сериозни практически мерки за разумно и 
деликатно балансиране на множеството социалногрупови интереси, държав-
ническата реакция се изчерпва с актуализиране на тревожната статистика за 
очевидната етническа специфика на неграмотността, раждаемостта и престъп-
ността, захлупена от празни лозунги за успешна интеграция и от магически 
заклинания в духа на „Декадата на ромското включване“.

Проблемите на „ромското включване“ (кой пък го измисли това щракане на 
ключовете за електрическото осветление!) впрочем не биха могли да бъдат изяс-
нени без подкрепата на определена методологическа доминанта, с други думи, 
вън от проблемите на „включването“ (сливането, асимилацията, инте грацията) 
изобщо, както и вън от проблемите на включването на една конкретна нацио-
нална общност (родната, към която апропо тепърва щели да се включват евен-
туално ромите, освен онези, нагазили непосредствено общата европейска тери-
тория) към мултинационалното обединение, наречено Европейски съюз.

Асимилация или интеграция

Наред с тревогите около евентуалните икономически последици от прие-
мането на България в Европейския съюз (които поне засега не са чак толкова 
радикално фатални) перспективите на националната идентичност като цяло и 
на културната самобитност в частност са също предмет на отдавнашни диску-
сии и притеснения.

Поначало „вливането“ на една нация в определен многонационален поли-
културен конгломерат бива осъществявано по същите два основни сценария, 
по които протича, примерно, оперативното вписване на отделна личност в оп-
ределена социална общност (процесите на социализация) или на даден етнос в 
определена нация – или като асимилация, или като интеграция.
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Механизмът на асимилацията (която разрушава до голяма степен авто-
номността, уникалността, жизнеността) е по-ефективен в случаите, когато 
влизащият в по-сложната система субект е с отслабени съпротивителни сили, 
когато е с противоположна психологическа нагласа, когато е сравнително чужд 
(като история, традиции, дух, манталитет) спрямо приемащия го „организъм“.

Обратно, включващият се в по-сложната система субект със стабилна 
имунна защита, отворена към предстоящите контакти нагласа и очертана ево-
люционна (като история, традиции, дух, манталитет) близост разполага с доста 
по-значими шансове да запази своята културно-историческа идентичност при 
непротиворечивост на функционирането си като част от цялото.

Ако трябва да илюстрираме процесите на първите две равнища, на при-
стъпващия прага на затвора неволен извършител на изпадащо вън от смисъла 
и логиката на целия му живот престъпление му предстои да бъде асимилиран 
и „претопен“ от бандитската общност. От своя страна, рецидивистът не само 
бива безпроблемно интегриран от криминогенния контингент, а и често оказва 
променящо (негативно, разбира се) влияние върху неговите вътрешни норми.

Далеч от всякакви смешни асоциации, турският етнос в България е отдавна 
интегриран, докато цивилизационният провал с циганите е лесно обясним. За 
съжаление хората и институциите, от които зависят нещата, категорично отказ-
ват да проумеят, че пълноценното адаптиране на досега обитаващия свой свят 
етнос към българската нация не би могло да протече по друг начин освен като 
асимилация – пълно подчинение на законите и нормите на приемащата общност. 
Нежелана алтернатива, за съжаление, е изолацията в резервати (великата амери-
канска демокрация отдавна ни го е демонстрирала с индианските резервати, къ-
дето подчинението на федералните закони не пречи на запазването и дори обога-
тяването на част от цивилизационно приемливата етно-културна специфика).

Оттук нататък, след важния методологически увод, можем дълго да раз-
съждаваме – във връзка с протичащата асимилираща интеграция или интегри-
раща асимилация на България (с все по-ясно очертаващата се впрочем алтерна-
тива „изолация“ поради всеобхватната невъзможност или по-скоро нежелание 
за справяне с всеобхватната корупция) – както за имунната издръжливост, 
психологическите нагласи и сходствата и различията между източно- и запад-
ноевропейските еволюционни парадигми, така и за запазването точно на каква 
културна самобитност става дума.

Шаячната специфика (бит, облекло, песни, танци) и без това отдавна е 
инвентаризирана из музеи, читалищни сцени, фолклорни предавания, медий-
ни хореографии. Пазителите на духа, езика, вярата и останалите абстрактни 
стойности са както винаги в низвергнатите прослойки, но и както винаги ще 
си свършат работата. Манталитетът ни е без съмнение чужд на евро-атлантиче-
ската предприемчивост, прагматизъм, служебна студенина – постепенната му 
трансформация е неизбежна, но все пак в определени граници. Защото именно 
поради хибридния тип цивилизация, в чиито граници сме се развивали досега, 
ние, българите, технологически принадлежим на Запада, психологически – на 
Изтока. Всякакъв опит за противопоставянето или, не дай, Боже, за разкъс-
ването на двете социални доминанти ще доведе закономерно до национална 
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квазишизофрения. Което би било фатално, още повече насложено върху при-
чинения от радикалния преход национален стрес.

Опитвам се да бъда реалист, а изводите звучат песимистично. Не мога 
да направя нищо по въпроса. Особено като имам предвид стария синдром на 
„криворазбраната цивилизация“, както и вековните обичаи на безкритично 
преклонение пред всичко чуждо (докато всичкото българско и родно бива лю-
бено единствено на хартия). Конкретната проява на глобализацията очевидно 
ни застига в момент на „паднал духовен гард“, на отслабена културна конкурен-
тоспособност.

Но пък в интерес на истината сме се справяли и с по-тежки исторически 
ситуации.

Потомство за прахосване

Преди няколко години две деца от старозагорското село Самуилово бяха 
поредни жертви на царуващия в родината криворазбран демографски либерали-
зъм, както и на неразбираемото законодателно и институционално безхаберие.

Шестмесечната Неда е отнесена в областния спешен център с белодробен 
оток и хипотермия (телесната й температура била паднала на 30ºС). След някол-
ко часа е починала. Тригодишната й тежко премръзнала сестричка е оцеляла само 
временно. Заведено било, разбира се, следствено дело за причиняване на смърт 
по непредпазливост. Само че разполагащите с нормална телесна температура 
„родители“, които трябвало да бъдат съдени за жестоко отношение към собстве-
ните си деца, били изчезнали яко дим и никой не знаел къде се намират.

Трагедията впрочем била предизвестена. Циганското „семейство“ живее-
ло в изоставена полусрутена къща без прозорци и врати, без основни мебели. 
Дечицата спели на пода и се завивали с вестници. Кметът осигурил работа на 
мъжа във фермата, но тя му се сторила прекалено тежка и ниско платена, та 
напуснал. Неведоми останали сетнешните му източници на прехрана.

Доколкото ми е известно, в Съединените щати съдът санкционира всяка 
(дори и най-дребната) проява на нехуманно отношение на бащите и майките към 
техните деца. Наскоро българският парламент май намери пролука в графика на 
евростремителните си ангажименти и опита да осигури успешната социализация 
на младите хора, като определи законодателно правата и задълженията не само 
на семейството и училището, а и на всички останали обществени фактори.

Това обаче би облекчило единствено процесите на терапията. И то при 
условие, че практическото отношение към съществуващите закони се издигне 
над традиционно негативното балканско-андрешковско равнище.

Нерешени ще останат проблемите на профилактиката.
Модерното човешко общество не би трябвало да абдикира от перманент-

ните грижи за отглеждане на подрастващо поколение при липса на нормални и 
дори на елементарни условия за съществуване. Но това съвсем не е достатъч-
но. Модерното човешко общество не би трябвало да позволява създаване на 
потомство в случаите, когато трагичните перспективи пред всяко новородено 
дете са предварително добре известни, когато условията за неговото отглежда-
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не, възпитание, образование са безспорно мизерни не само като настояще, а и 
като сравнително обозримо бъдеще, когато над него на практика тегне крими-
ногенно предопределение.

Не би ли било целесъобразно въвеждането на специфичен „имуществено-
образователен“ ценз за мераклиите да увеличават броя на българските граж-
дани? Или процесите на буйна раждаемост да бъдат контролирани по някакъв 
друг – демократичен, цивилизован, но и достатъчно безкомпромисен – начин?

Строгият контрол над раждаемостта не е световен прецедент. Нищо не-
хуманно, нищо сегрегационно, нищо расистко няма в него. Напротив – неху-
манно, нечовешко, престъпно е да позволяваме появата на бял свят на осъдени 
нещастници; нехуманно, нечовешко, престъпно е да наблюдаваме безчувстве-
но дечицата, принуждавани от жестокия живот (осигурен им от техните безот-
говорни „родители“) да ходят в дрипи, да се завиват нощем с вестници, да тънат 
в ужасяваща безграмотност, да гладуват, да просят и крадат, да проституират, 
да насилват и да бъдат насилвани, да убиват и да бъдат убивани.

В природата съществуват две основни стратегии за преживяване и про-
дължаване на рода – „r“ и „K“. Стратегията „r“ (характерна за нисшите живо-
тински видове) се характеризира с произвеждането на многобройно потомство 
с минимална или никаква енергия за отглеждане на всеки екземпляр от това 
потомство. Женският крокодил, примерно, снася около 3000 яйца през живота 
си, но от всичките 3000 излюпени малки само две доживяват до зряла възраст. 
Родът продължава да съществува, доколкото от екземплярите на „индустри-
ално произвежданото“ потомство очевидно има достатъчно както за загиване, 
така и за оцеляване.

Стратегията „K“ (прилагана на по-горните таксономични етажи) се харак-
теризира с произвеждането на малобройно потомство с обратнопропорцио-
нално увеличаващ се разход на енергия за запазването и отглеждането на все-
ки екземпляр от потомството. Малко екземпляри, но значително по-ценни за 
оцеляването на вида, следователно обградени със специални грижи до израст-
ването на всеки от тях. Приматите оцеляват благодарение на стратегията „K“. 
Homo sapiens – също.

По-малкият брой на принципиално асоциалните „r“-индивиди в една об-
щност е точен индикатор на нейната цивилизованост, на по-високата степен на 
очовечаването й.

И нека правозащитниците поне за миг замълчат! Виновно.
Защото тук не става дума за ограничаване на етнически или изобщо граж-

дански права. Тук става дума за нещо наистина съдбовно – какво ще е отечест-
вото ни през ХХІ век: „r“-котило или „K“-общество!

Синдром на родителска недостатъчност

Наскоро ожалихме поредните жертви на родителско насилие. В болница 
бе прието пребито от майка си двегодишно момченце – със синини, открити 
рани, счупен крак. Там лежи – с подобни „педагогически“ белези – и осемме-
сечното му сестриче.



96

ОБЩЕСТВО

бр. 5/6 – год. XII

Възмутени сме. За кой ли път, впрочем. Предишната зима старозагорско 
село погреба две безгрижно зарязани от родителите си и измръзнали до смърт 
дечица. Сексуалните гаври и физическите посегателства на „бащи“ и „майки“ 
спрямо синове и дъщери се превръщат в мила семейна традиция. Процъфтява 
детското насилие. Бой и гаври в училищата. Нараства детската престъпност. Ма-
лолетна гвардия краде и проси по улиците. Годишно у нас се самоубиват 50 деца. 
Детската проституция и детската порнография са вече досадно всекидневие.

Всичко това говори за фатални недостатъци в процеса на очовечаването 
на условията за съществуване. От една страна, училището е почти абдики-
рало от своите възпитателни функции (и учителите, естествено, са редовни 
жертви на ученическо насилие). Другите обществени институции също носят 
вина (да не забравяме и причинените от радикалните промени деформации!). 
Доминираща роля в изграждането на личността обаче има семейството. А тук 
прозират именно трагичните симптоми на придобита или вродена родител-
ска недостатъчност.

За да не предизвиквам етноориентирани асоциации (макар да е невъзмож-
но да се премълчи епидемичният характер на подобни произшествия именно 
в ромската, тоест в циганската общност), ще потърся необходимите аргумен-
ти и илюстрации в извършеното от университетски психолози проучване на 
реакцията на жителите на Силистра (при голямото земетресение във Вранча 
през 1977 г.), според което 75 на сто от напускащите домовете си семейни хора 
прегръщали и спасявали децата си. Детето е върховната им ценност – първото, 
за което са се сещали, първото, което са грабвали и отнасяли в бягството си 
навън. Оптимистично.

И никой не погледна в подриващата всеки оптимизъм съседна графа. Май 
подобна графа изобщо липсваше, доколкото си спомням. Никой не се разтре-
вожи от обстоятелството, че останалите 25 на сто от странно с какви мотиви 
„снабдили“ се с потомство „човешки“ екземпляри изоставяли децата си между 
опасно скърцащите стени на жилищата и изскачали на улицата, награбили до-
кументи, спестовни книжки, телевизори, транзистори, дрехи, бижута. Никой 
не анализира притеснителния, по-скоро отвратителния факт, че една четвърт 
от „родителите“ в този български град са лишени от каквито и да било роди-
телски инстинкти, впрочем – и от основни човешки ценности, от елементарен 
човешки морал.

Трябва да си признаем неприятната истина, че не всеки мъж, способен да 
създаде потомство, е годен да бъде баща, и не от всяка жена, способна да износи 
и да роди това потомство, става майка. Раждането е само органичното начало 
на дълга, сложна и социално дефинирана биография.

Близо съм до идеята за въвеждането на лицензионна процедура и връчва-
не на „разрешително“ за създаване на потомство само на онези, които докажат 
качествата си на бъдещи родители. С други думи, родители би трябвало да ста-
ват само хора, които имат желанието и разполагат с възможностите да облекат 
и обуят своето дете, да го стоплят и нахранят, да му дадат образование и морал-
ни стандарти, да насочат и облекчат социализацията му.

Не се притеснявам от обвинения в неомалтусианство, евгеника и прочие 
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тъпотии. Професионален идеолог съм и лесно бих се справил с идеологически 
фалшификации. Притеснява ме по-скоро обстоятелството, че все още не съм 
наясно нито с критериите, нито с начините на идентификация и прилагане, 
нито със структурата и правомощията на евентуално идентифициращите и 
прилагащите ги институции.

Възрастовият ценз, примерно, е задължителен. Психотестовете – също. 
Съмнения в обективната стойност на евентуален имуществен и евентуален 
образователен ценз поражда ретроспективният поглед към живота на нашите 
бедни и неуки, но почтени и природно интелигентни деди и прадеди, които са 
късали залъка от устата си, за да нахранят и изучат децата си, за да им осигурят 
социална перспектива.

Лицензионният режим за родители така или иначе е въпрос на бъдещето. 
Можем във всеки случай поне да започнем да обсъждаме сериозно и отговорно 
проблемите.

Стотици държавни, обществени и държавно-обществени, религиозни, 
граждански и какви ли не институции, центрове и фондации се грижат за де-
цата, организират семинари и дискусии, поемат законодателни инициативи, 
спасяват ги от глад, студ, насилие, експлоатация. Огромен потенциал с недо-
статъчно висок коефициент на полезно действие на фона на нищожните усилия 
за превантивно неутрализиране на очакваното, за предотвратяване на предо-
пределеното.

По-ефективно би било да пренасочим голяма част от обществената енер-
гия от борбата със следствието към ликвидирането на причината, от терапията 
към превенцията. По-разумно би било да обмислим как изобщо да не допус-
каме появата на бял свят на „планирани“ нещастници, обречени клиенти на 
ранната смърт, парчета прясна плът за педофилите, недозрели престъпници.

Това е реалният хуманизъм. Това е реалната човещина.

Разровиш ли го…

Скандали с антихуманен заряд взривяват България.
Вчера бе Могилино. Днес е Трън. Утре може да бъде всеки от стотиците 

домове, в които растат и съзряват близо 10 процента от следващото поколение 
на нацията.

Става дума за поколението нещастници. Част от тях – белязани от дамгата 
на патологията. Другите – с генетично предразположение към, но със социално 
обусловено отклоняване от нормата. Без родителска ласка. В мизерия и недои-
мък. Разпилени из джунглата на жестокостта и насилието. Веднъж в годината 
ощастливявани с плюшени слончета и канелени вафли в хода на нечия полити-
ческа кампания.

Медиите раздъвкаха проблема отгоре додолу и отдолу догоре. Анализа-
торите отбелязаха (с пълно право) безхаберието на държавните институции. 
Самите държавни институции потвърдиха безхаберието си, прехвърляйки ви-
ната за скандала върху злонамерените „сценарии“ на недобронамерените евро-
пейски чиновници.
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И никой не пожела да се зарови до зловонното дъно. Може би защото „раз-
ровиш ли го, ще мирише“, както е предупредил огняроинтелигентът. А може би 
защото там дебнат финансираните отвън бдителни правозащитници.

Огромното мнозинство от тези нещастни същества е от циганския джинс. 
Пардон, ромския. Сякаш има някакво значение как ще ги наричаме.

И защо се страхуваме да си го кажем в очите – етносите са тежък проблем 
за и без това обременената от маса проблеми държава. И този проблем ще става 
все по-остър, все по-опасен, все по-трагичен. Отчасти поради склонността на 
всички проблеми да се самозахранват и да самонарастват, но в много по-голяма 
степен поради нежеланието на управляващите да ги решат, поне да започнат 
решаването им, в краен случай поне да започнат сериозното им задълбочено 
обсъждане.

Да поговорим например за явлението, дефинирано от мен като „етноко-
рупция“. Българите във всички смесени райони пъшкат и псуват, на властни-
ците това не им прави впечатление. Може и да им прави, но не смеят да си го 
признаят, камо ли да предприемат нещо за озаптяване на разпасалите се баши-
бозуци. Коалиционен партньор коалиционному партньору око не вади. Пък е 
и „опасно“ за етническия мир! Ако посегнем на безнаказания рахат на някои 
корумпирани ДПС-началници, българските турци ще вземат да се разбунту-
ват и хайде „Косово“ в български аранжимент! Това справедливо наказание на 
престъпниците, това равенство пред законите, това задължителни правила и 
принципи на демократичните общества, това механизми на пазарното стопан-
ство – пълна илюзия и цветна виртуална действителност.

Всъщност, ако става дума, и другият коалиционен партньор е също про-
нонсиран хайдук – „монархизирал“ си е народна собственост за 200 милиона 
долара. Но квотната формула „8–5–3“ фактически прикрива много по-важното 
вътрешнокоалиционно разпределение: за Станишев – власт, за Доган и Кобурга 
– кяр и берекет.

Освен етнокорупция, имаме си и етнопрестъпност. Колкото и яростно да 
я отричат задгранично поръчковите абстрактни хуманисти, фактите са без-
пощадни – за циганския етнос престъпността е преобладаващ поминък, а ет-
но(у)родителството – особена форма на съществуване на семейно-клановите 
общности. Защото неговите волно безотговорни представители се размножа-
ват с бесните темпове на недоизградили надстройката на извънполовите удо-
волствия чеда на натурата.

