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АФОРИЗМИ

У човек с къс ум езикът е обикновено твърде дълъг.

☙ Аристофан ❧

Който много хортува, я много лъже, я много бълнува.

☙ Петър Берон ❧

Дружбата е най-необходимото нещо за живота, тъй като никой 

не би си пожелал живот без приятели, дори ако би имал всички 

останали блага.

☙ Аристотел ❧

Някои са ги считали за велики поради това, че ги измервали с 

пиедестала.

☙ Сенека ❧

От великото до смешното има само една крачка.

☙ Наполеон ❧

Малките хора стават големи, когато големите изчезнат.

☙ Шекспир ❧

По-добре да заслужиш почест и да не я получиш, отколкото да 

я имаш, без да я заслужаваш.

☙ Марк Твен ❧

Законът, който живее вътре в самите нас, се нарича съвест.

☙ Кант ❧

Понятието „добро“ може да има две значения – добро изобщо 

или добро за някого.

☙ Аристотел ❧
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ГЛОБАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
И ХЕГЕМОНИЯ В СЪВРЕМЕННАТА
СВЯТСИСТЕМА

Джовани Ариги

Глобалното управление в 
перспективата на свят-системата

В свят-системния анализ понятието „управление“ 
(глобално или каквото и да е друго) обикновено 

се използва за обозначаване на целенасоченото ре-
гулиране и ръководство, което определени държави 
и международни организации осъществяват в об-
ластта на международните отношения. Самò по себе 
си понятието „управление“ е неделима съставяща 
на понятието „световна хегемония“ в грамшианския 
смисъл на допълнителното влияние, натрупвано от 
доминиращата група за сметка на способността й да 
води обществото в посока, отговаряща на нейни-
те интереси, но възприемана от подчинените групи 
като отговаряща и на по-общи интереси (Грамши, 
1959, 169). Разбрани по този начин, световните хеге-
монии са ключови съставящи на формирането, въз-
производството и крайното преобразуване на свят-
системата от регионална (т.е. европейска) система в 
глобална. С превръщането на системата в глобал-
на (започвайки от ХІХ век) и управлението става 
все повече глобално (Arrighi, 1994; Arrighi and Silver, 
1999 and 2001).

От гледна точка на свят-системния анализ това 
грамшианско разбиране е изключение, а не правило. 
Правило е уолърстейновското разбиране на съвре-
менната свят-система като количествено растяща, но 
структурно неизменна анархична/конкурентна сис-
тема. Според това разбиране хегемониите не преоб-
разуват системата и не предполагат управление (ср.: 
Wallerstein, 1984, Arrighi and Silver, 1999, 22–26). В това 
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отношение понятието за световна хегемония, разработено от мен и от моите 
съавтори в рамките на свят-системния анализ, е сходно с понятието „хегемо-
ния“, което много изследователи заимстват от Антонио Грамши (вж. сред дру-
гите – Cox, 1983, 1987; Gil, 1986, 1993; Gil and Law, 1988; Overbeek, 1993; Rupert, 
1995; Robinson, 1996; Soederberg, 2005). Но за разлика от тези изследователи ние 
се съгласяваме с Уолърстейн, че структурите и процесите в съвременната свят-
система може да бъдат разбрани само в светлината на целия живот на система-
та – от зараждането й в Европа през Новото време до наши дни.

Както ще бъде показано в следващите раздели на тази статия, нашият под-
ход към свят-системния анализ предлага обяснение на хегемонията на цялата 
система и на управлението, различаващо се съществено от обясненията, пред-
лагани в рамките на традицията на „транснационалния исторически материа-
лизъм“, както го назовава Хенк Овърбик (Overbeek, 2003).

Като теоретиците, работещи в рамките на тази традиция, и ние смятаме 
за полезно съвременната свят-система да се разглежда като капиталистичес-
ка система. И все пак допускаме, че типичните черти на съвременния капи-
тализъм, особено процесите на тъй наречената финансиализация и на между-
държавната конкуренция за мобилен капитал, са присъствали в съвременната 
свят-система много преди световният капитализъм да стане начин на произ-
водство в края на ХVІІІ – началото на ХІХ век. За всестранното разглеждане на 
тези черти е по-целесъобразно световният капитализъм да не се определя като 
начин на производство, както е при изследователите, работещи в традициите 
на транснационалния исторически материализъм, а като начин на натрупване 
и на управление, който на определен етап от неговото развитие също става на-
чин на производство.

Излагайки основните положения на този подход към обяснението на 
природата, произхода и развитието на световния капитализъм като начин 
на натрупване и на управление, в началото ще акцентирам върху основни-
те структурни особености на сменящите се една с друга хегемонии, с които 
световният капитализъм се асоциира. Тези структурни особености включват: 
първо, мащаба, обхвата и сложността на сменящите се един с друг режими на 
натрупване в растящата европейска (и в крайна сметка глобална) междудър-
жавна система и, второ, особения исторически блок от държавни и делови 
организации, които играят определяща роля във формирането и регулиране-
то на тези режими. В следващия раздел ще разгледам процесите, които дове-
доха до появата и закрепването на режими с още по-големи мащаб, обхват и 
сложност, сменили в крайна сметка предишните режими. Основавайки се на 
този анализ, в заключителния раздел ще разгледам природата и възможните 
бъдещи направления в развитието на глобалното управление, съществуващо 
в съвременния свят.

Структури на управление в съвременната свят-система

Системното управление, което расте и в крайна сметка става глобално, е 
фундаментално условие за възпроизводството на съвременната свят-система. 
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Това разширяване на системното управление не е непрекъснат процес. То се из-
вършва в хода на фундаменталните преобразувания в организацията на самата 
съвременна свят-система, т.е. в изграждането на тази система, както и в пра-
вителствените и в деловите институции, които осигуряват цялото необходимо 
управление и ръководство за все по-широкото й възпроизводство. Динамиката 
на тези преобразувания ще разгледам по-късно. Сега ще се съсредоточа върху 
някои действащи сили и структури, сменящи се една с друга според разширя-
ването на системата.