Тънка и деликатна е границата между човешкото размножаване и живо-
тинското разплождане. Съзнателният, мислещият човек (Хомо сапиенс, нали!) 
разсъждава върху всички основни параметри на своето битие; анализира своя 
финансово-имуществен потенциал; прогнозира очертаните тенденции в дина-
миката му; планира придобиването на жилище, сключването на брак, създава-
нето на потомство и т.н. върху базата на съответните анализи и прогнози.

При циганите няма нищо подобно. За тях сексът като че ли няма никак-
ва социална функция; той просто е радост за очите и ръцете, а сгъстяването 
на щъпукащите наоколо човечета е природно явление (природно бедствие в 
интерпретациите на образователно-възпитателните им традиции). По една от 
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националните телевизии представителка на въпросния етнос заяви откровено: 
„Аз ще ги раждам, а държавата ще ми ги гледа!“. („А после Би Би Си ще пра-
ви филм за тях и ще унижава България!“ – забрави да допълни коментаторът.) 
Друга се оправдаваше раздразнено: „Какво да ги правя, като нямам пари!“. И не 
се намери почтен български гражданин (или даже загрижена държавна инсти-
туция) да се изправи пред нея и да й каже: „Ами като нямате пари, няма да ги 
раждате, скъпа ни ромска госпожо!“.

Вече съм защитавал идеята за лицензиране на родителите. Дори да из-
глежда крайна, тя е добра основа поне за бъдеща дискусия. Лицензионните ре-
жими по принцип работят ефективно в много области на човешката активност. 
Най-важната измежду тях – създаването и израстването на човека – е оставена 
на самотек (изключвам политиките на ограничаване на раждаемостта в някои 
пренаселени държави). Всеки може да създаде потомство. Но не всеки може да 
бъде добър родител.

„Лицензът“ трябва да гарантира, че новороденият български гражданин 
ще бъде обут, облечен, нахранен, отгледан в човешки условия, възпитан, об-
разован, подкрепян и стимулиран в процеса на своята социализация. Трябва 
респективно да бъде кримина лизирано безотговорното раждане на съдбовно 
онеправдани същества, захвърляни в калта или изоставяни в социалните ин-
ституции.

Вместо със страха и незаинтересоваността си да предопределяме бъдещо-
то неконтролируемо нарастване на броя на нещастните дечица, не е ли по-доб-
ре, не е ли по-хуманно да предотвратим по принцип създаването им. Диагнос-
тиката и терапията на болестта са безспорно важни (и държавата не бива да 
абдикира от съответните задължения), но не е ли още по-важна превенцията!

Една държава – една цивилизация

Нито един проблем не изчезва, ако откажем да осъзнаем съществуването 
му, ако се правим, че не съществува, ако свържем усилията по преодоляването 
му с конкретни политически ползи и вреди, ако обръщаме поглед към него един-
ствено в условията на предизборни кампании. Каквито са досегашните „активи“ 
на нашите управляващи през целия период на прехода (пък и преди това).

И още нещо. Задълбоченото опознаване и разбиране на всеки проблем 
почти винаги зависи от начина (съдържателната дълбочина) на поставянето 
му, а адекватният му анализ – от точното му формулиране.

Нека си го кажем – откровено и отговорно: циганите са проблем за Бъл-
гария. Остър, болезнен, тежък проблем. И за Европа впрочем са проблем. Апе-
лиращите към толерантност и строго спазване на правата на малцинствата ев-
ропейски „хуманисти“ бързо забравиха собствените си „човеколюбиви“ апели 
при непосредствения сблъсък на правоохранителните си органи с „правотър-
сещите“ гурбетчии (последен пример – свирепите реакции на властите в Холан-
дия и Италия към заливащите ги румънски и български мургави емигранти).

Не е трудно да се разкъса завесата на медийната некомпетентност и управ-
ленската безотговорност, за да се изправим пред безпристрастната фактология. 
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Реалното положение на нещата не е известно единствено на силуетите зад тъм-
ните стъкла на хлъзгащите се по жълтите павета лимузини. Или им е много 
добре известно, но не им е изгодно да признаят, че им е много добре известно, 
а най-малкото пък – да вземат някакви мерки за оправянето му.

Българският етнос е вдигнал ръце от осигуряващата поминъка на мурга-
вите му съграждани битова престъпност. Организирани банди цигани облитат 
като облаци марокански скакалци лозята и овощните градини; влачат към пунк-
товете за вторични суровини стари и нови железа, кабели и релси; обират до 
шушка постройките във вилните зони; бракониерстват по горите и водоемите. 
Хората са пропищели до небесата. Но в България „Vox populi – vox Dei“ („Глас 
народен – глас Божи“) е невалидно внушение. В България „Глас народен – глас 
в пустиня“.

Мнозинството престъпници остават безнаказани. Властите свенливо 
отвръщат поглед. Полицията бездейства. Съвестно изпълняващите задълже-
нията си горски биват малтретирани и дори убивани от бракониерстващите 
цигани. Никой не желае да си разваля рахата, като се опита да развали рахата 
на циганите. Ако изобщо полицейски патрул се осмели да влезе в циганската 
махала при преследване на заподозрян, очаква го брутално контранападение 
на разярени цигански тълпи, бранещи своята „автономия“ от вмешателството 
на „нелегитимните“ (неразполагащите с никакви правомощия на „тяхната“ те-
ритория) българи.

Това малцинство се ползва с необичайни привилегии. Циганите се подчи-
няват на своята власт и на своята съдебна система (кокорбашии и мешерета), 
въртят алъш-вериш с малолетни невести (напоследък ги пазаруват и на лизинг) 
или просто ги забременяват извънбрачно (естествено никой досега не е наказан 
за фактическите изнасилвания), крадат и покрай другото убиват пречещите им 
да крадат, просят, тероризират немургавите си съседи, бият, убиват.

Необръщащите сериозно внимание на този проблем управляващи факти-
чески си играят с огъня. Когато държавата абдикира от функциите си да опазва 
реда и законността, тези функции биват спонтанно поемани от самоволно въз-
даващи „правосъдие“ отделни граждани или от паравоенни образувания (като 
„Националната гвардия“ на Боян Расате, формираните из селата доброволни 
отряди за защита на реколтата и др.). В отношенията между етносите се трупат 
омраза, злоба, раздават се призиви за отмъщения и за изпълнения на „присъ-
ди“. Конфликтите съвсем естествено се изострят. Мостовете за възможно бъде-
що разбирателство рухват. Нажежената социална атмосфера бива периодично 
„охлаждана“ чрез побоища и убийства.

Зловредна роля играят т.нар. правозащитни организации. Прилагането на 
закона с еднаква сила и строгост спрямо всички обитаващи територията ни ет-
носи за тях е неприемливо и почти расистко действие. Доколкото за да заслужат 
средствата, изсмуквани от подозрителни „хуманитарни“ западни фондации (т.е. 
да изкарат и те някой лев, за да изхранят своите семейства!), те трябва да отче-
тат активна дейност, дотолкова икономическите им интереси налагат: първо, ако 
няма проблем с правата на малцинствата, да го създадат (да го измислят, с други 
думи); и второ, ако наистина има проблем, да го изострят (а не да го решат!).
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Опитите голяма част от всекидневната криминална активност на цига-
ните да бъде декриминализирана и да бъде представена едва ли не с мисио-
нерско умиление като впечатляваща етно-културна специфика, заслужаваща 
да бъде запазена и обогатявана ритуална орнаменталистика, магически от-
блясък от древна мъдрост (или да бъде интерпретирана направо с демократи-
чен телешки възторг като незамърсена от алчността и разврата на модерната 
цивилизация територия на свободата, свободната воля, свободната естестве-
ност) са малко смешни и много опасни. Не знам как биха се чувствали за-
щитниците на „етническото разнообразие“, ако им се наложи да защитават 
етно-културните права и ритуалните практики на евентуално заселили се в 
България канибалски племена.

Eдновременно като следствие от фактическата им „изолация“ и като нейна 
причина трябва да отчитаме обстоятелството, че този етнос си е оградил дър-
жава в държавата, цопнал е в уюта на цивилизация в цивилизацията. При него 
българските закони не важат; задължителните норми на европейската култура 
не съществуват.

Отказът от правосъдие (маскиран зад празните дрънканици за наруше-
ните права на малцинствата и за расовата сегрегация), безсилието или неже-
ланието на полицията да се справи с безбройните всекидневни кражби, без-
различно наблюдаваната търговия с човеци, безнаказаното изнасилване на 
малолетни момичета (макар и от малолетни „оплождащи“ насилници от същия 
етнос), раждането на деца от деца, попълващите мизерните детски домове и 
криминалните контингенти обилни „реколти“ нещастно циганско поколение, 
армиите просяци и джебчии са позор за съвременната демокрация, позор за 
мекотелите управници на родината.

Към решаване на проблема

Ясно е, че проблемът трябва да бъде обсъждан и анализиран от специално 
изграден (предварително имунизиран срещу голо политиканстване и кух на-
ционализъм) обществен съвет от експерти и представители на малцинствата. 
Избистрената в хода на дискусиите концепция трябва да бъде операционализи-
рана като дългосрочна програма и да се превърне в основа за последователна и 
обмислена държавна политика.

Не че изобщо нищо не е правено в тази насока досега. Но и тук, както в 
много области на „демократизираната“ социална активност, властват парадок-
сите. Получава се така, че тези, които желаят или им е наредено и платено да 
обсъждат проблема, не желаят или не могат (от „правозащитни“ предразсъ-
дъци и по някои други причини) да го поставят обективно и точно. От друга 
страна, тези, които желаят да поставят проблема обективно и точно (стигайки 
дори до нежелани фундаменталистки крайности), не желаят или не могат да го 
обсъждат. Просто трябва най-накрая да бъде прекрачена стесняващата „прото-
колна“ рамка на новата посттоталитарна номенклатура (кадърните за всичко 
некадърници) и да бъдат потърсени други хора.

Кампанийната програма от недостатъчно обмислени и финансово неоси-
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гурени мероприятия под смешното мото „Декада на ромското включване“ едва 
ли ще оправи съществено положението. Нищо чудно, както сме я подкарали, да 
обявим после „Столетие на ромското привличане“, нататък и „Хилядолетие на 
ромското всмукване“. Все тая. Времето е пред нас.

А няма да се оправим съществено, докато не разберем, че тук става дума не 
толкова за териториален конфликт между два етноса, колкото за тотален сблъ-
сък между две цивилизации. Историческата специфика на типа цивилизация, 
чиито представители са днес циганите, може много да помогне ако не за оправ-
дание, поне за обяснение на тяхното поведение, на техните житейски норми.

Циганите са по принцип чергари с понякога наложена от обстоятелствата 
в съвременния свят, но временна (с някои изключения сред „модернизирания“ 
елит) уседналост. Живот на колела. Каруци, коне, шатри, поминък, основан 
главно на занаяти с мобилен инструментариум. Песенен и танцов фолклор, 
възпяващ волната, неподчи няваща се на външно диктуваните норми душа.

Особено важно е да се знае, че при номадския тип цивилизация (свър-
зана главно с развитието на животновъдството) не съществува понятието за 
собственост. Всички владеят и използват всичко (естествено според мястото в 
социалната йерархия), включително и всичко онова, покрай което преминават 
в своя безкраен поход мигриращите общности.

Появата и онтологичното уплътняване на понятието за собственост са 
свързани с уседналия тип цивилизация (в която растениевъдството се утвър-
ждава като основен поминък). Там вече биват забити по краищата на оградения 
парцел първите колчета. Там е произнесено „заклинанието“, положило „зако-
нодателните“ основи на модерната цивилизация: „Това е мое!“.

Възможно е циганите невинаги да осъзнават ясно неприкосновеността на 
чуждата собственост. За този етнос вероятно „генетичното“ вграждане на иде-
ята за нечия собственост, на разбирането на границата между „мое“ и „не мое“ 
до подсъзнателните мозъчни пластове (процес, отнел векове при преминалите 
към следващия цивилизационен цикъл нации) тепърва предстои.

Така или иначе сме изправени пред три варианта за нормализиране и ус-
покояване на съжителството:

– първи вариант: интеграция – единствено рекламиран и теоретично раз-
работван досега, заложен като псевдоконцепция в оперативните правителстве-
ни програми за работа с малцинствата, но според мен практически невъзможен 
(поради многото противопоказани една на друга характеристики);

– втори вариант: изолация – резултатен при редуцирането на преките кон-
фликти, но неприемлив (спрямо парадигмите на модерната култура);

– трети вариант: асимилация (в една държава няма място за две цивилиза-
ции) – оптимално адекватен, макар труден и продължителен.

P. S.

Единственото оправдание (по-точно смекчаващо вината обстоятелство) 
за етнопрестъпността и етно(у)родителството е реалната обща хайдутизация 
на България, цялостната корупционно-криминална атмосфера в държавата, 
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заплесенилите всички етажи и кьошета на властта дейностна безнаказаност и 
духовен разврат.

А фрагментарно решаване на проблемите е фактически невъзможно. На 
мрачен фон светли детайли има само в приказките и при сюрреалистите.

За да пресечем със здрава законова ръка безнаказаните мераци на крад-
ливите цигани и да възстановим справедливостта на всекидневно битово рав-
нище, трябва да ликвидираме политическата протекция на видни държавници 
над техните съветници, приятели, спонсори и дружки по чашка – крадци на 
стотици милиони от държавната и европейската хазна, и да ги вкараме в зат-
вора – и едните, и другите, и третите. И корумпираните представители на сме-
хотворната съдебна власт. И купените вестители на манипулациите и лъжите 
от четвъртата власт. Всички.

P. P. S.

Не засягам по-подробно другата страна на проблема, доколкото нещата 
там се разбират от само себе си. Асимилацията задължително трябва да бъде 
подкрепяна от разумно разчетена и бюджетно осигурена силна социална поли-
тика. Разбира се, че трябва да направим всичко възможно, за да подобрим (да 
очовечим) условията за съществуването на циганите, да им осигурим образо-
вание, здравно обслужване, културно израстване, стабилен поминък, задово-
лителен жизнен стандарт. Тук държавата наистина е в дълг към този етнос.
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Албер Камю отново ни предизвиква. Дразни ли 
ни? Или трябва да сме му признателни? Заради 

проникновената истина, а може би заради изкусна-
та измама, която уж толкова проницателно е съзрял. 
Бил казал или писал някога-някъде си, че човек ви-
наги става плячка на изповядваните от него мисли. 
Що за странна мисъл!

 Обаче тази мисъл едва ли има по-очевадно по-
твърждение или въплъщение от нажеженото време 
на предизборни или изборни кампании за нови власт-
ници и управници. Тогава, когато в ламтежа и стре-
межа всеки да превърне в плячка своя конкурент, 
такъв субект, някак невидимо, но и непредотврати-
мо, става плячка и на собствените си идеи, емоции, 
предразсъдъци, прекомерни претенции и очаквания. 
Тогава, когато в лудешките хайки за гласове някак 
незабелязано се пада в капана, който сякаш е подгот-
вен за другия. Но трофей в него се оказва собстве-
ната илюзия. Тогава, когато заслепението кара всеки-
го да си повярва, че е най-прав и прозорлив. Когато 
фантазиите дотолкова са се развилнели, че изобщо 
нямат никаква насита. А пък и паметта по никакъв 
начин не мирясва в злопаметните си премеждия и 
оргии. Когато всеки прекомерно си вярва, че е въз-
можно най-ясен или най-убедителен. При това сред 
океани от съмнения, подозрителности, критикарства 
и нихилизми. И никой сякаш изобщо не се съобразя-
ва с чуждите мотиви, доводи или аргументи. Когато 
всеки претендент иска, стреми се да го виждат като 
парад на добродетели. А конкурентите му го при-
виждат единствено като безумна вакханалия на по-
роци. Когато всички като че ли някак трескаво, даже 
до болка се взират. Без всъщност повечето от тях да 
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виждат и явно очевидното. Онова, което е сякаш под носа им. Когато вместо 
внимателно да слуша, всеки иска другите почтително да го слушат. Когато и 
настървено да слушат, не чуват онова, което другите казват и подсказват. Ко-
гато, вместо да замълчат, не престават да говорят. При положение че всички 
приказват, но и никой никого не чува. Когато езикът е в стихията си, позволява 
си всякакви волности или невероятни капризи. Въпреки че си въобразява, че е 
най-дисциплиниран, логичен и непротиворечив, че е изкусен и неустоимо из-
кусителен. Когато приспаният разум се утешава с еуфория от светли надежди, 
засища се с тъмни помисли за възмездие. Когато разсъдъкът вежливо, искрено, 
щедро дава път на предразсъдъка. Когато идва апогеят на или опиянението от 
популизма, зад които се спотайват бъдни опасности, неукротими рискове или 
непредвиждани реалности.

Популизмът, този стар познайник от историята, отново ни е съвременник. 
И все така му се доверяват. Възхищават му се. Сякаш не са му сърбали попара-
та. Не някога, отдавна, много далеч или по-близо в чуждото или в нашенското 
минало. А тук и сега, във все още пулсиращото, в гърчещото се, в изпадащото 
в конвулсии наше толкова смутно, преломно и „време разделно“ на прехода ни 
към демокрация.

Вярват искрено на думите му. Че той ще разруши стария свят. Ще сътвори 
наново живота. Ще го направи такъв, какъвто мечтаем да го виждаме и оби-
таваме. Е, поне едното със сигурност може да стане. За другото са достатъчни 
упованията. Нищо, че те винаги си остават миражни оазиси. Сред пустинята на 
житие-битието.

Днешният ни популизъм обаче не е еднотипен, униформен и всеобщ в 
своите разностранни проявления. Той не притежава еднакъв образ, език и ма-
ниер. Той неприкрито се ласкае, той с неподправено усърдие демонстрира, че 
притежава наистина твърде различни (едни от други) лица или бития. Всяко от 
тях страстно се опитва да докаже, че всъщност е най-истинското или най-ек-
зотичното. Дори когато прави недоволни или престорено изненадани гримаси. 
Защото го уличават в това, което то не желае да видят, да му припишат като 
естествено. Дори когато се опитва публично да прикрие връзките си с такава 
номинация, да не го нарекат най-точно, да не го разпознаят в истинския му 
лик. Дори когато толкова упорито и последователно се старае да отрече и да 
при крие дълбоката си същност.

Всъщност днес у нас има поне няколко партийни лидери, които, без даже 
и да си го признават или осъзнават, неистово си съперничат кой от тях да при-
добие палмата на първенството в общ маратон за идентификация, за триумф 
на популизма. И всеки от тях, както и всички накуп дават своя принос, жерт-
вения си дан за яркия възход, за преображенията и премеждията на родния ни 
популистки етос.

Обаче въпреки тези искрящи и впечатляващи разнообразия във фасадите, 
във физиономиите на нашенския популизъм, в тях има и нещо всеобщо. Така, 
както всъщност е редно, но и неизбежно. Понеже от популизъм до популизъм 
има граница или разлика. Но все пак и единият, а и другият си остават популиз-
ми, т.е. диалектически са снели, философски казано, в себе си универсалното на 
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феномена. 
Популизмът вирее във времето. Но и от него. Обожава го. И го ненавижда. 