В друга моя работа разглеждам по-подробно повтарящата се смяна на 
фазите на материална експанзия, в хода на които се извършва натрупване на 
капитала най-вече благодарение на инвестициите в търговията и в производ-
ството, с фазите на финансова експанзия, в хода на които се извършва нат-
рупване на капитала благодарение на инвестициите в собственост и в други 
източници на бъдещи доходи. Тази смяна ни позволява да откроим четири 
последователни „системни цикъла на натрупване“, всеки от които има своя 
особена водеща сила и организация. Сравняването на тези сили и органи-
зации не само показва различията между тях, но и вгражда такива различия 
в еволюционната последователност на все по-крупни по мащаби и обхват и 
все по-сложни режими (Arrighi, 2006). Тази еволюция е изобразена на фиг. 1 
(Arrighi and Silver, 2001, 264–268). В първата колонка са показани съответните 
„вместилища на властта“ (така Антъни Гидънс нарича държавите), които слу-
жат като „щаб квартири“ на водещите капиталистически сили при последова-
телните режими: Генуезката република, Обединените провинции, Британия и 
Съединените щати.

По време на подема и пълното развитие на генуезкия режим Генуезката 
република беше неголяма по размери и с опростена организация град-държа-
ва, която на практика притежаваше слабо влияние. Въпреки това, благодаре-
ние на своите широки търговски и финансови мрежи, генуезката капиталис-
тическа класа, организирана в космополитна „нация“, можеше да разговаря 
на равна нога с най-силните териториални владетели на Европа и да превръ-
ща непрестанното съперничество между тези владетели за мобилен капитал 
в мощен двигател за самонарастване на собствения си капитал. По време на 
подема и пълното развитие на холандския режим на натрупване Обединените 
провинции бяха хибридна организация, съчетаваща някои черти на изчезва-
щите градове-държави и някои черти на образуващите се национални дър-
жави. Голямата мощ на холандската държава в сравнение с генуезката позво-
ляваше на холандската капиталистическа класа да прави това, което правеха 
и генуезците преди нея – да превръща междудържавното съперничество за 
мобилен капитал в двигател за самонарастване на своя капитал, при това без 
да „купува“ защитата си от териториалните държави, което генуезците бяха 
принудени да правят. С други думи, холандският режим „интернализира“ 
разноските за защита, докато генуезците ги „екстернализираха“ (фиг. 1, ко-
лонка 4).
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По време на подема и пълното развитие на британския режим на нат-
рупване Британия беше напълно развита национална държава и като така-
ва имаше по-сложна организация от Обединените провинции; тя беше също 
завоевателна търговска и териториална империя, която снабдяваше своите 
управляващи групи и капиталистическата си класа с безпрецедентна власт 
над човешките и природните ресурси в целия свят. Това позволяваше на бри-
танската капиталистическа класа да прави същото, което вече можеха да пра-
вят холандците – да извлича полза от междудържавното съперничество за 
мобилен капитал и да „произвежда“ защита, необходима й за самонарастване 
на нейния собствен капитал, но като избягва да се опира на чуждестранни и 
често враждебни териториални организации в аграрно-промишленото про-
изводство, върху което се градеше доходността на нейната търговска дейност. 
Ако, за разлика от генуезкия режим, холандците интернализираха разходите 
за защита, британците, за разлика от холандците, интернализираха и разхо-
дите за производство (фиг. 1, колонка 5). Вследствие на тази интернализация 
световният капитализъм става начин на производство, оставайки при това 
начин на натрупване и на управление.

Накрая, по време на подема и пълното развитие на американския режим 
на натрупване Съединените щати вече представляваха нещо по-голямо от раз-
вита национална държава. А именно континентален военно-промишлен ком-
плекс, притежаващ достатъчна сила, за да осигури действена защита на широк 
спектър от зависими и съюзнически правителства и да направи вероятна зап-
лахата от икономическо задушаване или военно унищожаване на неприятелски 
правителства във всяка част на света. В съчетание с размерите, изолираността 
и природните богатства на собствените си територии тази сила позволяваше 
на американската капиталистическа класа да интернализира не само разходите 
за защита и производство, което вече беше направено от британската капита-
листическа класа, а и операционните разходи, т.е. пазарите, от които зависеше 

Фиг. 1. 
Еволюционни закономерности на световния капитализъм 

Източник: Arrighi and Silver (2001:265).
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самонарастването на нейния капитал (фиг. 1, колонка 6).
Този непрекъснат растеж на размерите, обхвата и сложността на сменя-

щите се един с друг режими на натрупване на капитала в световен план отчас-
ти се прикрива от друга особеност на последователността на тези режими във 
времето. Става дума за едновременното движение напред и назад. Всяка крачка 
напред в процеса на интернализация на разходите от новия режим на натруп-
ване води до възраждане на държавни и делови стратегии и структури, отх-
върлени от предишния режим. Например интернализацията на разходите за 
защита от холандския режим се съпровожда от възраждането на стратегиите и 
структурите на венецианския държавномонополистичен капитализъм, сменен 
точно от генуезкия режим. По същия начин интернализацията на разходите за 
производство от британския режим се съпровожда от възраждането в нови и 
по-сложни форми на стратегиите и структурите на генуезкия космополитен ка-
питализъм и на иберийския глобален териториализъм. Същата закономерност 
се повтаря при възхода и пълното разкриване на американския режим, който 
интернализира операционните разходи, възраждайки в нови и по-сложни фор-
ми стратегиите и структурите на холандския корпоративен капитализъм (фиг. 
1, колонки 1 и 2).