То го е родило. То му дава храна и път. Но може и да го остави гладен и жаден, 
да го убие. Затова популизмът трябва и да го мами. Най-вече с думи, призиви 
или обещания. Ако има шанс, даже да издевателства с него, да го изнасилва 
брутално – винаги с дела. Обвинява другите, че го пришпорвали безумно или 
че го подменяли с безвремие. При положение че той искал единствено вярно, но 
и вечно да му служи. Но като го подчини безостатъчно на себе си. Като го пре-
върне в безропотен камериер или в безпрекословен аргумент на своята особа. 
Щом това поддържа самочувствието или вирва в небесата носа на тщеславието 
му. Вторачва се до изнемога във времето. Със захлас. За да разкрие тайните му. 
В транс да промълви или да изкрещи неговите пароли. Или пък се отвръща от 
него. Обръща му гръб. Сякаш то не съществува. Кога? Когато разказите на вре-
мето и свидетелствата му пречат. Уличават го. Когато разобличават неговите 
истински ликове. Когато разсъбличат до голо цялата му натруфена изкустве-
ност. Когато чупят катинарите на неговото умело притворство. Когато показват 
лицемерието му, тази „агресия на колене“, както пише Брастнер. Когато нави-
рат в очите, в ушите на другите неговите опашати лъжи, безсрамието му.

И въпреки всичко това популизмът винаги разчита на милостта на времето. 
На неподправения или на майсторски отработения шанс и жест на темпорал-
ността. На шлифования или на непохватния маниер на времето да създаде, да 
удържи мига. На невниманието или на щедростта на момента. На перверзията 
на конюнктурата. На нейните странни обрати и изненади. Но и го прене брегва. 
Кълне се, че вярно и честно, неотстъпно или самопожертвователно следва ин-
тимната логика на времето. Или, точно обратното, популизмът се показва като 
най-смъртен критик или враг, противник на духа, на непочтените далавери и 
завери на жизнените обстоятелства. Става му яростен адвокат и искрен гово-
рител. Или прокурор и безмилостен съдник.

Популизмът е готов на всякакви жертви. Въплъщава се във всякакви роли. 
Достатъчно е те да му носят радост и облага. Стига само моментът да ги позво-
лява. Или великодушно да ги насърчава. Да ги подрежда според неговия хитър 
замисъл.

Популизмът не е непоправимо твърдоглав. Ако това му носи бонуси. Зато-
ва е ентусиазиран, винаги готов да си сменя неистово дори лицата. Ако това се 
налага. И, обратно, да префасонира физиономиите на времето, на неговите три 
измерения. Той си играе с времето, както си ще. Макар заинатено да настоява, 
че само следва неговия ритъм. Че с оптическа точност върви в неговата стъпка, 
в неговата посока.

Обикновено популизмът върши това за щяло и нещяло. Винаги вдъхно-
вено. Никога вяло. Натрапчиво твърди, че то е абсолютно наложително. Че е 
единствено възможното. Че липсват всякакви други алтернативи или ефектив-
ни решения. 

Понякога популизмът дори вкаменява собствения си лик. Вцепенен образ, 
покрай който времето профучава. А събитията панически бягат. Или моно-
тонно и протяжно прокарват своите (набъбнали или изнемощели) върволици. 
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Твърдейки, че така се саморазвива и самоусъвършенства. Уверявайки всички, 
че така става все по-неустоим и привлекателен, очарователен или неотразим. 

Но популизмът не е мазохист. Той „мисли“, „грижи“ се и за останалите. 
Затова изисква от другите непременно, дори ако може искрометно да се про-
менят. В това отношение той сякаш е безпределно предан, а и последовател на 
духа от словата на Шекспир в една негова трагедия. Слова, които отразяват 
примирението, но и решението: „Ако нещо ще става, да става. И ако става, да 
става колкото може по-бързо“ – такъв е модусът и апелът на Шекспир.

Тази нетърпеливост или припряност на популисткия патос не е необичай-
на. Тя е закономерна. Понякога стига дори и до екзалтации на духа на фатализ-
ма. Така да бъде! Нещата трябва да се случват колкото може по-скоро. Ако може 
по-лесно – още по-добре! Ако не може – ще се направи каквото е нужно. Но ви-
наги съобразно с изтънчените вкусове, с необозримите апетити на популизма. 
И (ясно!) в негова изгода. Без това да означава, че то му е напълно достатъчно.

Популизмът страда и от явна хронична незадоволеност. Той недоволства, 
че другите (съратници, а още повече пък противници) не отговарят достатъч-
но на неговите високи изисквания или естествени, обосновани претенции или 
очаквания. Че те се оказват непоправими. Че са някак застинали. Че изначално 
са обременени. Окончателно са увредени по природата си. Заради първород-
ния грях на появата си и на сетнешните си премеждия в историята, в социума. 
Извън времето са. Загубили са сякаш или пък сигурно чувството си за неговия 
вървеж. Ослепели са за неговата посока. Неизлечимо глухи са за неговото ехо, 
за бъдещия му кълн и странен звън.

Някога Людовик Алеви е писал, дълбоко притеснен и потресен от гледки-
те на баталиите, на преображенията в сферата на политиката и управлението: 
вижте, господа, колко са тъжни хората, които бленуват властта? Жалко! Не е 
бил напълно прав. Изобщо не е познавал всичките лица на властта и на ус-
тремилите се към нея. А пък и не се е досещал колко жизнерадостни, колко 
преливащи от ентусиазъм, от сияйна ведрост и напираща, пращяща по шево-
вете бодрост могат да са лицата на популизма. Каква ти тъга! Няма да открием 
такова нещо. Дори да го търсим с лупа по екзотичния релеф на физиономиите, 
по плътта, в духа на нашенския популизъм. Освен при неочакван провал, при 
отнети изпод носа възможности, при пропилени от жреците и адептите на по-
пулизма позиции, статуси, облаги и привилегии. Иначе върху лицата на попу-
листите са се разлели безмерните щрихи на едно настроение, което впечатлява 
с неудържимостта и вдъхновеността на някакъв странен патос. Нищо, че след 
този патос обикновено остават осколки, останки или руини от онова, с което 
той възторжено, патетично, с такова себеотрицание и готовност се е заел. 

Популизмът не познава прегради и спирачки във флирта си с времето. 
Вечно се вижда или като ликуващ герой, или като мъченик на светите каузи във 
времето. Той, който в края на краищата винаги е несъмнено грозен, отблъск-
ващ, кошмарен. Обаче той не живее с бъдещето. За него съществува единстве-
но настоящето. То е всичко. То му дава власт или сила над другите измерения. 
Настоящето му дава чувството, че диша с пълни дробове. Че истински живее. 
Че има много хляб в него.
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Миналото може да се реконструира или да се твори по негов умисъл и 
сценарий. Колкото и да е силно, то се оказва невинна, най-безпомощна жертва 
в неговите ръце. (Дж. Оруел, с шифрограмите си за господството над времето, 
е взет на въоръжение. С онези негови кодове, че миналото и бъдещето са в ше-
пите на настоящето, което може да си прави с тях всичко, което и когато му се 
прииска.) Въпреки че популизмът до проглушаване публично оповестява, че 
миналото е истинският, животворен извор за неговата мъдрост. Или че е тре-
зорът за неговите аргументи.

Бъдещето е арена на неограниченото му самодоволство, солиден гарант 
за гурманията му. Популизмът не понася неговото бъдеще да е в конфекцията 
на зализаните версии и захаросаните визии на други политико-идеологически 
щампи. Дори да е в общия кюп на нечия идеология, това бъдеще трябва да има 
свой лик. И то е насилвано да бъде доста различно. Дори когато е просто едно 
банално копие. То не може да е просто като „бъдещето“ на другите. То си е само 
негово. Колкото и безлико да е. Колкото и неприлично да прилича на другите. 
За популизма бъдещето на „другите“ винаги е някакво пошло, но и обречено 
минало. Или гнусно и скоропреходно настояще. То само може да го забави. Но 
не и да го отстрани. Популизмът иска всичко да работи, чевръсто да сервилни-
чи на неговия ненаситен и самозабравил се интерес. На неговите пошли, сем-
пли или коварни завери. Или на кошмарните му далавери. Които, колкото и в 
момента да печелят, винаги се оказват пагубни. Това е съдба, от която популиз-
мът не може да избяга. Въпреки че не го признава. Независимо че прави всичко 
възможно, за да я избегне.

Както всеки друг, така и нашенският популизъм си позволява всичко. В ръ-
цете му всичко се разпада. Но той твърди, че то добивало най-впечатляващ вид. 
Той не пази никакви диети. Оставя ги за другите. Готов е на всичко. Способен 
и талантлив е за всякаква низост, мерзост и подлост. Представяйки ги за само-
пожертвователни подвизи. Като свещен белег на непринуденост, от кровеност и 
принципност. Всяко свое падение във времето, всеки провал в историята той се 
опитва да представи като възвишена епопея и като поучителен трагизъм. Все-
ки негов позор – в прегръдките на времето – трябва да се привиди като пълен 
триумф. Или да се забрави. Сякаш не е съществувал, не е оставил отпечатъци 
и последици.

Популизмът винаги е някакво силно драматично или драстично размина-
ване между думи и дела. Някога Виктор Кузен откровено, но може би и твърде 
наивно споделя, че власт над хората се придобива, като им се служи. Днес на-
шенският популизъм оревава площади и трибуни за своята готовност да служи 
на хората. Но всъщност искрено и дълбоко желае само едно – те да му служат.

Нещо повече. Яхнали своите партийни елити, наежени или озъбени срещу 
елитите на своите идейни противници, най-вече на тези, които са в управлени-
ето, нашите лидери популисти по несъмнен и безусловен начин с постъпките 
и делата си ярко потвърждават правотата на мисълта на Гьоте, че да властва 
човек се научава лесно, но да управлява – трудно. За някои може би то дори е 
невъзможно.

Впрочем нашенският популизъм сякаш по-скоро и по-пищно потвър-
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ждава основателността в думите на Бенджамин Дизраели, че всеки обича да 
има власт, дори когато не знае какво да прави с нея. Вместо да ги опровергава.

Популизмът не жали никого. Включително и времето, и историята. Не той 
трябва да им е благодарен. Те следва да са му задължени. Да го обсипват щедро 
с внимание и дарове. Той си въобразява, че ги вади от небитието. Че отупва 
нафталина на забравата, че прокужда безпаметството за случилото се. Затова 
те трябва мигом да си платят. Ако не го направят доброволно, той силом ще си 
вземе своето. Неговите заплахи са безцеремонни. И са прекалено кръвожадни 
на външен вид.

Популизмът е и неуморен в досадната си натрапчивост във времето. Само 
за да прелъсти времето, да го спечели за ефимерната си, а и изначално обре-
чена кауза. Кауза, която изобщо не признава никакви ограничения за права-
та на своите борби. Популизмът с дива страст разпокъсва тъканта и логиката 
на историята, на времето. С неутолим ламтеж и наслада струпва някои техни 
отломъци. На грамади. (Останалото умишлено разпилява. Или скрупульозно 
унищожава.) И ги представя като завършен образ, като истинското, реалното 
съществуване на историческото битие. Измислици за времето, удостоени с по-
честта да бъдат „единствени истини“. Нескопосани „ментета“ на/за историята, 
с претенцията да са нейните оригинали. Ампутации от или трансплантации на 
времето. Убийство и разфасоване на трупа на времето. С фикс идеята, че ще го 
възроди, ще го прероди към по-добро. Винаги с нечистоплътна цел, която се 
бие в гърдите, тръби на всеослушание, че е стерилна, безопасна и здравословна, 
а не заразна. Когато всичко покрай нея се усмърдява. 

Днес родният ни популизъм е поразително разноок за биографичното вре-
ме. В своите опоненти, противници и врагове вижда всичко ясно, като на длан. 
Показва удивителна осведоменост за цялата биография на своите конкуренти. 
При това с невъзмутим вид, сякаш въпросното житие-битие не представлява 
никакъв интерес. Сякаш е само биография, която е предизвестена. Сякаш е 
прокълната изначално. Не подлежи и на развитие. Той превръща отделни мо-
менти от живота им в разстлала се навред, върху всичко характеристика на 
субекта им. Всяко най-малко (реално или измислено) петънце се разпростира 
като напористо мастилено петно върху образа на човека. Размазва го. Или го 
потулва. А всичко останало от такава биография се размива. Бързо, но и някак 
доста умело изчезва. Всички достойнства, добродетели, качества, способности, 
дарби и таланти някак спешно се сплескват, необяснимо се пресоват. За да ос-
тане от тях само споменът за пълната им липса. Не истинският, а измисленият 
спомен, изфабрикуваната реминисценция или фалшивата памет. Тези рефе-
ренции, на превратно изобразения по такъв начин субект, изобщо не бива да се 
коментират. Ако или щом не могат да послужат както трябва. Или ако пречат 
на замислите на популизма, на лакомничеството на неговите безкрайни щения 
и прочее.

Тук не става дума за просто интригантство, за елементарно злословие. И 
те не липсват от цялостния портрет на нашенския популистки манталитет. Тъй 
като той е непоклатимо уверен, че в този живот няма случайни неща. Че всичко 
е навързано едно с друго. И само трябва да му хванеш края, за да го разнищиш. 
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За да се промъкнеш, да прозреш, да преоцениш и да проумееш логиката му. Нали 
народната мъдрост, всекидневното умотворение повеляват: в малките неща се 
оглежда голямото; малките камъчета преобръщат колата. Това идва на място!

В биографията на опонента или конкурента няма и не може да съществу-
ват неприкосновени зони, недосегаеми места, резервати на тайни, интимности. 
Всичко може или даже трябва да се извади на показ. Всичко съкровено, лично 
и интимно трябва да се навре в гнусната слуз на нездраво любопитство. На 
насъскан интерес. Към чуждата интимност винаги има публичен интерес. Ако 
липсва, да се създаде! От малката искра трябва да лумнат публичните клади на 
недоверие или на омраза. В това популистът е несравним майстор, ненадминат 
талант и своенравен ерудит. 

Чуждата интимност притежава важна обществена значимост. Повече за 
онзи, който я коментира. Отколкото за този, който я притежава по право. Не е 
така важно какви са идеите, доводите, аргументите, позициите или качествата 
на опонента, на врага. За популизма по-съществени и по-полезни са дребнаво-
стите, вторачили се в пикантните подробности, в накълцаното и транжирано с 
вещина „месо“ от чуждата биография. Обаче гражданството трябва добре да се 
запознава с „истините“ за нейното битие. Да нюха с оценъчния си нос мириз-
мите от плътта на всекидневието, на интимността, на съкровените помисли и 
постъпки на „другия“. Да пропълзи, по корем, дори до най-далечните, до най-
скритите кътчета на чуждата душевност. Щом само така ще може да проумее „с 
кого си има работа“. И какво той – проучваният, оценяваният или коментира-
ният – може дори и да му сервира.

Омазненият тезгях на популисткия маниер и манталитет е най-подходя-
ща сцена за такава политическа драматургия или пошла свръхполитизирана 
сценография. И къде по-сгодно и плодовито време от това преди и по време 
на самите изборни кампании. Там има не само панаир на суетата. Там бушува 
панаир на простотата, на простотията и простащината. Простота, простотия 
и простащина, представени от популизма като основателен публичен дълг. И 
като неотменна отговорност или задължение за всеки граждански и морален 
избор! Да знае всичко за „чуждите“!

Тази деструктивност лази или прескача бързо и върху автобиографията. 
Не заради друго, а понеже тя също е инструментализирана и оползотворена. И 
тук селективността няма мир и покой. Тя е пълновластен господар или свещен 
дълг. За да подбере именно най-нужното, най-полезното и най-впечатляващо-
то за публиката. И ако го няма, да го измисли. Да го напудри, гримира и да го 
раздвижи. 

Останалото, него сякаш го няма. За него популизмът не ще да говори. Пра-
ви си оглушки. Немее, когато го питат основателно и с познаване за неговото 
наличие.

Тази немота обаче не е съпровождана от пълно мълчание. Тя не е белег 
на свян, срамежливост или срам. Срамът – тази вътрешна революция на духа 
– сякаш е тотално ампутиран от духовния свят на всеки популист. Популизмът 
няма нужда от свян, срам и срамежливост. Те следва да са достояние на негови-
те конкуренти. Да са тяхна публично забележима дамга или зла орис. Те трябва 
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да се притесняват. Да се червят и да се оправдават. Те трябва да се пържат, да 
страдат от угризения, да се плашат от призраци и кошмари. От тяхното предиз-
викване и пришествие поради въпросите и нападките на популизма.

Всяко мълчание е и пределно подозрително. То ражда съмнения, предпо-
ложения, тревоги и опасения. А в живота, да не говорим за властта или за уп-
равлението, винаги има нещо, което все някак да смущава. Да притеснява. Да 
се колебае: как да се предреши в някакви словесни одежди? И да се премълчава. 
Затова и мълчанието трябва да се компенсира или неутрализира. Дори и да се 
елиминира. Как? Пак с думи! Думи – изгодни, угоднически и дори негодниче-
ски. Затова и немотата за собствената персона, позиция или роля на популиста 
не тъне в тишина. Обратно, тя се люшка в мътните талази на помитащо всички 
пред себе си словообилие. Тъне в разхитително разкошни кортежи на небивало 
словоблудство. Само бесен порой от думи, от опиянени брътвежи, от нескон-
чаема речовитост може да заблуди вниманието, да приспи сетивата, да откаже 
функциите на ума. Това е нужно. Това е полезно. Това е всичко, което си позво-
лява популизмът сега.

Популизмът винаги е безмерно речовит, гласовит. И е цветисто изрази-
телен. И самоотвержено предан, верен на собствения си стил на говорене и 
коментиране. Той невинаги е придирчив и педантичен към нюансировката на 
формата. Понякога не обръща внимание на тоналностите в чуждите мисли или 
слова. Или се възторгва и дори преповтаря онова от тях, което му се струва 
най-изгодно за неговата мисия. Пристрастен е към грубата форма. Понеже тя е 
органична, витална – каквито са животът, реалностите, обстоятелствата, нра-
вите в обществото. Защото тя „връзва окото“. Кокетничи със слуха. Провокира 
нанякъде мисълта. И се опитва да говори с езика на живота. Дори не избягва 
жаргона на народа. Даже се гордее с това. Самоизтъква се при всеки удобен 
случай. За да впечатли още повече останалите. 

Най-голямото предимство или достойнство на оценъчната оптика на ези-
ка на популизма всъщност се оказва неговият най-сериозен недостатък – това, 
че залага на черно-бялата, на шахматната логика на визуализиране или тълку-
ване на всичко. И още нещо важно. Тази странна оптика открива своята нор-
малност тъкмо в оценъчния астигматизъм при виждането на своята и чуждата 
същност.