Това повтарящо се възраждане на заменени по-рано структури и страте-
гии на натрупване поражда движение напред и назад, като махало, между „кос-
мополитно-имперски“ и „корпоративно-национални“ организационни струк-
тури: първите са типични за „екстензивните“ режими, каквито са генуезкият и 
британският, а вторите – за „интензивните“ режими, каквито са холандският и 
американският. Генуезкият и британският „космополитно-имперски“ режими 
бяха екстензивни в смисъл, че отговаряха за географската експанзия на капи-
талистическата свят-икономика. При генуезкия режим светът беше „открит“, 
а при британския – „завладян“. Холандският и американският „корпоративно-
национални“ режими, обратно, са интензивни в смисъл, че при тях се извърш-
ва географска консолидация, а не разширяване на съвременната свят-система. 
При холандския режим „откриването“ на света, осъществено преди всичко от 
иберийските партньори на генуезците, беше включено в системата на търгов-
ските пунктове за прехвърляне на стоки и на акционерните компании, съсре-
доточени в Амстердам. И при американския режим „завладяването“ на света, 
осъществено по-рано от британците, беше включено в системата на национал-
ните пазари и на транснационалните корпорации, съсредоточени в Съедине-
ните щати.

Това редуване на екстензивни и интензивни режими естествено услож-
нява разбирането на основната, действително дългосрочна тенденция на во-
дещите сили на системните процеси на натрупване на капитала към растеж на 
размерите, обхвата и сложността на тези режими. При движението на „маха-
лото“ към екстензивните режими, както е по времето на прехода от холандци-
те към британците, основната тенденция се засилва. А при неговото движение 
към интензивните режими, както е по времето на прехода от генуезците към 
холандците и от британците към американците, основната тенденция изглеж-
да по-малко значителна, отколкото е в действителност. Но при сравняването 
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на двата интензивни с двата екстензивни режима – на генуезко-иберийския с 
британския и на холандския с американския – основополагащата тенденция 
става очевидна.

Така развитието на историческия капитализъм като свят-система се ос-
новава на формирането на все по-силни космополитно-имперски (или кор-
поративно-национални) блокове от държавни и делови организации, способ-
ни да разширяват (или да задълбочават) функционалния и пространствения 
обхват на световната капиталистическа система. И все пак колкото по-силни 
стават тези блокове, толкова по-кратък става жизненият цикъл на режимите 
на натрупване – по-малко време е необходимо за раждането на тези режими 
от кризата на предшестващия доминиращ режим, за установяването на тях-
ното доминиране и за достигането на неговите предели до началото на новата 
финансова експанзия. Ако се опрем на Броделовото датиране на началото на 
финансовите експанзии, за британския и за американския режим това време е 
почти два пъти по-кратко, отколкото съответно за генуезкия и за холандския 
режим (Arrighi and Silver, 1994, 216–217).

Тази закономерност на капиталистическото развитие, при която рас-
тежът на влиянието на режимите на натрупване се оказва свързан със сък-
ращаването на продължителността на тяхното съществуване, ни заставя да 
си спомним тезиса на Маркс, че „истинският предел на капиталистическото 
производство е самият капитал“ и че капиталистическото производство пос-
тоянно преодолява своите иманентни предели „само с помощта на средства, 
които отново поставят пред него тези предели, при това в много по-голям 
мащаб“ (Маркс и Энгельс, 1961, 274). Но противоречието между самонараст-
ването на капитала, от една страна, и развитието на материалните произво-
дителни сили – от друга, може да се формулира чрез още по-общи термини. 
Защото историческият капитализъм като световна система на натрупване 
стана „начин на производство“, т.е. интернализира разходите за производс-
тво, едва в своя трети (британски) стадий на развитие. И все пак правилото, 
че истинският предел на капиталистическото развитие е самият капитал, че 
самонарастването на съществуващия капитал предполага постоянно напре-
жение, понякога прерастващо в открито противоречие с материалния растеж 
на свят-икономиката и със създаването на съответния световен пазар – това 
правило е действало още в първите два стадия на развитието, независимо 
от екстернализацията на аграрно-промишленото производство от водещите 
сили на натрупване на капитала в световен план.

При всички случаи противоречието се състои в това, че растежът на све-
товната търговия и производство служи само като средство за увеличаване 
стойността на капитала, но все пак с времето той води до понижаване на нор-
мата на печалбата и следователно до съкращаване на стойността на капитала. 
Създадените организационни центрове, благодарение на запазващата им се 
значимост в мрежите на крупните финансови операции, се намират в най-бла-
гоприятно положение да използват растящата конкуренция за мобилен капи-
тал в своя собствена изгода и да си върнат печалбата и влиянието за сметка на 
останалата система. От тази гледна точка възстановяването на американската 
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печалба и влияние през 90-те години на миналия век съответства на законо-
мерност, присъща на световния капитализъм от самото начало (Arrighi and 
Silver, 1999, 272–275). Означава ли повторението на тази отдавнашна законо-
мерност, че на смяна на все още доминиращия американски режим рано или 
късно ще дойде друг режим, както стана с всичките му предшественици? За 
да отговорим на този въпрос ни е необходимо да разгледаме динамиката на 
преходите на хегемониите, като обърнем особено внимание на новостите в 
сегашните преобразувания.

Динамика на системните преобразувания

Осъществяването на системното управление от силите и структурите, 
показани на фиг. 1, е процес с доста прекъсвания под влияние на всички въз-
ходи и падения на световните хегемонии. Аз със своите съавтори разработих 
модел на този процес, като сравних трите последователни хегемонии в преход 
по четири различни параметъра: геополитика, делова организация, социални 
конфликти и междуцивилизационни отношения. В съответствие с този модел 
(фиг. 2) държавите хегемони ръководят и управляват системата, възстанове-
на от тях след период на продължителна и изглеждаща безнадеждна дезорга-
низация, което ние наричаме „системен хаос“ (подробно моделът се разглеж-
да в: Arrighi and Silver, 1999, 26–35; Arrighi and Silver, 2001, 261–271).