Популизмът вярва безгранично в мощта на словото, в магията на езика, в 
чудотворството на речта. Те са приоритетното му оръжие или достойнство. Те 
му носят моментна известност, подскачаща популярност или очакван респект. 
Публичните рейтинги, по някаква уж неведома съдба, се строят от и чрез думи-
те! Делата нямат никакво значение, ако не са богопомазани от вниманието на 
словото. Оттук и тази трескавост, онзи вцепеняващ страх или ужас на попули-
стите, ако „изпаднат“ от публичните мнения, ако не си „резервират добро мяс-
то“ в социологическите изследвания или анализи. Защото популистите добре 
знаят, че и обществените мнения и нагласи се конструират и префасонират. Че, 
както споделя Самюел Бътлър, мненията имат личен интерес по същия начин, 
както хората. Оттук и тази пуническа битка за място в медиите, пред обективи-
те, пред микрофоните. 



112

ОБЩЕСТВО

бр. 5/6 – год. XII

Популизмът до болка е осъзнал и още нещо. Българинът е чешит. Негови-
ят политик, властник и управник – още повече. Двамата – българинът и българ-
ският властник – знаят, че никой няма добро или високо мнение за човек, който 
сам не го притежава за самия себе си. Затова, преди другите да го признаят пуб-
лично за нещо, би следвало сам човекът да потърси и да открие златното руно 
на самолюбието си. И едва тогава (с него!) да се представи впечатляващо пред 
останалите хора или групи. 

Популизмът е разбрал скъпата цена на самолюбието. Той го чувства с ко-
жата си всеки ден, всеки миг. Затова търси медийните арени. За думите си – сво-
ите гладиатори. Не иска да се откаже от тях. Нито да ги промени. Те го дрогират. 
А той искрено си вярва, че зомбира чрез тях другите. Често той е безразличен, 
дори доста нехаен към смисъла на онова, което казва. Не си прави труда да 
забележи пукнатините му. Или да прикрие изпъкналостите му. Понеже сам фа-
натично вярва в несъкрушимата си непротиворечивост. Убеден е, че думите му 
са истински връх на логиката. Копнее всички да повярват в това. Затова и няма 
вяра на иносказания, на усукани фрази, на словесни еквилибристики. Счита, че 
те са прерогатив на властта. И с една ехидна усмивка го преповтаря. Щом му се 
отвори удобна възможност. 

Властта трябва да се прикрива, да увърта, да замазва своите следи с думи. Тя 
винаги тъне или затъва в изобилие от думи, в безразборните техни (зло)употре-
би. И затова трябва да си получи заслуженото. Да си вземе урок от словесността 
на популизма. Изобщо да не се и опитва да мери на кило истините и неистините 
в неговите слова и тези. Защото популистът не отрича, че като човек греши. Но 
пък за сметка на това никога не е грешник. Такъв според самия него е единстве-
но противният му, осмиваният и подиграваният от него враг-държавник. 

Не заради нещо друго. Просто защото властниците не са хора, личности, 
които са си на мястото. А точно популизмът е вечно възраждащият се Феникс 
на безсмъртната неудовлетвореност от Властта. Той е и практическото въплъ-
щение на впечатляващата и афористична сентенция на Джон Тайсън, че винаги 
неподходящи хора са на власт, защото те не биха били на власт, ако не бяха 
неподходящи. Явно, когато това се отнася до неговите позиции в качеството му 
на опозиция на властта.

Езикът, речта, словото са истинската стихия на родния ни популизъм. Те 
са неговото стратегическо или тактическо оръжие. Предназначено винаги и 
навсякъде за повсеместна атака. И за отбрана. Затова той не пропуска шанс 
да зарадва своите почитатели. Да накаже своите зложелатели. Като си позволи 
лукса на обвиненията. Лишени от конкретни или от всякакви доказател ства. 
Като се разположи удобно в собствената си ирония. И се отпусне в непри-
крития си сарказъм. Като настърви и злъчния си сардонизъм. А хиперболата е 
негова любимка. Тя му предлага сгодни оферти как всеки пропуск на властта да 
се таксува като недостатък, а всяка слабост, дори временна или случайна, да се 
представя като неизлечим и вечен неин порок.

Езикът е прокрустовото ложе за опонента и конкурента. Речта на попу-
листа – позорен стълб за всяка различна или чужда политическа и властова 
идентичност. Те не се лишават от услугите на безочливите твърдения, на безоб-
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разните съждения. Не отвръщат глава или поглед при употребата на клюките, 
мълвите или сплетните. Стига те да уязвят врага, да накърнят достойнството, 
да опетнят лика и честта му. 

На война като на война – всичко е позволено. А популизмът винаги живее 
с неотстранимото чувство, че е мобилизиран, че е изпратен на предната линия. 
Затуй речта, езикът, словото му са изцяло милитаризирани откъм семантика и 
лексика.

Всяка война не може да живее без наличието, проявата на демагогията. И 
популистът, като воин, също разчита на услугите и на оръжията на демагоги-
ята. Той може да не знае паролата на успешната демагогия, която Карл Краус 
лансира: тайната на демагога е да се престори на толкова глупав, колкото са 
неговите слушатели, за да могат те да помислят, че са умни като него. Още по-
вече че родните ни популисти не дават и дума да се каже за възможността те да 
изглеждат глупави. Дори когато всъщност са си порядъчно или преизобилно 
тъкмо такива. Или поне когато публичността ги приема тъкмо в това им изме-
рение и проявление. 

Популисткото слово често е съвършен парад на проституцията с терми-
ните. На перверзията със смисъла на определени понятия. На извратеността 
на техните употреби. Или на опасни, със своята неразумност и прекомерност, 
злоупотреби. Думи-проститутки – предизвикателни, призивни или съблазни-
телни на външен вид. И кухи по дух, изцедени от съдържание, явно плесеняса-
ли в своята семантика. 

Милият ни роден популизъм е колкото открит, толкова и потаен. Той не 
иска да разказва за своите тайни. Не издава секретите си на властване, на уп-
равление. Позволява си само да ги рекламира. Но не ги анализира по същество 
и комплексно. Искрено вярва, че всичко е постижимо. Стига да има воля за 
неговата реализация. А тя в неговата натура е в излишък. Избива постоянно 
и отвсякъде. Неукротима е. Не обича да се ровичкат в биографията му. Макар 
той да не прощава на другите в това отношение. И ако нещо предлага на вечно 
гладния публичен интерес, то е за да го включи като рефрен, като щрих от така 
привлекателния си социален портрет.

Обратно, популизмът непрестанно се взира и коментира думите и постъп-
ките на своите идейни опоненти, на политическите си противници, на власто-
вите си конкуренти.

Милият ни роден популист безрезервно вярва, че всичко може да се опра-
ви. Ако се следват няколко или някакви прости формули и правила – винаги 
неговите. Той неистово, до припадък вярва на своите сакрални формули. На 
него дори и през ум не може да му мине, него не може да го впечатли или раз-
тревожи сериозното предупреждение на Ерих Мюзам, че най-голямата злина, 
от която трябва да се избави човечеството, е готовността да се вярва на форму-
ли, защото това е неверие в собствения разум. 

Популизмът никога не си задава въпроса, защо в досегашната си биогра-
фия в историческото време-пространство винаги се е провалял, чупил си е фа-
тално главата – все заради упованието в и претворението на своите идейни 
формули. Той никога, както и днес също, не е узрявал, не е дораствал до проз-
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рението, че светът не може по никакъв начин да се навре в прангите на някаква 
фикция. Нито животът да се натика в ярема на едно-единствено, универсално 
кредо или на формулата му.

Нашенският популист има твърде озадачаващи връзки с паметта. С тази 
на другите, а и със своята собствена. Той си позволява най-произволно да я 
деформира или деструктурира, да вади и да размества по своему нейните съ-
държания и форми.

Той не се уморява да демонстрира публично, че никой не е забравен, че 
нищо не е забравено, ако те имат някакво отношение към неговите амбиции, 
цели и планове. Той не подминава великодушно и травмите на паметта. Съвсем 
преднамерено се устремява към тях. За да ги оползотвори всякак в своя неудър-
жим кариерен поход. Същевременно не престава да се възползва от услугите и 
от облагите на амнезията. Но се прави, че тя не съществува в неговите напъни 
и поведенски баналности. Неспирно упреква другите, че се опитват да се въз-
ползват от нейните привилегии.

Довчера е бил смъртен враг с някого. Днес вече го допуска до себе си. 
Дори го величае. Простил му е за момента. Но никога не и завинаги. Кой знае? 
Всичко се случва на тази грешна земя, с този объркан народ, с тези сбъркани 
политици!

Популизмът винаги страда от някакъв вътрешен и скрит дискомфорт. За-
това той се стреми да го компенсира, като парадира с познанства, връзки или с 
отзивчивост към неговите слова, искания и предложения. Неумеещ да има мре-
жи в социума, неспособен да ги изгради пълнокръвно, той им търси заместител 
отвън. Той добре знае проклетата натура на българина – хем да недоволства и 
да завижда, хем да се респектира, да сервилничи, да се кланя или да блюдолиз-
ничи пред чужденците. Така хем чегърта струните на народопсихологията, хем 
й се подчинява, но меркантилно.

Нашенският популизъм сече безпощадно и социалното простран ство. 
Дели го на „свои“ и „чужди“ територии. Едните са благословени. Другите – про-
кълнати, явно безбъдни. А обитателите на всяка подобна територия са стрикт-
но типизирани. На „своите“ се прощава всичко, дори безобразията. На „чуж-
дите“ – нищо и никога.

Всеки популизъм носи родилните си петна на неприкрита нетърпимост 
към различните, към другите, най-вече към чуждите нему идентичности. Кас-
триран е откъм толерантност към инакомислието, към действието на своите 
конкуренти. Затуй прокарва гласно незрими символични граници, очертаващи 
въпросните територии. И възхвалява или се подиграва на техните обитатели. 
Така „своите“ винаги стават способни, а „чуждите“ – некадърни. „Нашите“ са 
си нормални. А „чуждите“ са недоразвити. Даже патологично изглеждащи (со-
циални или политически) типажи. Едните са склонни да се развиват позитивно 
и прогресивно. Другите – да вредят, да са ненужен, опасен човешки материал. 
Контингент, от който трябва да се отърват.

И нашенският популизъм не прави изключение от това златно правило. 
Той категорично не ще да признава универсалността на човешката природа. 
Защото е положил клетва вярно да служи на универсалното и непроменимо 
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различие. Затова и искрено вярва в неотвратимото съществуване на различни 
човешки „природи“ и „породи“. Щом е така – едните имат място във властта. 
Другите, обратно – не! 

Е, разбира се, меркантилно и цинично, когато е изгодно, и на вторите може 
да се прави някакъв моментен реверанс. За да се подлъжат или да се привлекат 
към популисткото лоно, към неговите скрити козни, гръмогласни обещания 
и планове. В един случай популистът е отворен и добросърдечен, по човешки 
отнасящ се към всички. Само след малко, в друга обстановка, вече е непоносим 
към някои от тях. И няма значение дали става дума за политически, социални 
или етнически типажи. А това обрича политически противници, уязвими соци-
ални групи като пенсионерите, етнически общности с маргинален статут като 
ромите, конструирани заплахи за националната сигурност като турците да се 
облажат от популистки вдъхновения. 

Популизмът се бие в гърдите, че защитава светините на демокрацията. Но 
недоволства от нейните принципи, условности и процедури. Всячески иска да 
ги префасонира, ако може да ги съкрати или ограничи, само за да дойде той 
на власт. Той подсъзнателно, неосъзнато или пределно съзнателно, а и житей-
ски е изпитал истинността на твърдението на Густав Радбрух, че властта няма 
предимство пред закона, но победилата власт си съставя нов законов ред. И го 
прилага на практика, разчитайки на моментната си власт, на конюнктурните си 
бонификации и шансове. 

Популизмът, със сигурност, не е безпощадно критичен към собствените си 
страсти и прояви. Той уж пламенно вярва в политическото представителство. 
Обаче се кълне, че неговото е редовно, автентично или обществено ценно. И 
разпалено убеждава, че представителството на конкурентите му е нереално и 
спекулативно. Не желае никой да оспорва неговата власт, мандата му. Не спира 
да каканиже или да буботи срещу мандата на преките си съперници за властта. 
Всячески да я дезавуира или да подрива тяхната власт.

Нашенският популизъм носи върху себе си печата на патриархалния етос. 
Той искрено вярва в митологията на мъжкото начало, на мъжкото господство. 
И то в една епоха и в един свят, в които половият паритет вече мощно е надиг-
нал глава.

Популизмът копнее да му се кланят, да му целуват ръка, дори и да му ис-
кат разрешение или прошка. Той се старае да изглежда като мъж, мъжкар, като 
истински мачо. За него Властта все още е от женски род. И само той може ис-
тински да я покори, обсеби или обладае. В това си увлечение се отдава до само-
забрава на различни свои полови предразсъдъци. Ако пък публично понякога 
демонстрира и съвременно мислене, ако утилитарно се възползва (за да натрие 
носа на врага) от представителство и на „слабия пол“, той никога не забравя да 
каже и да натърти, че това зависи само и единствено от него. Какво да се прави! 
Колкото и да се изменя, популизмът винаги си остава верен на своята дълбинна 
природа.
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До 9 септември 1944 г. антихитлеристката съпро-
тива в България намира израз най-вече във въ-

оръжената дейност на организираното от Комуни-
стическата партия партизанско движение. След като 
Отечественият фронт поема властта, а в България 
навлиза съветската армия, променената обстановка 
изисква друга форма на участие в борбата срещу хит-
леризма – пряко включване във войната срещу Гер-
мания, което да допринесе за по-благоприятен мирен 
договор с победителите. По военни и политиче ски 
съображения СССР настоява за широко участие 
на българската армия в операциите на югославска 
територия1. Сътрудничеството е официално офор-
мено, след като на 16 септември 1944 г. маршал Тол-
бухин уведомява военния министър Дамян Велчев, 
че „с цел скорошното разгромяване на немските вой-
ски чрез съвместните действия на съветските войски 
и българската армия“ българските въоръжени сили 
трябва да преминат на подчинение към съветското 
командване, обаче „осъществяването на оператив-
ните заповеди за българската армия да се провежда 
само чрез българския Генерален щаб“2.

САЩ не възразяват на съветското и българско-
то желание, тъй като за тях бързият разгром на Гер-
мания е най-важен, а добре обучената българска вой-
ска несъмнено би допринесла за него3. В този случай 
Вашингтон извежда на преден план военната целесъ-
образност, а евентуалните облекчения, които Бълга-
рия би получила, не го вълнуват особено, макар че 
биха ощетили Гърция и Югославия – американската 
обвързаност с нашите съседки е далеч по-малка от 
ангажираността на Велико бри тания.

СССР и САЩ обаче трябва да се съобразят с по-

АНТИХИТЛЕРИСТКАТА КОАЛИЦИЯ 
И БЪЛГАРСКИЯТ ВОЕНЕН  ПРИНОС В 
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зицията на третия си съюзник. В Лондон гледат крайно отрицателно на възмож-
ността България да се нареди сред държавите, участвали в разгрома на Германия. 
Британската дипломация се стреми да защити интересите на Гърция, за да затвър-
ди британските позиции на Балканите. Английската преценка е, че „предоставя-
нето на България на права на съвоюваща [страна] би било в непосредствено про-
тиворечие с желанията и интересите на един от нашите най-твърди съюзници… 
Нещо повече, нашите дългосрочни стратегически интереси налагат да останем в 
приятелски отношения с гърците и на българите да не бъде дадена възможност 
или извинение за оставането им по бреговете на Егейско море… Югославяните, 
особено сърбите, също може да създадат трудности, ако българите бъдат приети 
за съвоюващи“4. Същевременно британската страна си дава сметка, че „от чисто 
военна гледна точка ще бъде трудно да се спори, че активната помощ на бъл-
гарите няма да бъде от полза“. На 21 септември 1944 г. министър-председателят 
Уинстън Чърчил споделя с министъра на външните работи Антъни Идън: „Аз 
мисля, че Вие не бихте се противопоставили на желанието на руснаците да оста-
вят българските дивизии да се бият срещу германците… Ние сигурно не бихме 
могли да отхвърлим известна форма на ефикасна помощ.“5

Така се оформя британската позиция да се подкрепи желанието на СССР 
България да участва във войната, но не и на гръцка територия, тъй като там „от 
военна гледна точка не съществува необходимост от операции на руски и/или 
български сили“6. В действителност стремежът на Лондон е да осигури бри-
танско военно присъствие в Гърция и да предотврати оставането на български 
части в Беломорието с аргумент да се бият срещу германците. По този начин се 
гарантира запазване на гръцката териториална цялост и стабилно британско 
влияние в Гърция. За реализиране на тази цел във Форийн офис формулират 
добре обмислено искане към съюзниците: българските войски да водят военни 
действия на чужда територия само с разрешение на съответните държави. На-
лага се България да потърси съгласието на Тито, за да воюва в Югославия, а за 
получаването му той поставя висока цена – съдбата на Пиринска Македония. 
Британската намеса и югославската неохота затрудняват българските военни 
действия срещу Германия и те започват след категоричната съветска намеса7.

Българските войски дават достоен принос в разгрома на германските во-
енни съединения в Южна Сърбия, Косово и Вардарска Македония, както и в 
освобож даването на Северна Югославия, Южна Унгария и Източна Австрия8. 
Участието във войната срещу Германия има своята човешка цена – 3249 убити, 
10 747 ранени и 1463 изчезнали (всичко 15 459 души), а общо за двата периода 
на войната загубите достигат 31 910 души9. То предизвиква и огромно напреже-
ние в българското стопанство, което трябва да снабдява с всичко необходимо 
войските, воюващи извън територията на страната. През първата фаза държа-
вата изразходва пряко за воденето на войната над 50 млрд. лв., а през втората 
– близо 45 млрд. лв.10. Мобилизирането на работна ръка и реквизирането на 
транспортни средства води до допълнителни 27 млрд. лв. загуби за народното 
стопанство, а върху него лягат и още около 11 млрд. лв. за помощи, обезщете-
ния и пенсии на пострадалите във войната и техните семейства. Така общата 
сума на разходите, направени от България във връзка с участието й в разгрома 
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на Германия, надхвърля 133 млрд. лв., което е близо две трети от националния 
доход на страната през 1945 година11.

Българското правителство оценява, че „с дадените жертви, военното и сто-
панското напрежение и реалните военни резултати България заслужи да бъде в 
редовете на обединените демократически държави. Затова тя има пълното право 
да се радва заедно с тях на победата и да очаква със спокойствие и надежда сключ-
ването на мира“12. Същевременно кабинетът неколкократно се опитва да извлече 
политически дивиденти от воюването. Първата стъпка е от октомври 1944 г., кога-
то в Москва се разисква примирието с България. При подписването му външният 
министър Петко Стайнов емоционално напомня, че правителството на ОФ не е 
чакало съюзниците да му наложат да скъса с Германия, „а като продължение на 
откритата вече от години от самия народ, чрез неговите героични партизани, въ-
оръжена борба срещу войските на Хитлер у нас, [страната ни] обяви и днес води 
кървава война срещу Германия… Много нови гробове на млади българ ски бойци 
покриха вече дивите чукари на многоизстрадалата наша съседка Юго славия, мно-
го нова, млада българска кръв се проля сега по нейните опустошени долини…, но 
това беше единственият начин българският народ да покаже на цял свят и преди 
всичко на великите Съюзници, че е готов чрез собствената си кръв да измие петно-
то, което лепнаха на неговото чело неговите престъпни управници в миналото“13. 
В Москва обаче победителите не обсъждат тази тема.