Исторически тази роля на хегемон бяха способни да изпълняват опреде-
лени държави – като Обединените провинции през ХVІІ век, Великобритания 
в началото на ХІХ век и Съединените щати в средата на ХХ век, при наличието 
на две условия. Първо, доминиращите групи на тези държави придобиха спо-
собността да водят системата към нови форми на междудържавно сътрудни-
чество и разделение на труда, които позволяват да се избегне това, което Уолц 
нарича „тирания на дребните неща“, т.е. да преодолеят склонността на отделни 
държави да преследват своите национални интереси, без да се съобразяват със 
системните проблеми, изискващи системни решения (Waltz, 1979, 108–109). С 
други думи, те бяха носители на ефективно „предложение“ на способността за 
световно управление. И второ, системните решения, предлагани от потенциал-
ния хегемон, се отнасяха за системни проблеми, които по силата на остротата 
си създаваха сред съществуващите или образуващи се доминиращи групи на 
системата „търсене“ на системно управление. Когато тези условия на търсене 
и предлагане се изпълняват едновременно, претендиращата за хегемония дър-
жава може да играе ролята на „заместител на правителството“ в работата по 
придвижване, организиране и насочване на експанзията на колективната власт 
на доминиращите групи на системата (Waltz, 1979, 196).

Както е показано на фиг. 2, всяка системна експанзия е резултат от взаи-
модействието на два вида ръководства, определящи хегемонистичните ситу-
ации: реорганизацията на системата, която се осъществява от хегемонистич-
ната държава, допринасяйки за експанзията благодарение на по-широкото 
или по-дълбокото разделение на труда и на специализацията на функциите; и 
подражанието на хегемонистичната държава, което дава на отделните държави 
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мотив, необходим им за мобилизиране на усилията и ресурсите им в хода на 
експанзията. Между тези тенденции винаги съществува противоречие, защото 
по-широкото и по-дълбоко разделение на труда и специализацията на функци-
ите предполага сътрудничество на влизащите в системата единици, докато под-
ражаването се базира на конкуренцията и я подтиква. Поначало подражанието 
се проявява в контекст, който предразполага към сътрудничество и по този на-
чин служи като движеща сила на експанзията. Но експанзията увеличава това, 
което Емил Дюркейм нарича „обем“ и „динамична плътност“ на системата, т.е. 
количеството социално значими единици, които си взаимодействат в рамките 
на системата, а също числото, разнообразието и скоростта на взаимодействи-
ята, които свързват единиците на системата една с друга (Дюркгейм, 1991). С 
времето този растеж на „обема“ и на „динамичната плътност“ води до усилване 
на конкуренцията между единиците на системата, излизаща извън рамките на 
регулиращите способности на съществуващите институции. Когато това става, 
отново се установява тиранията на дребните неща, властта на хегемонистична-
та държава навлиза в упадък и настъпва криза на хегемонията.

Както е показано на фиг. 2, кризите на хегемонията се характеризират с 
три различни, но тясно свързани помежду си процеса: засилване на междудър-
жавното и деловото съперничество, нарастване на числото на социалните кон-
фликти и поява на нови конфигурации на властта. Формата, която тези проце-
си приемат, и отношенията между тях в пространството и времето при всяка 
конкретна криза са различни. Но определено съчетаване на тези три процеса 
се среща в двата вече завършени прехода на хегемонията – от холандската към 
британската и от британската към американската хегемония, а също и в сегаш-
ния преход от американската хегемония към все още неизвестния приемник. 
Освен това различията във формата и пространствено-времевите конфигура-
ции в трите кризи на хегемонията – холандската, британската и американската 

Фиг. 2. 
Динамика на преходите на хегемонията

Източник: Arrighi and Silver (1999: 29).
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– са свързани със закономерността, която ние считаме за най-очевидна проява 
на капиталистическата природа на съвременната свят-система. Тази законо-
мерност е повторението на продължителните периоди на системна финансова 
експанзия.

Финансовите експанзии са симптоми на основополагащата и неразре-
шена криза на прекомерното натрупване, която превръща капиталистичес-
ката игра в световен план от игра с положителна сума в игра с отрицателна 
сума. Те също са неотделима съставка на кризите на хегемонията – минали 
и настоящи, както и на превръщането на кризите на хегемонията в крах на 
хегемонията (виж специално: Арриги, 2006, 280–310). Влиянието на финансо-
вите експанзии върху тенденцията за прерастване на кризата в крах е дълбо-
ко амбивалентно по своята същност. Поначало те я задържат, увеличавайки 
за известно време влиянието на отслабващата хегемонистична държава. Ако 
перифразираме Фернан Бродел, те са „есента“ не просто на важното самò по 
себе си капиталистическо развитие, а и на хегемонистичните режими, с които 
е свързано това развитие (Бродель, 1988, 317). Поради своето значение в мре-
жите на крупните финансови операции отслабващият хегемон може да из-
ползва конкуренцията за мобилен капитал с изгода за себе си и по този начин 
поне за известно време да сдържа силите, които хвърлят предизвикателство 
към неговото запазващо се господство. Но с времето финансовите експан-
зии, като разширяват и задълбочават мащабите на междудържавната конку-
ренция и на социалния конфликт и като преразпределят капитала в полза на 
образуващите се структури, водят до засилване на същите сили, които обе-
щават по-голяма защита или по-висока норма на печалбата, отколкото доми-
ниращата структура. Отслабващите хегемонистични държави са принудени 
да се занимават със сизифовски труд, сдържайки силите, които продължават 
да ги притискат с нова енергия. Рано или късно даже неголямо сътресение 
може да измести баланса на силите към онези, които волно или неволно под-
копават стабилността на съществуващите структури, провокирайки по този 
начин краха на цялото устройство на системата.

Така беше при всички преходи на хегемонията в миналото. При сегашния 
преход спуканият балон на „новата икономика“ и 11 септември е възможно 
ретроспективно да бъдат разчетени като тревожни симптоми на последващия 
упадък на американската хегемония. Но така или иначе, свързаната със Съеди-
нените щати финансова експанзия през последните три десетилетия има по-
разително сходство не само с британската финансова експанзия в края на ХІХ 
– началото на ХХ век, а и с холандската финансова експанзия в средата на ХVІІІ 
столетие. Тези сходства правят днешната експанзия и съпътстващото я възв-
ръщане на признаците на кризата на хегемонията към Америка съпоставими 
със съответните събития със 100- и 250-годишна давност. Сравнявайки тези 
три финансови експанзии и кризи на хегемонията, ние можем да открием в се-
гашния преход нови важни черти. Тези нови черти са особено съществени за 
разбиране на сегашното и на бъдещото възможно управление.

В геополитическо отношение най-важната нова черта на сегашните пре-
образувания е бифуркацията на военните и на финансовите способности, 
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каквато не се наблюдава в предидущите преходи на хегемонията. При всички 
преходи в миналото финансовите експанзии се характеризират с междинното 
появяване на държавни делови комплекси, които бяха (или можеха да станат) 
още по-мощни във военно и във финансово отношение от продължаващия все 
още да доминира държавен делови комплекс – така е в случая с американския 
и британския комплекс в началото на ХХ век, в случая с британския и холан-
дския комплекс в началото на ХVІІІ век и в случая с холандския и генуезкия 
комплекс в края на ХVІ век. В сегашната ситуация, обратно, нищо подобно не 
се наблюдава. Както и в миналите преходи, отслабващият, но все още доми-
ниращ американски комплекс от главен световен кредитор се превърна в гла-
вен световен длъжник. Но за разлика от миналите преходи военните ресурси, 
които имат глобално значение, се оказват съсредоточени в ръцете на все още 
доминиращия комплекс. Преживяващият упадък хегемон се намира в аномал-
на ситуация, тъй като никой не е способен да му отправи военно предизвика-
телство – по силата на това обстоятелство войната между великите държави 
на системата се оказва по-малко вероятна, отколкото в миналото. Хегемонът 
обаче няма финансови средства за системно решаване на глобалните проблеми 
– обстоятелство, което може напълно да доведе до крах хегемонията и без све-
товна война между влизащите в системата велики държави (Arrighi and Silver, 
1999, 88–96, 263–270, 275–278, 286–289).

Не по-малко важна е и социалната новост на сегашните преобразувания. 
При предишните преходи на хегемонията системните финансови експанзии 
способстваха за ескалацията на социалните конфликти. Сериозното прераз-
пределение на придобивките и на социалните нарушения, предизвикани от 
финансовите експанзии, водеше до появата на движения на съпротива и до 
бунтове на подчинените групи и слоеве, чийто начин на живот се оказа под 
заплаха. В съчетание с междудържавната борба за власт такива движения в 
крайна сметка заставяха доминиращите групи да създават нов хегемонисти-
чен социален блок, избирателно включващ по-рано изключени групи. При 
прехода от холандска към британска хегемония стремежът на европейските 
имотни класи към по-голямо политическо представителство и стремежът 
на преселническата буржоазия на Америка към самоопределение бяха задо-
волени в новия доминиращ социален блок. При прехода от британска към 
американска хегемония в съчетание с бунта против Запада и въстанията на 
работническата класа хегемонистичният социален блок стана още по-широк 
за сметка на обещанията на глобалния „Нов курс“. На работническите класи 
на по-богатите страни на Запада бяха обещани гаранции за заетостта и ши-
роко масово потребление. На елитите на незападните страни беше обещано 
правото на национално самоопределение и развитие (т.е. съдействие за дос-
тигане на стандартите на богатство и благосъстояние, зададени от страните 
на Запада). Наскоро обаче стана ясно, че да се изпълни този пакет от обеща-
ния е невъзможно. Освен това тези обещания породиха у подчинените слоеве 
очаквания, които представляваха сериозна заплаха за стабилността и в край-
на сметка ускориха кризата на американската хегемония (Arrighi and Silver, 
1999: 153–216).
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В това се състои особеността на социалната криза в сравнение с по-ранни-
те кризи на хегемонията. Кризата на холандската хегемония беше продължите-
лен процес, в хода на който системната финансова експанзия се извърши доста 
късно, а системният социален конфликт – още по-късно. Кризата на британс-
ката хегемония се разгръщаше по-бързо, но системната финансова експанзия 
все още предшестваше системния социален конфликт. При кризата на амери-
канската хегемония системният взрив на социалния конфликт в края на 1960-
те – началото на 1970-те години, обратно, предшестваше и изцяло определи 
последвалата финансова експанзия. Сегашната финансова експанзия беше, ако 
перифразираме Уолърстейн (Wallerstein, 1995: 25), преди всичко инструмент 
за удържане на общите искания на народите от незападния свят (сравнител-
но неголеми, пресметнати на един човек, но затова пък засягащи голям брой 
хора) и на западните работнически класи (засягащи неголямо число хора, но 
достатъчно значителни, пресметнати за един човек). Финансовата експанзия 
и свързаната с нея реструктуризация на глобалната политикономия без съм-
нение в голяма степен способстваха за дезорганизацията на социалните сили, 
които бяха носители на тези искания по време на трусовете в края на 1960-те 
– началото на 1970-те години. Но в същото време основното противоречие на 
световната капиталистическа система, която създава световния пролетариат, 
но не може да му осигури достатъчен жизнен минимум (т.е. най-важните му 
разходи за възпроизводство), не само не беше решено, но стана още по-остро 
от преди (Arrigi and Silver, 1999: 282–286).