През ноември 1944 г. правителството се обръща към СССР, САЩ и Вели-
ко британия с искане да признаят българската войска за „съвоюваща“. Управ-
ляващите се стремят да извоюват това признание за офицерите и войниците, 
които „се жертват наравно с другите съюзни войници“ и не трябва да бъдат 
третирани като „бедни роднини“. Подчертава се, че подобен акт не е породен от 
желание за извличане на материална изгода, а от съзнанието, че ще даде „нов 
престиж“ на войската. Българското правителство си дава сметка, че подобна 
оценка ще улесни признаването и на страната за съвоюваща, и открито намек-
ва, че България очаква да го завоюва чрез бъдещите си победи „в похода срещу 
Берлин“14. Отговор обаче не идва и на 13 декември 1944 г. П. Стайнов връчва 
на съветското ръководство на Съюзната контролна комисия (СКК) в София 
нова нота. В нея той напомня, че българските войски вече се бият на унгарска 
територия и „тяхното положение не бива да остане неопределено“. Министърът 
е категоричен, че правителството има „всичките основания“ да иска България 
да бъде призната за съвоюваща, но не поставя този въпрос, защото е наясно, че 
той трябва да бъде „предмет на обсъждане на дипломатическите канцеларии на 
Съюзниците“. Затова пък признаването на Първа армия за „съвоюваща войска“ 
може да се реши от командването на III Украински фронт и искането е насочено 
към получаване на това „грамадно удовлетворение“ за сражаващите се далеч от 
родината български воини15.

В Москва обаче не са склонни да изпълнят молбата. С изявления, че „със 
самия факт, че се биете успоредно с нас против общия враг, вие сте вече съвою-
ващи“16, съветските дипломати прикриват нежеланието си да се конфронтират 
с Англия и САЩ, които няма да допуснат България сред държавите с принос 
в германския разгром. Мълчанието не обезкуражава П. Стайнов и на 1 март 
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1945 г. той настоява пред СКК да поиска от трите правителства вече не армията, 
а България да бъде призната за съвоюваща, защото „тази несправедливост в 
третирането“17 се отразява небла гоприятно както на бойците на фронта, така и 
на населението в страната.

Но мнението на съветската страна остава непроменено и тя продължава 
да се съобразява най-вече с британските оценки за България. На 4 март 1945 г. 
българският пълномощен министър в Москва Д. Михалчев в разговор с по-
мощник-комисаря на външните работи В. Зорин упреква съветската страна: 
„Вие се радвате на нашето дело, но не се решавате да дадете морална премия на 
демократичните ни усърдия.“ Отговорът е ясен: „Ние сме ви дали досега много 
морални премии, но не бива да се забравя, че не сме сами. У нашите съюзници 
има напластено лошо чувство срещу България, за което не може да не се държи 
сметка.“18 За разлика от Лондон, във Вашингтон изглеждат безразлични към 
българското искане. Там е преценено, че след като България няма намерение да 
иска американска материална помощ за армията си, въпросът за признаването 
на статут на „съвоюваща“ има чисто политически измерения и трудно ще полу-
чи положително разрешаване. Според американското признание това е статут 
„някъде между този на неприятел и на съюзник“, който е даден единствено на 
Италия „с надеждата, че ще осигури предимства за съюзниците, а не от желание 
да се помогне на Италия“19.

Отрицателното отношение на Англия към възможността България да бъде 
призната за „съвоюваща“ произтича от нежеланието на Лондон да съдейства за 
облекчаване на участта на държава, която вече е в съветската сфера на влияние, 
както и от британските ангажименти към Гърция. Бъдещите гръцки управлява-
щи в началото на септември 1944 г. заявяват на британските си покровители, че 
„всеки грък би сметнал за висша несправедливост“ признаването на България 
за „съвоюваща“. Форийн офис също преценява, че подобна стъпка „би шокира-
ла общественото мнение и е сигурно, че ще предизвика сериозни затруднения с 
гръцкото и югославското правителство“, а британските стратегически интереси 
изискват приятелски отношения с гърците20. Съобразявайки се с тази оценка, 
английските служби се стремят да не допускат дори обсъждане на възможност-
та за признаване на статут на „съвоюваща“21 и да не дават гласност на българ-
ските военни успехи. От октомври 1944 г. Би Би Си съобразява своите комента-
ри за България с инструкциите на Форийн офис и лично на У. Чърчил. Според 
тях „всякакво предложение Великобритания да гледа на България като на съво-
юваща“ ще бъде отказвано, „ще цитираме българските комюникета [за българ-
ските военни действия – б.м., Е. К.] само ако те не са в разрез с комюникетата 
на Свободна Югославия“, а „на българите трябва в момента да им се напомня за 
малкото количество на техните загуби и за пресния спомен за страданията, ко-
ито те са причинили на своите съседи“22. Дори когато обективността изисква да 
се признаят военните успехи на българската армия, от Форийн офис настояват 
пред Би Би Си „да потисне“ всяка тенденция за „възхваляване“ и да не привлича 
вниманието върху тези операции, „защото това само ще улеснява българите да 
искат да бъдат смятани не просто като съвоюващи, но като съюзници“23. Офи-
циалната позиция на Лондон остава непроменена до самия край на войната сре-
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щу Германия. Дори призивите на ръководителя на британската секция на СКК 
ген. У. Оксли Англия да излезе с „някакво обществено признание“ за приноса на 
българската армия в разгрома на Германия, без това „да включва каквото и да 
е признаване за съвоюваща“, са посрещнати с отказ. Целта на ген. Оксли е да се 
демонстрира пред българската общественост, че „западните демокрации могат 
точно да оценяват българския военен принос, без оглед на политическите съоб-
ражения“, и така Англия да разшири влиянието си в страната24. В Лондон обаче 
са непреклонни и СССР се съобразява с тази позиция.

До края на войната България не получава статут на „съвоюваща“, но ней-
ните жертви и усилия не остават неоценени и напразни. Най-важните победи на 
българската армия са оповестявани в официалните информации на съветското 
върховно командване, а десетки офицери и войници получават съветски ордени 
и медали. Българският принос в разгрома на хитлеризма става важен аргумент в 
дипломатическите ходове на Москва, която се стреми да издейства изгодни по-
литически и икономически условия за своя бъдещ сателит. Успешното участие 
на българските войски във войната е сред основанията, които Сталин привежда 
в края на май 1945 г., когато предлага на президента Х. Труман и на британския 
премиер У. Чърчил трите страни да възстановят незабавно дипломатическите 
отношения с България и с Румъния. Два месеца по-късно, по време на Потс-
дамската конференция на тримата „големи“, съветската делегация го включва 
сред аргументите, с които отхвърля американското искане за реорганизация на 
правителството и за външен контрол върху предстоящите парламентарни из-
бори в България25. Българският принос във войната е сред първите основания, 
посочени от съветското правителство, за възстановяване на дипломатическите 
отношения на СССР с България на 14 август 1945 година26.

Участието във войната и антихитлеристката съпротива от 1941 до 1944 г. 
стават важна част от българската аргументация при отстояване на българ-
ските интереси на Парижката мирна конференция през лятото на 1946 г. През 
май 1946 г. на предшестващата я сесия на Съвета на министрите на външните 
работи (СМВнР) на победителките, който трябва да изработи текстовете на 
мирните договори с бившите германски сателити, е връчен български мемо-
рандум, в който на териториалните и репарационни претенции на съседите се 
противопоставят именно плюсовете, произтичащи за България от участието 
й във войната срещу Германия, както и „широкото и неудържимо съпротиви-
телно движение, каквото не може да се посочи в никоя от страните – тогаваш-
ни сателити на Германия. Това движение, в което активно участваха работни-
ци, селяни, представители на гражданската и военната интелигенция, изобщо 
хора от всички среди на народа, се ръководеше от Отечествения фронт. То се 
разрастваше непрестанно, а през 1943 и 1944 г. взе още по-големи размери, 
които привлякоха сериозното внимание на външния свят… На 24 юни 1944 г. 
министърът на външните работи на Великобритания г-н Антъни Идън в офи-
циално изявление пред Камарата на общините изтъкна, че в България съще-
ствува силно народно движение против прогерманската политика на прави-
телството и че в разни области на България действат партизански групи от 
борци срещу тази политика.“27
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В меморандума като част от българската съпротива се изтъква масовото 
движение в защита на евреите и се подчертава, че разрастването на партизан-
ското движение през 1943 г. е принудило правителството да изпрати двадесет 
хиляди войници от редовната армия против партизаните в една-единствена об-
ласт – Средно горието, а през лятото на 1944 г. за същата цел са употребени цели 
дивизии редовна войска, както и специално създаден жандармерийски корпус. 
В документа се посочва: „Избити бяха 29 480 партизани и техни помощници и 
укриватели. Повече от две хиляди къщи на привърженици на съпротивително-
то движение бяха опожарени.“28

Тези аргументи използва и председателят на Народното събрание Васил 
Коларов, който ръководи българската делегация в Париж, при срещите си с ви-
сокопоставени представители на западните държави – американския държавен 
секретар Джеймс Бърнс и британския външен министър Ърнст Бевин. Пред 
Бевин Коларов заявява: „Във време на войната едно мощно съпротивително 
движение се разрази в България. И аз се чувствам щастлив днес да мога да Ви 
съобщя, че нашето съпротивително движение работи рамо до рамо с британ-
ските въоръжени сили, които му изпращаха оръжие и подпомагаха със съвети. 
Ние се гордеем, че в редовете на българското партизанско движение се сражава 
британският майор Франк Томпсън, който падна в геройска смърт в борба про-
тив германците в България.“29 Показателно е, че в момент, когато добре орга-
низираната гръцка пропаганда настоява за 700 млн. долара репарации и 10 хил. 
кв. км българска земя с 400 хил. души население, тези аргументи не са оспорени 
от западните представители, ангажирали се със защитата на Гърция.

СССР също се опитва да отстоява признаването на България за „съвоюва-
ща“. Усилията му в тази насока по време на Парижката сесия на СМВнР (20 ап-
рил – 16 май и 15 юни – 12 юли 1946 г.) се сблъскват с категоричния отказ на 
британската и американската страна, които се противопоставят дори в преам-
бюлите на мирните договори с България и с Румъния да се отбележи приносът 
им в разгрома на Германия. В крайна сметка съветската делегация на сесията 
прави компромис, приема да не се дава статут на съвоюващи на двете държави, 
но в преамбюлите да се включи текст, че са взели „активно участие във войната 
срещу Германия“30. Обвързването на Съветския съюз с тази договореност нала-
га друга тактика по време на Парижката мирна конференция (29 юли – 15 октом-
ври 1946 г.). Настояването на България и на Румъния в преамбюлите към техните 
мирни договори да се отбележи, че са започнали да воюват не след сключването 
на примирията, а съответно още от 10 септември и 24 август 1944 г., както и че 
са заслужили да бъдат признати за „съвоюващи“, дава повод на украинската и на 
белоруската делегация да защитават справедливостта на тези претенции. Те са 
подкрепени и от чехословашките и от югославските представители, докато съ-
ветските са принудени да се въздържат поради решенията на Парижката сесия 
на СМВнР. Тази подкрепа се оказва недостатъчна и предложенията са отхвърле-
ни от останалите 16 държави, гласуващи в подкрепа на САЩ и Англия. Те обаче 
се обявяват и против гръцкото искане в договора с България въобще да не бъде 
отбелязано участието й във войната срещу Германия. Конференцията препо-
ръчва на СМВнР да приеме текста, съгласуван на Парижката сесия на съвета31.
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Окончателните текстове на мирните договори са изработени от СМВнР 
в Ню Йорк (4 ноември – 12 декември 1946 г.). В навечерието на тази сесия 
България изпраща нов меморандум, за да коригира „неуместните или неспра-
ведливи препоръки“, направени на Парижката конференция. Сред тях отно-
во важно място заема искането в преамбюла да се прибави текст, признаващ 
страната за „съвоюваща“ – едно „толкова законно желание на българския на-
род, който, без да иска да отрича отговорностите на България за престъпле-
нията на бившите фашистки управници, взе активно участие в общата борба 
на обединените народи срещу хитлеристка Германия“32. В меморандума се 
настоява преамбюлът на договора да отрази действителната дата, на която за-
почват действията на българските войски срещу Германия, т.е. 10 септември 
1944 г., а не 28 октомври 1944 г., след подписването на примирието – „обсто-
ятелство… което не бе оспорено от никого през време на конференцията“ [в 
Париж – б.м., Е. К.]“. Окончателният текст на мирния договор обаче не включ-
ва тези толкова съществени и справедливи български искания и уточнения. 
Те щяха да дадат юридически израз на реалния и неоспорим български вое-
нен принос, да бъдат морална оценка за жертвите и загубите и да издигнат 
международния престиж на България.

По време на дипломатическите спорове българската кауза е отстоявана от 
СССР, Украинската и Белоруската ССР, Полша, Чехословакия и Югославия, но 
среща категоричния британски и американски отказ. В крайна сметка съвет-
ската делегация прави компромис – приема да не се дава статут на „съвоюва-
ща“ на България, но в преамбюла на мирния договор да се включи текст, че тя 
е взела „активно участие във войната срещу Германия“. Компромисите между 
победителките ощетяват страната, но все пак в раздела за репарациите се по-
становява, че „като се вземе предвид, че България не само е излязла от войната 
против Обединените народи, но и обяви и на дело води война против Германия, 
страните се споразумяват обезщетението на посочените загуби да бъде извър-
шено само частично“33.

В крайна сметка осеммесечните военни усилия на България на страната на 
Антихитлеристката коалиция се оказват недостатъчни, за да заличат последи-
ците от близо четиригодишния съюз с Германия. Независимо от това антихит-
леристката съпротива в периода 1941–1944 г., както и победите на българското 
оръжие и пролятата кръв на българските воини правят приноса на страната в 
разгрома на хитлеризма реален и безспорен.
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В излязлата от печат към средата на 2008 година 
книга на Ивайло Христов „Гласове за Николай 

Хайтов“ авторът е поместил и едно пространно ин-
тервю с проф. Стоян Михайлов. Между многото въ-
проси авторът му задава и следния:

– Доколко е верен слухът, че академик Кирил 
Василев е замесен в убийството на Братан Шукеров? 
(С. 72)

Малко е да се каже, че въпросът е некоректен. 
Той е поставен клеветнически. Авторът си е позволил 
да тиражира една клевета с шестдесетилетна давност. 
Сякаш става дума не за раняване при нещастно сте-
чение на обстоя телствата, а за доказан опит за умиш-
лено убийство и остава само да се изясни участието 
на Кирил Василев в него.

Аз бях партизанин в Среднородопската парти-
занска дружина, на която командир беше Братан Шу-
керов, и не мога да остана безучастен, когато се петнят 
името и честта на моя боен другар Кирил Василев.

Отначало искам да изясня политическата об-
становка и да обрисувам обстоятелствата, при които 
Братан Шукеров бива ранен, за да стане по-ясно на 
читателя за какво става въпрос.

Към средата на август 1944 г. командирът на Вто-
ра въстаническа оперативна зона (ВОЗ) Иван Радев и 
партизанинът Атанас Василев (брат на Кирил Васи-
лев) заедно с членовете на английска военна мисия 
тръгват от гръцкия лагер „Кукува поляна“ (дваде-
сетина километра южно от село Мугла, Смолянско), 
минават покрай село Арда и към 20 август се устано-
вяват в района източно от Рожен. Оттам мисията се 
свързва със своя щаб в Кайро и получава инструкции 
относно спускането на оръжие. Няколко дена след 

НЯМА ЛИ НАЙСЕТНЕ 
ДА СПРЕ КЛЕВЕТАТА?

Дичо Узунов

Дичо Узунов – контраадми-
рал от запаса. Дългогодишен на-
чалник на Висшето военномор-
ско училище „Н. Й. Вапцаров“ и 
преподавател по международно 
морско право. Автор е на биогра-
фичния очерк „Васил Димитров“, 
на селищната монография „При 
изворите на Арда“ и на брошур-
ката „Чуждите бази – заплаха 
за сигурността на България“. Съ-
автор е на студиите „Неутрали-
тет или НАТО“ и „Психологически 
основи на военната дисциплина“. 
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други най-различни въпроси, пуб-
ликувани в централния, родоп-
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това Иван Радев заедно с английската мисия и неколцина партизани заминават 
на север към партизанската бригада „Васил Коларов“. Преди да се отправят на 
път, шефът на мисията предава на Братан Шукеров – командир на партизан-
ската дружина „Колю Шишманов“, през първите нощи на септември да чакат 
английски самолети, които в района на Момина вода ще спуснат уговореното 
оръжие. Той пояснява още как да бъдат разположени сигналните огньове за 
ориентация на самолетите.

На 3 септември след смрачаване Братан Шукеров решава да провери под-
държат ли се добре сигналните огньове и повиква партизанина Димитър Гро-
зев. Грозев обаче се готвел да застъпи караул. Тогава Шукеров се обръща към 
Кирил Василев, с партизанското име Кокуда (на родопски диалект – „юмрук“). 
Василев взема своя автомат „Стен“ и тръгват заедно. Но едва отдалечили се на 
20–30 крачки от партизанския огън, Василев се подхлъзва и падайки, инстинк-
тивно се подпира на автомата си. От удара в земята пружината на затвор-
ния механизъм се свива и автоматът произвежда изстрел. Единичен. Куршумът 
пронизва тялото на Шукеров отдолу нагоре и засяда около лявата му плешка.

Стреснати от неочаквания изстрел, партизаните, насядали около огъня, 
дотичват до местопроизшествието. Пренасят ранения си командир до парти-
занския огън и превързват раната му. Кирил Василев е изпаднал в тежък стрес. 
Забелязвайки това, Братан се обръща към него с думите:

– Кокуда, успокой се, от приятелски куршум не се умира.
Забележете, дори в тежкото си състояние Братан се тревожи не за себе си, 

а за душевното състояние на своя боен другар. Каква сила и благородство на 
духа!

Доведеният от Чепеларе д-р Колев промива раната на Братан, слага ин-
жекция за подсилване на сърдечната му дейност и обяснява, че изваждането на 
заседналия куршум може да се извърши само в болнична обстановка. Парти-
заните сковават носилка за ранения си командир и го свалят на шосето между 
Рожен и село Соколовци, спират случаен камион и поръчват на шофьора да 
закара ранения направо в устовската болница.

Там с лечението на Братан се заема началникът на болницата д-р Кара-
джикидов, известен хирург и интернист. След три-четири дена щабът на отряда 
поръчва на партизанина Ташо Карамитев да се добере до Устово и да се инфор-
мира за състоянието на Братан. Карамитев се среща с д-р Караджикидов, който 
го успокоява, че макар раната на Братан да е тежка, няма опасност за живота 
му. Но въпреки положените от лекарите грижи Братан Шукеров умира двадесет 
дни по-късно.

Такива са обстоятелствата около трагичната гибел на Братан Шукеров. 
За съжаление обаче проф. Михайлов, когото искрено съм уважавал, приема да 
разговаря върху клеветническата основа на цитирания по-горе въпрос, като 
заявява:

– Отлично познавам случая (к.а.). Братан Шукеров е бил зъболекар, специ-
ализирал във Франция и в Турция. Отлично подготвен човек, с много висока 
култура, езикова и т.н., секретар на Смолянската партийна организация… (с. 
72–73)
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Ще добавя: той бе изключително честен и смел, достоен и нравствено из-
висен комунист.

След като познава случая „отлично“, проф. Михайлов трябваше веднага да 
отхвърли инсинуацията. Той трябваше категорично да заяви, че Братан Шу-
керов не е бил убит, нито пък е извършено покушение върху него. Той е бил 
случайно ранен от своя съпартизанин Кирил Василев.

По-нататък той говори за партийна конференция, без да сочи конкретна 
дата, нито мястото и целта на свикването й. Но от смисъла на изложението 
личи, че има предвид нелегалната партийна конференция, която се състоя на 
19 юни 1944 г. на връх Кайнадина, Централните Родопи. „Тази конференция 
– казва той – взема решение против Родинското движение, че е фашистко и 
т.н.“. Като участник в конференцията, искам отговорно да заявя, че може и да е 
имало някакво изказване в този смисъл от отделен участник, на което аз да не 
съм обърнал внимание, но на конференцията нито е обсъждано, нито е прие-
мано каквото и да е решение по този въпрос. Не мога обаче да проумея каква 
е връзката на това твърдение на Ст. Михайлов с отговора, който читателите 
очакват да чуят от него по случая с раняването на Братан.

Но има друго, по-важно. В края на конференцията, след изчерпване на 
набелязаните точки, беше приет подготвеният от Кирил Василев „Призив към 
братята българи мохамедани“, в който въобще не се говори за Родинското 
движение. Обръщението е поместено в сборника „Родопите през вековете“ (с. 
88–89), издаден в София през 1966 г. Ще припомня, че там се казва: „Драги 
братя българи мохамедани, ние с оръжие в ръка се борим за изгонването на гер-
манците от страната ни, които ограбват и вас, и нас. Ние се борим да смък-
нем това продажно българско правителство… Спасението е само в ис крения 
съюз… Да се зачитаме като хора, да се обичаме като братя, да се борим като 
другари…“

На конференцията се учреди Среднородопският партизански отряд „Колю 
Шишманов“ с основна задача да установи връзка с гръцките партизани и с на-
миращата се при тях английска военна мисия. Крайната цел бе въоръжаването 
на партизанските сили от Втора ВОЗ. Отрядът следваше да се въздържа от въо-
ръжени стълкновения със силите на властта, за да не се провали изпълнението 
на основната задача. Освен това на конференцията бе избран нов секретар на 
Смолянската партийна организация – ятакът Лазар Марински, и бе положена 
партизанска клетва.

По повод работата на партийната конференция Ст. Михайлов внушава, че 
Кирил Василев и Никола Палагачев са имали враждебно отношение към Бра-
тан Шукеров. За по-голяма убедителност той използва метода на прехвърляне 
от общото към частното и съобщава:

– Вътре в партията също е имало лидерски амбиции преди 9 септември 
1944 г. (с. 74)

Мисля обаче, че с този си похват той не става по-убедителен, а само издава 
своето безсилие. Без да има каквото и да е основание, той казва:

– Целта на Кирил Василев и Никола Палагачев според мен (к.а.) е била да 
изместят Братан Шукеров и един от тях да стане ръководител на местната пар-
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тийна организация (с. 73)
Твърдението е повече от несъстоятелно. Как наистина Ст. Михайлов си 

представя, че Кирил Василев и Никола Палагачев ще искат да изместят Братан 
Шукеров, когато и двамата са вече партизани и като такива те, по лесно обяс-
ними причини, въобще не са в състояние да изпълняват задължението на „ръ-
ководител на местната партийна организация“. По същата причина това задъл-
жение не можеше да изпълнява вече и Братан Шукеров. И точно поради това 
конференцията, в която активно участваха Никола Палагачев и Кирил Василев, 
избра посочения по-горе наш ятак, който, като легален партиен функционер, 
имаше възможността да работи сред прогресивната общественост в района.

Следователно приказките на Ст. Михайлов за някакво „изместване“ на 
Братан са безпочвени и по своята същност са инсинуация. Между тримата 
партизани – Братан, Никола и Кирил, съществуваха истински другарски вза-
имоотношения. Какъв би могъл да бъде мотивът на двамата „да изместят“ Бра-
тан Шукеров от ръководния му пост? Кариера? Власт? Слава? Та в ония кърва-
ви години такъв пост се заплащаше с реалния риск да попаднеш в затвора или 
да загубиш главата си. (Очевидно Ст. Михайлов, член на ЦК на БКП в епохата 
след Девети септември, малко обърква времената и обстоятелствата…)

По-нататък следва упрекът на г-н Михайлов, че конференцията се провела 
без участието на Братан Шукеров. И давайки ухо не на фактите, а на слуховете 
и сплетните, той добавя: „Даже на тази конференция те не са го дочакали, уж не 
го намерили да му кажат да дойде.“

Бяха в ход и други версии, които може би и сега се поддържат, че Марин-
ски нарочно не им съобщил за свиканата конференция. По този повод през 
есента на 1987 г. лично помолих Величка Костовска (съпруга на Георги Костов-
ски, който бе вече починал) да разкаже каквото знае по този въпрос. В ръцете 
ми е нейната „Справка – сведение“ от 15 декември 1987 г., адресирана до пар-
тийния архив в Смолян. Тя пише, че нейният съпруг е бил натоварен да предаде 
на Братан и на излезлия с него в нелегалност Ташо Карамитев съобщението 
за предстоящата конференция. (Те бяха излезли в нелегалност в началото на 
май 1944 г. – б.а.) Георги Костовски и Величка отиват в Устово, намират Никола 
Чилов, женен за една от сестрите на Братан, и му предават съобщението. По-
нататък тя пише: „Зная също, че предаденото от нас поръчение е било съобще-
но на Братан и Ташо от Никола Чилов. А защо те тогава не са присъствали на 
конференцията, не ми е известно.“

Всички съзнавахме, че участието на Шукеров в конференцията е важно, 
но нейното отлагане в този момент бе абсолютно нежелателно. Събитията се 
развиваха скоротечно и бързото въоръжаване на партизанските сили от Втора 
зона не търпеше отлагане. Освен това за следващата вечер имахме назначени 
явки и тяхното проваляне носеше непредвидими рискове. Затова, като мина 
известно време след определения час, конференцията започна своята работа…

Скоро след конференцията бе установена връзка с гръцките партизани и с 
намиращата се при тях английска военна мисия.

Но да се върнем към интервюто със Ст. Михайлов и да видим как той пред-
ставя обстоятелствата, свързани с раняването на Братан.
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– Забравил съм – казва той – защо Братан Шукеров и Кирил Василев оти-
ват при други партизани.

Но да чуем съжденията му относно посочените обстоятелства, които имат 
ключово значение за вината или невинността на Кирил Василев.

Той казва:
– Тръгват (те двамата, Бр. Шукеров и К. Василев – б.а.) и като вървят в тъм-

нината, изведнъж се чуват изстрели (а не изстрел – б.а.). Кирил Василев казва, 
че си е изпуснал автомата и че той гръмнал, прострелвайки Братан Шукеров. 
Самият Кирил Василев не отрича това, но версията му е, че това е станало без 
да иска. Спънал се е някъде в тъмнината, човешко е.

Наистина тук Ст. Михайлов дава някои обяснения, които позволяват да се 
мисли, че приема тезата за случайното раняване на Братан Шукеров. В същото 
време обаче не го оневинява, а напротив – застъпва твърдения, които идват да 
подсилят версията не за неволно раняване, а за предумишлено убийство (по-
точно казано – опит за убийство) на Братан Шукеров. Нещо повече, на въпрос 
на водещия интервюто дали е потърсена отговорност на Кирил Василев, той, 
без да си дава сметка, че отговорност се търси само от хора с доказана вина, 
отговаря:

– Не бе потърсена никаква отговорност… (с. 74)
Представяйки своята версия за въпросното произшествие, Ст. Михайлов е 

много неубедителен. Не посочва кога, в разговор с кого Кирил Василев е казал, 
че се бил спънал и си бил изпуснал автомата. Не посочва, защото няма такова 
нещо. Василев не се спъва, а се подхлъзва, и не си изпуска автомата, а, както 
пиша по-горе – падайки, се подпира на автомата си, който от силния удар в зе-
мята произвежда изстрел. Тук искам да дам допълнително пояснение. Като пар-
тизанин, и аз бях въоръжен също с такъв английски автомат, марка „Стен“. За 
съжаление тези автомати имаха сериозен конструктивен недостатък: ако не го 
поставиш на предпазител и силно го удариш с приклада му в земята или в някой 
твърд предмет, той ще произведе изстрел, без да се дърпа спусъкът. Така че в 
такъв смисъл „изпуснат“ автомат не стреля. За да произведе изстрел, той трябва 
да падне отвесно с приклада надолу и от височина, която ще даде възможност 
при удара му в земята пружината на затворния блок да се свие до такава степен, 
че при освобождаването си да изтласка обратно затворния блок с фабрично за-
вареното на него ударно жило така, че при това си движение той да поеме и да 
изстреля поредния патрон. По-нататък отново ще се спра на този въпрос.

Ако Ст. Михайлов не е съгласен с поясненията ми във връзка с обстоятел-
ствата, при които бе ранен Братан Шукеров, той трябва да отговори: от какво 
положение на тялото и на автомата си „злодеецът“ е посегнал върху живота на 
своя боен другар, пронизвайки тялото му отдолу нагоре, и то така, че той да не 
разбере, че се върши покушение срещу него?

Още – при положение че пълнителите на „Стен“ бяха заредени с по 30 па-
трона, защо предполагаемият убиец е предпочел най-ненадежния вариант – да 
изстреля само един патрон?

И последно (не по значение). Ако Кирил Василев е решил да извърши при-
писваното му престъпление, защо ли е осъществил покушението само на 20–30 
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крачки, а не далече от очите и ушите на събраните около огъня партизани?
След анализа на посочените обстоятелства при злополуката с Братан Шу-

керов и следвайки пътя на елементарната логика, не може да не стигнем до 
единствено налагащия се извод – неговото раняване е станало напълно случай-
но. Другото е  к левета !

Но да продължим с упреците на Ст. Михайлов, вече за времето след Деве-
ти септември.

– Те не изпращат Братан Шукеров в Пловдив, където има болници, лекар-
ства и прочие. (с. 73)

Сега вече под острието на обвинението не е само Кирил Василев. Кои са 
тези „те“, Ст. Михайлов не уточнява. С това местоимение той уязвява партиза-
ните и новата отечественофронтовска власт в Смолян. При това да не забра-
вяме, че след Девети септември в грижите за Братан се включват близките му, 
най-вече майка му и сестра му Шина, без чието съгласие лекарите не са могли 
да предприемат нищо рисковано. Иска или не, с това „те“ Ст. Михайлов включ-
ва в списъка на заподозрените и близките на Братан…

Искам да припомня на читателя, че трагичното събитие с Братан се раз-
ви непосредствено в навечерието и в първите дни след Девети септември 1944 
г., един от най-отговорните и напрегнати моменти на най-новата ни история; 
силите на партизанската ни дружина бяха плътно и денонощно ангажирани в 
установяването и укрепването на новата власт. Освен това започналите набе-
зи от страна на гръцки андарти на българска територия и отвличания на едър 
рогат добитък създаваха допълнително напрежение по възстановяващата се 
българо-гръцка граница от 1941 г. А ние вярвахме във възможностите на меди-
цината, вярвахме, че за Братан се полагат нужните грижи в болницата, и не се 
съмнявахме в неговото оздравяване.

Нека сега да поразсъдим: възможно и целесъобразно ли е било – както 
смята Ст. Михайлов – Братан да бъде транспортиран в Пловдив в такова тежко 
състояние, толкова далече и с ненадеждните по онова време санитарни линей-
ки? Безсъмнено лекарите и близките на Братан са преценили, че превозването 
му по този дълъг, лош, непавиран и разровен път може да се окаже фатално за 
ранения. Не е безинтересно да видим какво признава и самият Ст. Михайлов за 
шосейната връзка между Смолян и Пловдив в ония времена:

– Тогава – казва той – Смолян е много трудно достъпен (к.а.). През 1957 г. 
пътувах от Пловдив до Смолян – 111 км за 6 часа.

Ще добавя, че пътуването му става 13 години по-късно, за което време 
бяха направени значителни подобрения по шосето.

Но да видим какво още ни казва Ст. Михайлов в интервюто. След всичките 
свои противоречиви мисли и несъстоятелни твърдения той стига до върха на 
обвинителния си трактат:

– Имаше в Смолян деец, който беше журналист. Забравих му името. Той 
в шест последователни статии доказва, че Братан Шукеров съзнателно е бил 
убит (к.а). Не са го лекували както трябва.
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Това, че Ст. Михайлов е забравил името на споменатия журналист, не е 
беда. Лошото е, дето се позовава на неговите статии (поместени в смолянския 
вестник през есента на 1990 г.), без да ги е препрочел, когато е давал това ин-
тервю. И си позволява по памет, с давност от 18 години, да прави категорични 
изявления. А Иван Ставракев (така се казва въпросният журналист, царство 
му небесно) никъде в тези статии не твърди, че „Братан Шукеров съзнателно 
е бил убит“. Така че Ст. Михайлов и тук го е ударил през просото – не цитира, 
а преиначава (т.е. фалшифицира), без да представя каквито и да е доказател-
ства – нито свои, нито на Иван Ставракев. Не ги представя, защото те просто 
не съществуват. А става въпрос за едно трагично произшествие от времето на 
въоръжената антифашистка съпротива у нас – време, което сега се подлага на 
невъобразими фалшификации от всевъзможни лъжепатриоти и кресливи ан-
тикомунисти. И никак не е случайно, дето някои вече се възползваха от смърт-
та на Братан Шукеров, за да оклеветят партизанското движение, макар и по 
косвен път.

Не твърдя, че към същото се е стремил и Ст. Михайлов, но обективният 
читател не би могъл да си помисли друго…

Мисля, че фактите и обстоятелствата, които изложих, ясно сочат пълната 
несъстоятелност на всякакви подозрения за „съзнателно убийство“ на Братан 
Шукеров. Но има още един момент, който нечистоплътните мистификатори и 
техните глашатаи умишлено пропускат. Обстоятелството, че това злополучно 
събитие има своя непосредствен свидетел. Единственият, който има правото да 
обяви истината. Този свидетел е толкова по-достоверен и неоспорим, тъй като 
е самият потърпевш: Братан Шукеров.

Както стана ясно за читателя, Братан бива ранен тежко, но не смъртно. Той 
остава в пълно съзнание до деня на своята смърт. В нито един момент, забеле-
жете, той не отправя думи на упрек към Кирил Василев. Нито дума! Напротив, 
съзнавайки тежкото чувство за вина, което неизбежно К. Василев е изпитвал, 
без да е виновен, той, както по-горе бе казано, се обръща към изпадналия в шок 
свой стар приятел и боен другар с успокоителни думи („Кокуда, успокой се, от 
приятелски куршум не се умира“).

Щеше ли да произнесе Братан тези думи, ако имаше дори капка съмнение 
в невинността на Кирил Василев?

В последвалите дни, прекарани на болничното легло, Братан навярно 
стократно е премислял случилото се и без съмнение щеше да сподели с пар-
тийните си другари или с роднините си евентуално съмнение или подозрение. 
Не! Нито дума, както посочих, нито намек. Напротив! Многократно и пред 
различни лица, посетили го в болничната стая, той категорично и неизменно 
потвърждава ненакърненото си другарско доверие и приятелски чувства към 
Кирил Василев. И винаги е подчертавал, че инцидентът с неговото раняване е 
чиста случайност.

Може ли да има по-категорично доказателство за невинността на Кирил 
Василев!?



133

ИСТОРИЯ

Вече посочих по-горе, че английските автомати „Стен“ имаха конструкти-
вен дефект, който ги правеше коварно оръжие. В коварството на този автомат 
имах случай да се убедя и лично…

Към края на юли 1944 г. с един гръцки партизанин, Панайотис се казваше, 
тръгнахме от гръцкия партизански лагер „Кукува поляна“ за родното ми село 
Арда да възстановим прекъснатите връзки с ятаците. На едно място – преди 
да пресечем Лещенската река – теренът се оказа извънредно стръмен и тряб-
ваше да вземем автоматите си в ръце. Панайотис, който вървеше пред мен, се 
под хлъзна на сухата трева и падайки, се опря на автомата си. При този удар 
оръжието моментално произведе единичен изстрел. Куршумът му зловещо из-
свири покрай ушите ми. А можеше и да ме улучи!…

И още нещо искам да разкажа по повод на неудачното устройство на тия 
автомати.

В началото на 60-те години, като началник на Висшето военноморско учи-
лище „Н. Й. Вапцаров“ във Варна, посрещнах военна делегация от Югославия, 
водена от зам.-началника на техния генерален щаб. По звание беше генерал-
полковник. Показах им зали, кабинети, лаборатории и накрая ги заведох в му-
зея на училището. Между другите експонати там имаше автомат „Стен“, по-
дарен от някогашен курсант, бивш партизанин. Направи ми впечатление, че 
генералът се задържа при автомата, без нищо да продума. Издебнах паузата да 
кажа, че и аз като партизанин съм носил такъв автомат. Той ме погледна дру-
желюбно и каза:

– Не знам как е било при вас, но мнозина наши другари станаха жертва 
на тези автомати…

На 10 септември 1944 г. Мария Тодорова, сестра на партизанина Атанас То-
доров, и Донка Василева, сестра на двамата партизани Кирил и Атанас Василе-
ви, отиват в болницата да видят Братан. Персоналът, загрижен за спокойстви-
ето на своя пациент, не пуска момичетата при него. Братан обаче дочува шума 
пред вратата и, разбрал за какво става въпрос, настоява да ги пуснат. Мария се 
приближава до леглото му и му представя Донка. Братан оживено се надига и 
протяга ръце към нея:

– Ела, Донке, с твоите братя сме много добри приятели.
Ръкува се и задълго задържа в ръцете си нейната десница.
Мария вече ни напусна, но още приживе я помолих да ми изпрати своя 

спомен за тази им среща. Това, което разказах тук, е по нейния спомен.