Социалната потребност от интернализация на разходите за възпроизвод-
ство в структурите на световния капитализъм съвсем не е изчезнала. И все пак 
бифуркацията на военната и финансовата мощ и децентрализацията на финан-
совата власт в не най-силните държави не предвещава леко или неизбежно удов-
летворяване на тази потребност при помощта на новите и по-ефективни инсти-
туции на глобалното управление. Това не означава, че кризата на прекомерното 
натрупване, която е в основата на продължаващата финансова експанзия, е не-
разрешима. По-скоро то означава, че има не само едно възможно решение на 
кризата и кое решение ще се въплъти в практиката в крайна сметка зависи от 
продължаващия процес на борбата, който все още предстои да се разгърне.

Съществена роля в този процес на борба ще изиграе третата важна нова 
черта на извършващите се преобразувания (която само ще усложни още по-
вече картината): преместването на епицентъра на световната икономика в 
Източна Азия, която, за разлика от всички предидущи организационни цен-
трове на световния капитализъм, се намира извън историческите граници на 
западната цивилизация. Именно това преместване застави Самюъл Хънтинг-
тън (Хантингтон, 1993) да издигне своята твърде влиятелна идея за предстоящ 
„сблъсък на цивилизациите“. В действителност сблъсъкът между западните и 
незападните цивилизации беше неизменна съставяща на историческия процес, 
в хода на който европейската капиталистическа система стана глобална. Прехо-
дът от холандската към британската хегемония беше белязан от насилственото 
завладяване или дестабилизация на местните азиатски свят-системи. Прехо-
дът от британската към американската хегемония поначало беше белязан от 



18

ТЕОРИЯ

бр. 9/10 – год. XII

по-нататъшното разширяване на териториалните империи в Азия и Африка, 
но след това последва широко въстание против господството на Запада (Arrighi 
and Silver, 1999, 219–263).

При американската хегемония картата на света беше прекроена съобразно 
с исканията за национално самоопределение. В общи линии тази нова карта 
отразява наследството на западния колониализъм и на империализма, включи-
телно културната хегемония, която подбуди незападните елити да искат за себе 
си повече или по-малко жизнеспособни „национални държави“, като вземаха 
за образец политическата организация на своите бивши имперски метрополии. 
Но имаше също и едно важно изключение от правилото – Източна Азия. С изк-
лючение на няколко страни в южните й покрайнини (преди всичко Индонезия, 
Малайзия, Филипините и градовете държави Хонконг и Сингапур), най-важ-
ните страни на този регион, които по-рано влизаха в разширената Вестфалска 
система – от Япония, Корея и Китай до Виетнам, Лаос, Камбоджа и Тайланд, 
имаха държави още до появата на европейците там. Нещо повече, всички-
те тези страни имаха тесни дипломатически и търговски връзки една с друга 
(пряко или чрез китайския център) и се придържаха към общо разбиране на 
принципите, нормите и правилата, които регулираха тяхното взаимодействие 
като особен свят (Arrighi et al., 2003).

Да се интегрират тези геополитически остатъци в американския порядък 
от времето на Студената война беше също така сложно, както и в британ-
ския свят-порядък. Границите между американските и съветските сфери на 
влияние в източноазиатския регион започнаха да се нарушават почти веднага 
след като бяха установени – отначало в резултат на китайския бунт против 
съветското господство, а след това поради неспособността на Америка да 
разцепи виетнамската нация. После, макар двете свръхдържави да засилиха 
своята конкуренция в заключителния етап на Студената война, различните 
части на източноазиатската главоблъсканица отново се събраха в най-дина-
мичната регионална икономика на света. Достатъчно е да се напомни, че през 
1960 г. по време на най-висшия разцвет на американската хегемония БВП на 
Източна Азия беше само 35% от американския БВП. Но към 1990 г. тя почти 
настигна САЩ по този показател (91%). През 90-те години (на ХХ в.) възоб-
новяването на американския растеж и японският крах позабавиха по-ната-
тъшното разместване, но така и не можаха да го спрат – източноазиатски-
ят БВП продължи своя растеж по отношение на северноамериканския БВП, 
достигайки през 1998 г. 92%, на първо място благодарение на по-нататъшния 
растеж в „китайския кръг“ (континентален Китай, Сингапур, Хонконг и Тай-
ван). Но тези числа не позволяват да се оцени като цяло колко значително е 
станалото разместване. Запазващото се положително салдо в търговския ба-
ланс на Япония и на „китайския кръг“, от една страна, и непрестанно растя-
щият дефицит в търговския баланс на Америка – от друга, в още по-голяма 
степен допринесоха за смяната на ролите на Източна Азия и на Съединените 
щати в международната кредитна система (Arrighi et al., 2003). Усложненията, 
свързани с невъзможността да се осъществи ефективно глобално управление 
поради бифуркацията на военната и финансовата власт, се засилиха още по-
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вече поради „миграцията“ на финансовата власт зад пределите на западната 
цивилизация.

Перспективи на глобалното управление

Новите геополитически, социални и цивилизационни особености на про-
дължаващите преобразувания на глобалната политическа икономия същест-
вено усложняват осъществяването на глобалното управление. От тази гледна 
точка безпрецедентната концентрация на военна сила с глобално значение в 
ръцете на Съединените щати и на най-близките им съюзници, а също и фор-
мирането на транснационалната капиталистическа класа, описано от някои 
автори, работещи според традициите на транснационалния исторически мате-
риализъм, изглеждат безспорни, но в същото време са измамни. Те са измамни, 
защото реалният проблем в осъществяването на глобалното управление няма 
отношение към абсолютното равнище на американската военна мощ или към 
съвкупната икономическа мощ на образуващата се транснационална капита-
листическа класа. Проблемът е дали тези сили, колкото и значителни да са по 
исторически мерки, са носители на възможно решение на геополитическите, 
социалните и междуцивилизационните проблеми, които са в основата на кри-
зата на американската хегемония, или са само фактор на съществуващата както 
преди тенденция към преобразуване на международните отношения от игра с 
положителна сума в игра с отрицателна сума и на възможен крах на свят-систе-
мата, създадена при американската хегемония.