Друг случай, този път с проф. Димитър Маджаров, братовчед на Братан. 
Разказвал ми го е много пъти. Посещава го той в първите дни след Девети сеп-
тември. Още в началото на разговора Маджаров пита: „Как стана тая работа бе, 
братовчед?“. Братан му отговаря спокойно:

– Чи хо (Ами, на! – б.а.), братовчед, като имало една работа да става, тя 
ще стане…
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Още едно свидетелство. Пред мен стои копие от Сведение, датирано на 24 
август 2000 г. от проф. Борис Кольковски (вече покойник), родом от село Чок-
маново. Ще предам съдържанието му накратко.

Най-големият брат на Борис – Никола, лекар хирург, бе близък приятел на 
Братан. През пролетта на 1986 г. Никола е тежко болен и живее на вилата си. 
Веднъж Борис му гостува няколко дена. За раздялата им Борис пише: „Брат ми 
се спря, изгледа ме някак си особено и ме прегърна… и ни в клин, ни в ръкав… 
ми каза: „Нали знаеш случая с Братан Шукеров. В болницата ходих да го видя. 
Той бе много зле, но по едно време се съвзе и ми рече: Киро няма никаква вина. 
Беше чиста случайност!“.

Този факт още веднъж потвърждава духовната извисеност на Братан. На 
финала на своя живот, за което навярно се е досещал, той мисли за своя боен 
другар, върху когото може да се стоварят несправедливи обвинения…

Накрая ще посоча документ от първостепенна важност, който още вед-
нъж и изрично доказва невинността на Кирил Василев. Този документ умиш-
лено се премълчава от интригантите и клеветниците. И от Ст. Михайлов. Става 
дума за Решението на Централната контролна комисия при ЦК на БКП от 
края на 1947 г., озаглавено: „За изяснение на обстоятелствата, при които е заги-
нал Братан Шукеров“. Ето най-същественото от него:

„Централната контролна комисия в пълен състав: Йордан Катранджиев, 
д-р Иван Пашов, Израел Майер и Христо Апостолов, в заседанието си от 22 дек. 
1947 г., обследвайки горния случай, дойде до следните констатации:

1. (Описват се вече посочените обстоятелства при раняването на Братан, 
след което текстът продължава – б.а.) По раняването на Братан за всекиго от 
четата е било ясно, че то е станало случайно, и са приели още тогава за верни 
обясненията на Кирил Николов Василев, а именно: вървейки заедно с Братан, 
ненадейно се подхлъзва и при падането шмайзерът му (стенка) се ударил в зе-
мята, заредил се и гръмнал.

На 11.09.1944 г. четата слиза в Устово и се заема с утвърждаването на нова-
та власт. Другарите на Шукеров, знаейки, че лекуването му е обозначено (така е 
в текста – б.а.) от грижите на добри лекари и под непосредственото наблюдение 
на неговите близки – майка и сестра, а самите те много заети с обществени ра-
боти, не са проявили по-голямо внимание към него…

2. След смъртта на Братан неговите близки и особено сестра му Шина Шу-
керова (…) твърде самоуверено твърди, че убийството не е случайно, а преду-
мишлено…

ЦКК, преценявайки всички данни във връзка с горния случай, дойде до 
следните изводи:

1. Отношенията на Киро Василев към Братан Шукеров не се оказаха враж-
дебни и не може да се допусне никаква предумисъл на убийство за отмъще-
ние…

2. До смъртта си Шукеров в продължение на 20 дни, макар че е бил в съз-
нание, не е казал устно или писмено (…) че Кирил Василев преднамерено искал 
да го убие…
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3. Посоката на куршума (…) е такава, че за да се извърши убийство, стре-
лецът е трябвало да легне на земята, което положение не би останало незабеля-
зано от Шукеров.

4. При едно предумишлено убийство убиецът не би го извършил близко до 
другарите му (20–30 крачки)…

В заключение, Централната контролна комисия счита, че раняването на 
Братан Шукеров не може да се приеме за предумишлено, напротив – всички дан-
ни и здрави разсъждения сочат, че то има случаен характер…“

Следват подписите на членовете на Централната контролна комисия.
Забележка: малко по-късно, през 1951 г., Централната контролна коми-

сия създава нова специална комисия, която отново и най-подробно разследва 
всички обстоятелства около раняването и смъртта на Братан Шукеров. И от-
ново потвърждава констатациите и оценките на цитираното вече решение от 
1947 година.

Не зная какво би могло да се прибави към този пределно точен, ясен, кате-
горичен документ. Нима Ст. Михайлов не го знае? Или отрича неговата обек-
тивност и достоверност? Странно би било, ако е така. Защото Контролната ко-
мисия към ЦК на БКП в ония години се възглавяваше от чисти и неоспоримо 
честни личности, мъченици на революцията, като Йордан Катранджиев и д-р 
Иван Пашов.

Мисля си, че единственото, което следва да направи всеки добросъвестен, 
честно мислещ опонент, е да се преклони пред паметта на незабравимия Братан 
Шукеров. И наред с това да изрази съжаление към бойния му другар, жертвата 
на една жестока и нелепа случайност, мъченика на човешката омраза – Кирил 
Василев.

За мен остава напълно неразбираемо как проф. Ст. Михайлов, само въз 
основа на някогашни сплетни, мълви, съмнителни свидетелства и опровергани 
твърдения, без нито едно достоверно доказателство, има смелостта да излезе 
пред българската общественост с такава тежка присъда? Може би го е подвело 
мълчанието на Кирил Василев, който не шуми в печата, разбрал безсилието и 
безсмислието да опровергава до безкрай всяка нова интрига, всяка лъжа, всяка 
клевета. Той очевидно остава верен на максимата на руския поет: „Хвала и кле-
вета приемай равнодушно и с глупеца не спори.“

Но ние, бойните другари на Братан Шукеров и Кирил Василев, не можем 
да останем равнодушни към спекулациите по една човешка драма. Наш дру-
гарски и човешки дълг е да защитим истината, да отрежем най-сетне езика на 
клеветата.
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Когато Наполеон се връща от Елба и предприема 
опит за реставрация на империята, тези 100 дни 

завършват с катастрофална трагедия, с едно всемир-
ноисторическо решение на въпроса – битката при 
Ватерлоо. Така първите сто дни на управление се пре-
връщат в еталон. Но по-актуалният модел е може би 
на Рузвелт. Когато Рузвелт предприема някои първо-
начални политически стъпки, той предимно сменя 
психологията, очакванията, настроенията на обще-
ството, просто дава нова тоналност на политиката. 
Самата личност, самата фигура на Рузвелт говорят за 
промяна. Контрастът с неговия предшественик Хер-
берт Хуберт – първият технократ, управлявал Аме-
рика, инженер по професия, сух и мислещ винаги в 
контекста, в пределите на една парадигма, финансо-
ва и политическа, която тогава е била явно неадек-
ватна – е пълен. Идва Рузвелт, който се усмихва, кой-
то, макар че е сакат и няма възможност да се движи 
самостоятелно, се представя на публиката като един 
динамичен лидер с визия, с цял комплект предложе-
ния, а те между другото абсолютно противоречат на 
избирателната му програма. Така че през първите му 
100 дни никакви конкретни постижения няма. Мно-
го важно е решението на Рузвелт да затвори банките, 
за да отдъхнат и хората, и самите банкери от тревоги-
те за сметките и ликвидността на тези банки.

Що се отнася до Барак Обама, той, както и Руз-
велт, това е абсолютно ясно и с това са съгласни по-
вечето анализатори и в Америка, и извън Америка, 
представя нова парадигма, нов политически модел, 

СТОТЕ ДНИ НА БАРАК ОБАМА
Управление по време на криза*

Ричард Темпест
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гита Йосифова и на уважавания 
у нас Питър Темпест – английски 
журналист и българист.
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нов политически контекст. През 1980 година Рейгън предлага програма, про-
дължена от Буш, донякъде и от Клинтън, една дясноцентристка, капитали-
стическа програма – пазарът става култова ценност и държавата напуска сфе-
рата на регулацията, отказва да регулира прецизно и постоянно икономиката. 
Случаят с Обама е както при махалото, движението сега отива наляво. И той 
донякъде е отговор, контрааргумент като политик, като човек с политическа 
програма, насочена срещу програмата на Буш. Но това става в Америка може 
би на всеки 20–40 години, появява се един президент, който не е консенсуален, 
в смисъл че консенсусът се споделя от голяма част от обществото, генериран е 
нов консенсус.

Обама има вече конкретни постъпки. Ако погледнем дейността му, реше-
нията му, назначенията му, те са явно прагматични. Той назначава например за 
министър на финансите Тимъти Гайтнер, който е човек професионалист, бил е 
банкер много години, познат е на финансовите среди в Америка и извън Аме-
рика и неговите решения, неговият дискурс са предсказуеми. Обама се държи 
доста прагматично в сферата на икономиката и финансите, той предлага много 
интересни нови решения в този спектър, където финансовата и индустриална-
та, икономическата политика съвпадат със социалните въпроси, както напри-
мер в автомобилната промишленост. Сега в Америка се обсъждат решенията на 
администрацията на Обама относно фалита на „Дженеръл мотърс“ и особено 
на „Крайслер“. Решенията на администрацията са много интересни, това идва 
от Обама. Той дава приоритет на профсъюзите като кредитори на „Дженеръл 
мотърс“ и на „Крайслер“ – държавата ще субсидира тези автомобилни фирми, 
ако другите кредитори се откажат от предимство, т.е. ако са съгласни да полу-
чат 5 цента вместо 1 долар за всеки долар, който им дължат тези две фирми. 
Тогава правителството ще гарантира съществуването на двете фирми. Но що 
се отнася до инвестиционните програми на профсъюзите, до инвестиционните 
фондове на профсъюзите, те се гарантират от правителството. Правителството 
предлага и осъществява една схема, според която профсъюзите донякъде вла-
деят двете автомобилни фирми. Това е много сложна система. С други думи, той 
разглежда профсъюзите като кредитори на тези две големи автомобилни фир-
ми. Те стават съучастници в тези фирми, ще имат представители във висшето 
им ръководство, както и в държавата. Така че това е интересно, нестандартно 
решение, донякъде социалистическо дори, защото държавата има директен дял 
в тези фирми и освен това профсъюзите стават съвладетели на фирмите. Но, от 
друга страна, те трябва да се конкурират. „Крайслер“ например иска да бъде из-
купена поне частично от „Фиат“, така че тук има конкретно решение от страна 
на Обама, едно от първите му големи решения, което е, от една страна, праг-
матично, лявоцентристко, но и с един елемент на социализация на тези големи 
фирми. Тук трябва да подчертая също, че в Америка капитализмът има кул-
турно лице. Фирмата „Дженеръл мотърс“, както и „Форд“ и „Крайслер“ – това 
са трите големи американски автомобилни фирми, произвеждащи коли, те са, 
така да се каже, автомобилни икони в Америка като „Мустанг“ или „Джип“. 
Тези фирми се разглеждат като национална ценност, като един от определя-
щите елементи в американското културно присъствие в света. За „Шевролет“ 
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например има много песни, поп песни, народни песни, също за „Джипа“ – това 
са културни артефакти. Фактът, че държавата поема директна, а също и косве-
на отговорност за тези фирми, в този културен контекст има голямо значение, 
защото кара американците да гледат на идеята за държавно участие в икономи-
ката по по-доброжелателен начин.

Това е едно от моите виждания относно икономическата политика на Оба-
ма. Що се отнася до другите аспекти на вътрешната политика, до социалните 
аспекти, в Америка стават много интересни неща. В пет щата вече са легализи-
рали браковете между хомосексуалисти. Това е решение, което Обама никога 
не е поддържал, той дори е гласувал срещу еднополовите бракове, когато е бил 
сенатор. Но в Америка, ако законодателното събрание на един щат, в случая 
на пет щата, гласува по този начин, значи силите, които Обама представя, по-
млади и по-реформистки настроени, са готови да са по-гъвкави в социалната 
сфера. Тези сили имат гаранция, че въпросите за абортите, за стволовите клет-
ки, за хомосексуализма, за правата на жените, на децата, дори на животните 
се премахват от идеологическата сфера, където много от тях по-рано са били 
решавани от съдиите, и стават вече тема за дискусия и за решения от страна 
на политиците. И много по-трудно е да се премахне решение, внесено от щатен 
парламент, а не от съд. Ако един съд решава в Хаваите, както е било, или в Ка-
лифорния, че хомосексуалистите получават някакви предимства или някакви 
допълнителни права, политиците могат да гласуват против или може да има 
референдум; обаче ако един парламент решава това в един щат, ще има избори 
и това ще е една от темите, а може би и централната тема.

Искам да кажа, че избирането на Обама е реакция, предизвикана от ико-
номическата криза, но освен това тя е резултат и от много интересни процеси, 
които понякога не се забелязват извън Америка, но които значат много за хо-
рата там и особено за по-младите. Като пример ще приведа една статистика. 
По времето на Рейгън, на Буш и дори на Клинтън републиканците и демокра-
тите, става дума за членовете на тези две партии, бяха горе-долу наравно. Сега 
само 25% от гласоподавателите се самоопределят като републиканци, докато 
над 40% – като демократи. Значи демократите са съумели да реагират адекватно 
на настроенията на избирателите, а пък избирателите изглежда харесват това, 
което прави Обама. И рейтингът на Обама е около 70 процента, много по-ви-
сок, отколкото на повечето президенти по време на техните 100–150 дни. Той 
се възприема като млад, динамичен, умен политик. Тъй че изборът на Обама 
и проявите му, политиката му поне през първите 100 дни свидетелстват за по-
дълбоки промени в американското общество, израз не само на временни по-
литически колебания в обществото, а и на по-дълбинни процеси с по-трайно 
влияние върху повърхността на политиката. 

От културологична гледна точка той донякъде е енигматична фигура. Той 
се дистанцира от политическия процес. Ако погледнем младия Буш и други 
президенти като него, традиционният механизъм за самопредставяне на един 
президент в Америка е той донякъде да се саморазкрива, да търси емоционален 
контакт – да разказва истории. Класически пример, разбира се, е Клинтън. Оба-
ма е професор, бил е преподавател и в Чикагския университет. Интересното е, 
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че като преподавател по право в Чикагския университет е бил много популя-
рен, много са го харесвали студентите и колегите му, обаче не е имал нито един 
приятел. Той е съумял, от една страна, да има професионални и лични връзки 
на достатъчно ниво, така че да се харесва, имал е способността да обясни своята 
програма, да даде надежда, да въодушеви, да вдъхнови гласоподавателите, и по-
млади, и по-възрастни. Но в същото време донякъде продължава да е скрит, да 
е загадка, една енигма, което е много рядко явление в Америка, в американската 
политика и не само сред президентите, а и сред сенаторите. Американският по-
литически дискурс е демократичен, донякъде популистки, и всичко това изис-
ква и предполага ангажираност от страна на политика с масите, с гласоподава-
телите, където той се саморазкрива и се идентифицира като обикновен среден 
американец. Обама дори физически, генетически, генеалогически не е спосо-
бен да се представи като среден американец, защото той е глобална фигура, той 
е дете на една от най-първите прояви на глобализма. Когато Кения получава 
своята независимост и има възможност да изпраща блестящите си студенти в 
чужбина, баща му отива да следва в Америка, където се запознава с майка му и 
Обама е резултат от тази интересна среща. Той се възприема от американците 
като много компетентен човек, говори добре. Това е един синдром, едно явле-
ние, което винаги наблюдаваме в политиката – когато се появява нов ръководи-
тел, нов президент, министър-председател или дори крал, монарх, много често 
той се самоопределя, представя се като контраст на своя предшественик. Това 
наблюдаваме и в България. Бойко Борисов например отсега вече подчертава, 
че той физически е друг, друг мъж, един друг политически тип в сравнение със 
Станишев, но това са ходове, много разпространени в политиката. Както Путин 
и Елцин в Русия. Путин винаги е говорил с много голямо уважение за Елцин, 
никога не го е критикувал директно като президент, обаче стилът му на пове-
дение, начинът, по който се представя пред камерите, дори начинът, по който 
подчертаваше като президент своята физическа сила, своята решителност, сво-
ята ангажираност с политическия процес – всичко това напомняше през ця-
лото време на гласоподавателите, че това е нов президент, нова страница, нова 
възможност. Историята свършва един цикъл и започва нов. Това и в България 
е познато. Всичко започва отначало. Но има в историята периоди, когато това 
е действително така.

Във външната политика приоритетите на Обама са по-различни от прио-
ритетите на Буш. Цялата тази история с войната срещу терора аз я възприемам 
като сюжет, изработен от Буш, Чейни и техните съветници след взривяването 
на кулите близнаци в Ню Йорк. Това са хора, които са израснали по време на 
Студената война, като идват на власт, те са изправени пред един такъв проблем 
– Америка няма силни и войнстващи опоненти в света. И когато дойде тази 
атака, която те не са очаквали, защото, както и Клинтън, американците не са 
предполагали, че тенденциите в ислямския свят са толкова опасни за тях, те 
създават един мит, че водят война на живот и смърт, война, която е абсолютно 
еквивалентна на Втората световна война или на Студената война, и дори че 
това е много опасно, много страшно, че Америка е изправена пред смъртоносно 
опасен враг. Първо, това им даде много голямо самочувствие, също така даде 
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на службите възможност да получат голям бюджет. Както винаги, това е една 
смес от цинизъм и илюзии, както често става в политиката, а Буш започна да 
се самовъзприема като лидер на една грандиозна, епохална битка срещу този 
враг. Нещо като Джеймс Бонд в една пещера, срещу един човек с чалма и с дъл-
га брада, който формира и осъществява много страшни атентати срещу т.нар. 
свободен свят. Те си създават митология, която служи много конкретно на ин-
тересите на целия апарат. В Америка има над 30 агенции, които се занимават с 
въпросите на националната сигурност, на военното разузнаване. Това са десет-
ки, ако не и стотици хиляди чиновници, които имат директен интерес техните 
програми, техните институции да продължават да съществуват. Обаче освен 
митове имаше и една конкретна опасност, по-точно от Афганистан и от Ирак. 
Всичко това създаде почва, терен за този мит, но и реалност – войната срещу 
тероризма. Тероризмът не е идеология, а методология, тероризмът изобщо е ко-
муникация. Това са групи хора, било палестинци, било отдругаде, хора, които 
искат да споделят със света своето виждане. Това са случайни хора, понякога те 
изразяват много дълбоки проблеми, конкретни трагедии. 

 Срещу тази действителност Обама представя една нова, друга стратегия. 
Той се отказва първо от термина „войната срещу терора“, както още миналата 
година го направи Гордън Браун в Англия. Обама е прецизен човек, той много 
добре разбира, че това не е никаква война, това е една полицейска акция или се-
рия от полицейски акции. Той иска да се оттегли от Ирак. По време на избирател-
ната кампания обеща да направи това за 18 месеца. Няма да спази този срок, но 
вероятно ще се оттегли. Но това не му е приоритетът. Ако става дума за геополи-
тическа визия, приоритетът му е Китай, Китай и пак Китай. Защото центърът на 
вниманието на американския елит, особено на политическия и на бизнес елита, 
от няколко години вече се премества на изток (при тях – на запад). 

Що се отнася до Европа той никога не е имал голям интерес или интелек-
туални връзки с Европа. Това е интересно явление, защото Обама, както вече 
казах, е глобална фигура, той е дете на глобализацията, но е космополитичен 
като биография – роден е на Хавайските острови, израсъл е в Индонезия, баща 
му е кениец, но той малко е пътувал извън Америка, няма интелектуален инте-
рес като Клинтън, който е следвал в Англия, бил е в Русия като студент, пътувал 
е много из целия свят, говори немски, изобщо има усет, интелектуален интерес 
към културите и историите на чуждите страни. Обама е американоцентрист. 
Ако следим неговата политика и точките от неговата програма, които той спо-
деля с медиите и с гласоподавателите, първата точка е Близкият изток. В Аме-
рика много се говори за една негова реч, която щял да произнесе през юли в 
Кайро (сега той много тясно си сътрудничи с Абдула Втори, йорданския крал), 
за провеждане на голяма конференция за Близкия изток, за конфликта между 
израелците и палестинците, но в по-широк контекст – това, което отказваше да 
прави Буш, което отказваше да прави и Клинтън.

Русия не е приоритет на Обама. Аз познавам съветника му по Русия Май-
къл Макфоу – член на Националния съвет за сигурност, професор във Вашинг-
тон, автор на книга за президентството на Елцин. Той възприема Елцин като 
демократ, вижда декадата от 1991 до 2000 г. като златния век на съвременната 
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руска демокрация. Това е една достатъчно разпространена версия в Америка. 
Чрез медиите за американците Путин и Медведев са авторитарни фигури, ди-
намиката на руския преход им е неясна, ако говорим за медиите и за много от 
специалистите по Русия в Америка. Майкъл Макфоу представя това мислене и 
аз бях разочарован, че Обама му довери руската тема. Защото моето разбиране 
е, че тази интерпретация, която е доста разпространена в Америка и на Запад, 
е неадекватна, не е дълбока, основава се върху повърхностни паралели между 
политическите процеси на Запад и в Русия. Това, което става в Русия, е мно-
го по-дълбоко и по-сложно. Има фактори, които се забелязват от политиците 
и от медиите в Америка и в Англия. Те разглеждат Русия като страна, която 
икономически и политически се определя от същите фактори, както и Западът 
– културата, инфраструктурата, много от проблемите, с които сега се сблъск-
ват Путин и Медведев, въпросът за сферите на влияние, Украйна – един много 
болен въпрос за Русия. Фактът, че милиони руснаци живеят извън Русия и са 
донякъде жертва на разпадането на Съветския съюз, се игнорира, това дори не 
се знае, не се разбира от експертите и политиците на Запад. За съжаление поне в 
момента мисленето на администрацията на Обама относно Русия е стандартно 
мислене.

 Първите сто дни от управлението на Обама са в рамките на развиващата 
се американска и световна криза. Тя бе започнала още по време на предизборна-
та борба и още тогава Обама зае открити позиции, че няма да позволи кризата 
да бъде само за сметка на работниците, фермерите, служещите и пенсионерите 
– че последиците й ще се разпределят равномерно и справедливо между соб-
ствениците, едри преди всичко, средната класа и работещите. В тази насока са и 
неговите първи мерки. Вливането на огромни суми – повече от хиляда и триста 
милиарда долара – за спасяване на банките, особено ипотечните, на автомо-
билната индустрия и други сектори, цели не само запазване на икономическата 
мощ на САЩ, запазване на закупените със заеми няколко милиона жилища 
на дребните собственици, но и предпазва САЩ от опасността финансовата и 
икономическата криза да прераснат в социална и политическа. Както и да се 
разглеждат развитието и последиците на кризата, не може да не се предполо-
жи, че след нея нито САЩ, нито съвременният капитализъм ще се развиват в 
досегашните рамки и насоки. Светът е бременен с промени, на които кризата 
открива път.

Първите сто дни на едно управление са твърде близко до неговото начало 
и твърде далеч от края му, за да може да се даде адекватна оценка. Времето ще 
покаже накъде Обама ще поведе САЩ и как светът ще оцени неговото управ-
ление.
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СТИХОВЕ

Жребий

Събличам свойта кожа.
Боли и още как!
Ей тук следа от нож, а
до нея странен знак:

забити остри тръни
в самата ми душа.
Реша ли да се сгъна,
във миг ще разруша

и малкото, което
до днеска пазя аз –
местенце незаето
от пост или от власт.

То вярно ми остава
във моя труден бит
и просто задължава
да ходя непревит.

Гневно

 На някои „демократи“
 
Аз отдалече се завръщам
по-искрен или по-смирен.
А вие сте едни и същи,
макар цветът да е сменен.

Привикнахте ли на съблазни,
тешите ли се с тържества?
Площадите са вече празни
подобно вашите слова.

Къде е сляпата стихия,
в която злия дух познах?
Идеята, която вие
превърнахте във шепа прах?

Къде под небеса стаени
заглъхна всеки честен глас?
Защо отблъснати, смутени,
човеци-сенки срещам аз?

Защо плакатите изтрити
не предвещават свобода?
Въпросите със стръв са впити
в плътта ни. Пареща следа

чертае нашата тревога.
И ние ще намерим път,
но не за да изплашим Бога,
а да отложим свойта смърт!
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Как се счупи дървото на този живот!
И гнездата на дните са стъпкани в тиня.
А отгоре ни гледа със гняв Саваот,
без да търси и носи за нас милостиня.

Ослепяха иконите в стария храм.
Все по-рядко душата на светло излиза,
а крадецът преспива под кръста без срам,
скрил дълбоко във пазвата крадена риза.

И не трепват крилата на думи добри.
Нещо стяга в окови свободната мисъл.
Красотата помръква и в огън гори
мойта светла сълза, със която съм писал...

Затова и не зная какъв е денят.
Затова хоризонта пред мене изчезва.
Затова оскърбителни думи растат –
сякаш билки отровни във дяволска бездна.

Труден път

Часът преди здрачаване. Часът,
когато сенките се удължават
и мислите тревожни в теб растат,
и сенките им дваж по-дълги стават.
Ще се събудиш безработен пак.
И пак ще тръгнеш в призрачното утре,
белязан сякаш със невидим знак
от нещо недобро и неуютно.
И ще си спомниш укора проклет,
изречен от жена ти (ах, любима!),
че може и да си добър поет,
но трябва хляб на масата да има.
Да, хляб! Не стига само моят стих.
Днес стиховете ни не стигат, братя!

И няма кой сега да ни прости,
ако не можем да сразим бедата.
Днес трябва да сме силни като вик,
разкъсал всички грешки и заблуди
на този свят – опропастен болник.
И трябва този свят да се пробуди,
да се лекува, за да разбере
как хитри политици го продават
и как, докато той душа бере,
те трупат и пари, и власт, и слава...
Затуй – пиши, поете! Труден път
съдбата милостиво ти отрежда,
но в този път днес хиляди вървят
и твоят стих ще им даде надежда!
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Не ще простиш

Удавена от крясъци роса
и стъпкано между павета цвете.
Земя, земя, къде ти е гласа?
Защо мълчиш, щом болка в тебе свети?

Разкъсват те, ограбват те със злост.
Раняват те, забравили какво си.
Кои са те, кому са днеска мост,
по който злоба и погром се носи?

И кой им плаща, за да те громят
или да скачат върху твойте рани?
Земя, земя, в теб праведници спят
и може би духът им ще те брани.

Защото в обарутени чела
се целеха куршуми и омраза,
но ти си пак каквато си била
и всички вероломници наказа!

Не ще простиш и днешните вини,
и твоят гняв, земя, ще стигне всеки,
посял омраза в трудните ни дни
и заличил вековните пътеки

към храброст и добро, към чест и дом,
към българското, дето в нас остава.
Земя, земя, днес страдаш мълчешком,
но твоето мълчание сразява!
 

* * *

Валя нощес. Вали и днес.
И в мен вали. По-чисто става.
И гледай как се оживява
доскоро клюмналият лес.

Дървета мокри. Хлъзгав път.
Врабчета зъзнат под стрехата.
Какво ни чака по-нататък?
Прозрачни капчици блестят –

планетки малки, малък свят,
приел чертите на деня ни.
Да му помогнем да остане.
Да забраним да го взривят.

Вали дъждът. В душата пада
като утеха. И награда. 
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Есента, есента, есента...
Върху мъртви листа те чета,
моя болка
и страх,
и копнеж.
Есен щедра,
аз знам – ще дадеш
от спокойната своя позлата
само капка – да капне в душата.

Да просветне във нейния мрак.
И тогава животът ми пак
да се върне,
какъвто е бил.
Аз за нищо не бих го сменил,
щом е мой,
щом е мой и дори след смъртта.
Есента, есента, есента...

Любов, родена от сълзи

В измолена от Бога тишина
аз искам със очи да те докосна,
отхвърлил всяко чувство за вина
и примката на всички стари робства.

Едва ли във повторения свят
ще ти открия тайни неоткрити.
Но все едно, щом птиците летят
и щом се раждат жилави тревите.

Ако до днеска нещо не разбрах,
това е кръговратът на нещата.

И как така душата става прах?
И как любов се ражда от сълзата?

А ние с теб сълзи ли сме, не знам.
Прераждане навярно ни очаква
в една земя, свещена като храм,
която пее или пък оплаква...

Ще минеш през жаравата и ти
и аз със теб – по огнена жарава.
Нас огън нека да ни освети,
да ни въздига и ни опрощава.
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КАК ДА ГЛЕДАМЕ КАРТИНИ

Какво рисува, знае само художникът. А какво 
вижда, знае само спрелият се пред картината зрител. 

Назначиха ме директор на училището, в което 
съм се учил. Признавам, не ми беше по сърце, но по-
неже бях назначен на тази длъжност, трябваше да я 
изпълнявам. Сред преподавателите заварих и учите-
ля по рисуване – окаян човек. Сигурно нещо му се 
беше случило в живота, пиеше без мярка, напиваше 
се, стигаше дотам, че да го намират отъркалян в лок-
вите. И външният му вид не беше на учител за при-
мер. Хванеше ли го запоят, той и на училище не идва-
ше. Когато пък дойдеше, донасяше тиква или цъфнал 
стрък слънчоглед: рисувайте! Понякога извеждаше 
децата сред природата. „Гледайте, любувайте се, кой-
то може, нека да рисува!“.

Повиках го веднъж и му казах: 
– Чуйте ме, Михайлов! Стана нетърпимо, пре-

чите на учебния процес, излагате училището. Вече 
наистина прекалявате. Принуждавате ме да приложа 
крайна мярка… 

Той обеща: 
– Ще престана да пия. 
Но не престана. И аз се пречупих. Почнах да си 

мисля: човекът носи у себе си мъка, човекът страда. 
Оставих го на мира, но му поисках: 

– Прави, каквото ще правиш, но направи нещо за 
това училище, нарисувай портрета на нашия патрон. 

Патрон на училището беше поетът Христо 
Смирненски. Купихме бои и оставихме художника да 
рисува. Има много и различни фотографии на Смир-

РАЗКАЗИ
Тихомир Йорданов

Тихомир Йорданов – беле-
трист, поет, преводач. Бил е учи-
тел, журналист във вестник и в 
радиото и телевизията във Вар-
на, главен редактор на книгоизда-
телство „Г. Бакалов“. Автор е на 
над 20 книги, сред които „Земя-
та, която сеехме“ (поема), „Труд-
но щастие“, „Трима в един ден“, 
„Разкази от старо и ново вре-
ме“, „Варненски работи“, „Парад“, 
„Спасената книга“, „Варненска чи-
танка“, „Приказки от кафенето“. 
Член е на Съюза на българските 
писатели.
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ненски, но той си избрал онази с шалчето около врата. Хубава, одухотворена 
снимка. 

Художникът завърши обещания портрет. Донесе творбата си, за да я по-
каже пред събраната публика – целият педагогически съвет. Зрителите на тази 
изложба с една-единствена картина се смълчаха. Гледах и аз портрета и си мис-
лех: не, не, този не е Христо Смирненски – пламенният, възторженият, призив-
ният („Ах, летете, ескадрони!“...). От този портрет Христо Смирненски сякаш 
закачливо повтаря:

  Поспрете, сочнобуза Катя,
  да си побъбриме за зимата!
  В такова време сал сърцата
  променят съвършено климата.

Приликата е пълна! Но защо аз виждам в ъгълчетата на устата му усмивка, 
шега, дори подигравка? Този е друг. Но и той излъчва любов, нежност и тъга. 

Приехме портрета. Щом художникът е видял портретувания такъв, значи 
такава е неговата правда. 

Обикнах този портрет, нарисуван от художника, когото вече съм поза-
бравил, но той остана в творбата си, макар че изчезна от прекия живот. Нашият 
преподавател по рисуване съвсем се пропи, пропадна. Не се наложи уволнени-
ето му, той сам си отиде. 

С този мой разказ искам да ви кажа: гледайте на света като на свой, и в 
изкуството, и в живота виждайте нещо свое, нищо, че има различия с дейст-
вителността. Човекът изчезва, остава сътвореният от него живот. Творбата му 
остава. Остава и подписът: неизвестен художник. 

НА СЛАДКА ПРИКАЗКА

Привечер, когато се укроти жегата и откъм морето подухне бризът, лис-
тата на лозницата зашумяват. Оттам се обаждат задъхани от лятната горещина 
птичета. Асмата, и тя, като пътека върви над застелената с плочи вървежка към 
музея. На откритата тераса пред къщичката на уредниците е прохладно, там 
има маса, там е място за приказки. Там се настаняваме и ние – изморени от вест-
никарския труд, изтощени от продължили репетиции артисти и поети, които 
в предишната нощ са понаписали нещичко. Събираме се без уговорки, всеки 
„наминава“, но тука намира приятели, събеседници, с тях услажда приказката 
си. Ето тука е нашата „кръгла маса“.

Зад гърбовете ни в ярки краски грее картината на художника Петър Бра-
нев: снажни войници и генералът им с чаталеста брада, наведен над шията на 
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коня, за да топне в солницата хапката хляб, с която го посреща православен 
свещеник. Над главите, както е писал летописецът, са опънатото руско знаме и 
портретът на Освободителя с пожеланието „Боже, царя храни“. Денят е 27 юли 
1879 г. Българският изгрев над Варна.

И всичко това е станало точно тука – в двора на предосвобожденската 
българска община, в двора на българското православие, защото тука са и черк-
вата, и училището българско.

– Здрасти, бай Кмете!
Така фамилиарно се обръщаме към уредника на музея Велко Тонев, за-

щото тука той представлява българското в многоезичния град. Иначе градът 
си има друг, облечен с власт кмет, но „нашият“ кмет си е наш. Някои наричат 
Велко с прозвището на Странджата, но по-сетнешният професор Велко Тонев 
не е виночерпец, който дава кураж на петимните за свобода гости. Той в истин-
ския смисъл на думата е свещенослужител на българщината. Той трудолюби-
во, с педантизъм издирва и изследва фактите на Черноморското възраждане и 
противно на други възражда в речта си изконни български словеса. „Кметът“ 
Велко внася спокоен тон в разговора. От него е тази уж кротост, а всъщност 
непоклатимост на убеждението, което той отстоява с хладината на ума.

Мракът се настанява в дворчето. Само два фенера светят в тъмното – кръг-
лата бяла луна, която е кацнала върху кръста на камбанарията, и слабоватата 
електрическа крушка, провиснала над масата.

Появила се е бутилка, чашите са пълни, червенеят се. И мезето не е забра-
вено – някой е извадил от джоба си увито в хартия парче салам. Разговорите 
стават разбъркани. Гласовете – високи, не от виното, а от страстите български в 
тази тиха вечер. А почне ли надвикване, гласът на хазяина Велко Тонев, „кмета“, 
въвежда ред в тази малка българска община. 

Сега е глухо в говорливото някога кътче. Стопанина го няма. Няма кой 
да издуха праха от стареещите светини. Музеят е закрит. В двора като лениви 
отшелници изрядко се мяркат новите стопани.

РАЖДАНЕТО НА ПЕСЕНТА

Случвало ли ви се е? Станеш сутрин и в главата ти нечакано се натрапва 
мелодия, от която не можеш да се избавиш. Понякога това е просто глупост 
някаква или пък зазвучал спомен.

Неволно си затананиках песен, която съм пял в ученическия хор. Ние, 
трийсет момчета, по мъжки и с чувство я пеехме. Тя и досега ми звучи с различ-
ните си гласови партии и със солото на един особено гласовит мой съученик, 
който не успяваше в науките, но затова пък беше любимец на компаниите и на 
съзряващите венери.
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Ето и сега сякаш я чувам в многогласовото й звучене: 
  Баща ми и дядо ми бяха рибари,
  рибар съм и аз. 
Така започват басите. 
  Рибар съм и аз… – като ехо повтарят тенорите. А подир тях са-

мотно, звънко се извисява солото и полита високо, трептящо, като пърхащите 
криле на чучулига: 

  На този свят лодката само аз имам 
  и двете весла.
  Но тя ми е всякога незаменима 
  другарка била. 
Диригентът на Варненската опера, композиторът Христо Манолов, човек 

на чашката и на задушевните компании, седял на маса с художника Константин 
Щъркелов и с още друг някой. 

– Господин Манолов – приближил непознат мъж. 
– Какво има? – троснал му се композиторът, който не обичал да прекъсват 

приказката му. 
– Нося ви едни стихчета, да съчините по тях песен. 
– Ами ти кой си?
– Рибар. От Несебър съм. 
– Изкуството е скъпо нещо, бае. Какво друго ми носиш? 
– Ами… – смутил се човекът – два солени паламуда… 
– Дай ги! 
Христо Манолов откъснал парче от грубата хартия, с която била завита 

рибата, надраскал петолиние и там, в кръчмата, нахвърлял нотите на песента. 
Така заживяват песните, като подхвърлени деца. 
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ОТИДЕ СИ ПЕТЪР СЛАБАКОВ

In Memoriam

(1923–2009)

Бунтар, чешит, бохем, актьор, 
икономист, тра к то рист, деловоди-
тел в конезавод, леяр, депутат, 
еколог – само Петър Слабаков мо-
жеше да събере всички тези вза-
имно отричащи се житейски роли 
в една-единствена хармонизирана 
личност.

 Стефан Данаилов

Нека ни завиждат идващите 
българи – ние познавахме и жи-
вяхме заедно с този необикновен 
български актьор и Човек.

Сбогом, Слабак!

 Списание „Понеделник“
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