Както забелязва Дейвид Калео, „международната система търпи крах не 
само затова, че новите и агресивни държави се стремят да доминират над сво-
ите съседи, но още и затова, че преживяващите упадък държави, вместо да се 
опитат да се приспособят към променените условия, се стремят да закрепят 
своето топящо се влияние в експлоататорската хегемония“ (Calleo, 1987, 142). 
В грамшианската терминология „експлоататорската хегемония“ на Калео съот-
ветства на това, което Ранаджит Гуха нарече „господство без хегемония“ (Guha, 
1992, 231–232). С отчитането на това обстоятелство направеното от Калео раз-
граничение се оказва твърде полезно при проследяване на фундаменталното 
разместване в механизмите на упадъка на хегемонията.

Направеното от нас сравнение на преходите на хегемонията в миналото 
показва, че от един преход към друг ролята на агресивните нови държави в 
ускоряването на системните провали се понижава, а ролята на експлоататорс-
кото господство на отслабващия хегемон се повишава. Световното влияние на 
Холандия в последните десетилетия на нейната хегемония отслабва дотолкова, 
че ролята на холандската съпротива в общия крах на системата е съвсем незна-
чителна в сравнение с ролята, която играе появата на агресивните национални 
държави, заети с изграждането на империи – тук става дума преди всичко за 
Великобритания и за Франция. Към времето на упадъка на нейната хегемония 
Великобритания, обратно, оставаше достатъчно силна, за да превърне своята 
хегемония в експлоататорско господство. Макар появата на агресивни нови 
държави, преди всичко на Германия, все пак да изигра определена роля в упа-
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дъка на завързаната за Британия свят-система, не по-малко важно беше също 
британското нежелание да се приспособява към промените.

Днес ние стигнахме до другата крайност. Нито една агресивна нова държа-
ва няма да може да предизвика крах на завързаната за Съединените щати све-
товна система, но те имат още повече възможности, отколкото Британия преди 
сто години, да превърнат своята отслабваща хегемония в експлоататорско гос-
подство. Ако в крайна сметка системата претърпи крах, това ще стане преди 
всичко заради американското нежелание за приспособяване към променящите 
се условия. И обратно, американското приспособяване – преди всичко, но не 
само – към растящото икономическо влияние на източноазиатския регион е 
важно условие за некатастрофичен преход към нов световен порядък.

Сега се наблюдават не твърде много признаци, че такова приспособяване 
действително се извършва. Напротив, реакцията на Съединените щати за съ-
битията от 11 септември (и спуканият балон на „новата икономика“) свидетел-
ства за сляпата опора на силата – на военната сила в частност, – която трябва 
да компенсира растящия дефицит на такава важна съставяща в американската 
хегемония като съгласието. И ако имахме минимално валидни и надеждни из-
мерения на съставящите „сили“ и „съгласия“ на американската глобална дър-
жава (а ние ги нямаме), бихме открили преди всичко такова рязко спадане на 
съставящата съгласие в американската сила след войната в Ирак, че по-нататък 
бихме говорили не за американска хегемония, а за американско господство без 
хегемония.

При тези обстоятелства перспективите на всяко глобално управление в 
най-близко бъдеще изглеждат твърде мрачни. Най-вероятният сценарий е все 
по-сериозното и изглежда необратимо разпадане на системата, или системен 
хаос. Кога и как този нов период на системен хаос ще доведе до установяването 
на нова хегемония и на нов период на глобално управление – и дали изобщо ще 
доведе – е трудно да се каже. Всичко, за което можем да говорим с известна уве-
реност, е, че такава хегемония ще бъде възможна само ако тя може да осигури 
минимално надеждно решение на геополитическите, социалните и междуци-
вилизационните противоречия, породили кризата на американската хегемо-
ния, но така и не удостоени с вниманието, което действително заслужават.

Превод от руски: Димитър Димитров
Източник: http://www.prognosis.ru/prognosis.html
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Както и да бъде проблематизирана (не)съвмести-
мостта между тези два феномена – Ляво и Пред-

ставителство, неизбежен е проблемът с позицията, от 
която се анализира. Конюнктурните обстоятелства, 
при които бива написан един текст, и ангажирането 
с критика към или одобрение за конкретни полити-
чески фигури и практики, съвпаденията между по-
литически теоретик и политически деец в много го-
ляма степен обуславят границите на възможностите 
за анализ, който, дори да бъде пристрàстен по отно-
шение на политическите възгледи и език, да се окаже 
достатъчно универсален и ефикасен при изграждане 
на социална теория и концептуализиране на полити-
ческите институции.

Преди да изследвам този проблем, ще се спра на-
кратко на генезиса на парламентаризма. Известно е, че 
последният възниква в епохата на абсолютната монар-
хия, т.е. че е креатура на политическа визия, при която 
обществото включва минимална част от населението 
във всяка отделна страна. Парламентаризмът се поя-
вява вследствие принудата на абсолютния монарх да 
разшири границите на това население, при което по-
голямата част от хората получават определени права: 
Magna Carta от 1215 г. в Англия формално гарантира 
минимална социална сигурност дори на крепостните 
– serfdoms (freemasonry.bcy.ca/texts/magnacarta.html); 
във Франция през XVII век над 90% от населението е 
легитимна част от социума, бидейки включено в „тре-
тото съсловие“. Парламентаризмът обаче не легити-
мира по-голямата част от населението на една отдел-
на страна като политически субект. Във варианта на 
бунтовника Симон дьо Монфор, утвърдил се въпреки 
бързия провал на своя създател като модел за двука-
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марния английски парламент, в него наред с рицарите влизат и определен брой 
представители на градовете или на градските райони (borough), но не са с деле-
гирани от основната маса на градското население права, а и в най-добрия случай 
рядко се използват демократични изборни процедури (Labarge, 1964: 13–19); сел-
ската маса, състояща се основно от serfdoms, не е и представена. Дори Генерални-
те щати, свикани през 1789 г. във Франция и стоящи в основата на последвалата 
якобинска диктатура, са конструирани от краля по схема, в която Третото съсло-
вие не просто не е представено пропорционално на действителното си числово 
съотношение с останалите, но и самò е прекалено диференцирано вътрешно, за 
да се отрази волята на огромната му маса, която е неграмотна, мизерстваща и 
силно зависима икономически. Въпреки това якобинците създават Конвент (с 
претенциите да представя Народа) и го съвместяват с дейността на клубовете, 
комбинирайки представителната с пряката демокрация, т.е. символната функция 
на представителството с „реалното“ упражняване на практически доста условен 
демократизъм, тъй като далеч не цялото население на Франция може реално да 
постъпи в якобинските клубове и да получи в тях същото влияние, каквото имат 
образованите членове на Конвента.

И сега пристъпваме към анализа на парламентаризма в лявата теоретична 
литература и въздействието му върху действителността. Без да се изброяват раз-
лични тези от последните два века, за отбелязване е най-напред, че две напосоки 
взети крайно негативни оценки – на Пьотър Кропоткин („Представителната сис-
тема, която не е нищо друго, освен компромис със стария ред, запазвайки всички 
правомощия на неограничена власт на правителството, небрежно поправяйки 
го с повече или по-малко предполагаемия и във всеки случай само от време на 
време проявяващ се контрол на народа – тази система вече е изживяла своето 
време“: www.avtonom.org/lib/theory/kropot-kin/rechi.htlm) и на Антонио Негри век 
по-късно („Парламентарната система на представителство е мъртва – тя нищо не 
може да свърши днес. Трябва да измислим нови неща“: Negri, A. in Zizek, S., 2008-
b: 143), дават еднаква дефиниция – ВЕЧЕ ОТЖИВЯЛА. Подобна оценка дава и 
Такис Фотопулос, автор на недотам оригиналната теория за inclusive democracy: 
„Представителната демокрация (…) е създадена по същото време, по което и 
системата за пазарна икономика, преди двеста години, и нейната динамика я е 
довела до настоящата ситуация, когато вече не парламентите вземат важните ре-
шения“ (Fotopoulos, T., 2007: 1). Тези оценки са обединени от схващането, че пар-
ламентаризмът е анахроничен политически модел, но остава неаргументираната 
и може би неосъзната предпоставка, че някога е бил уместна политическа докт-
рина. Критиката на Ернесто Лакло и Шантал Муф, изложена в почти всичките им 
книги, е основана върху подобни съображения – че днес либералният консенсус 
е умъртвил „страстите“ в политиката, превърнал я е в поредица от чисто формал-
ни, инструментални процедури, но самият принцип на парламентаризма не бива 
да бъде поставян под съмнение, тъй като народният суверенитет и индивидуал-
ната свобода са взаимногарантиращи се ценности и новите „канали“ за реализи-
ране на политическите страсти трябва да бъдат прицелени именно към укреп-
ване на утвърдените политически институции на модерността, защото тяхното 
отслабване е много опасно и предизвиква надигането на крайнодесни движения 
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(„Помислете за миг за случая с Германия и начина, по който, с колапса на парла-
ментарната политика, евреите стават антагонистичното „те“. Това, смятам аз, е 
нещо, над което си заслужава да размислят днешните крайно леви противници 
на парламентарната демокрация!“ In: Мouffe, 2005: 27). Позицията на Лакло и Муф 
е обусловена от факта, че хипотезите им за бъдещето на Европа са близки до ал-
терглобализма и се основават върху съхраняването на досегашните институции 
(най-вече институцията на държавата). Но изложеният тук аргумент, в огромна 
степен основан на тезата на Канети за парламентарната демокрация като меха-
низъм, при който физическото унищожение на противника е заменено с пребро-
яване на гласове, не издържа: първо, антисемитизмът се заражда и засилва при 
работещ парламентаризъм, а накрая идва на власт чрез редовни избори; второ, 
подемът на крайнодесните движения съвсем не е единственият способ да бъде 
идеологически анатемосан и физически унищожаван политическият противник; 
и най-важното – отникъде не следва, че ако философията на парламентаризма 
трансформира безкомпромисната битка с врага в метафорично сражение с про-
тивник, основаващо се на игровия модел на вота, това е единствената възможна 
форма на воюване, която „отхвърля убиването“ (Ibid., p. 26). По-скоро парламен-
таризмът, както ще видим по-късно, се оказва много повече метафора, символна 
реалност, отколкото действително решение на нуждата от демокрация.

Изключително важен за „вътрешнолевите“ дискусии относно представи-
телството е третият параграф от „Гражданската война във Франция“, където 
Маркс в коментара си на политическите нововъведения на Парижката комуна 
пише: „Комуната трябва да бъде не парламентарна, а работеща корпорация, ед-
новременно законодателстваща и изпълняваща законите (…) Вместо веднъж 
на три или шест години да решаваме кой член на господстващата класа трябва 
да мачка народа в парламента, вместо това всеобщото избирателно право тряб-
ва да служи на народа, организиран в комуни, за да търси за своето предприя-
тие работници, надзиратели, счетоводители, така както индивидуалното изби-
рателно право служи за тази цел на всеки друг работодател“ (Маркс, 1960, т. 17: 
343–344). Тук диалектически е преодоляна старата просвещенска идея за раз-
делението на властите, чието реализиране в капиталистическите страни Маркс 
и Енгелс още в „Немска идеология“ свързват с конюнктурната необходимост 
управляващите класи – аристокрация, буржоазия и висше духовенство – да си 
поделят властта; и е издигната идеята за пряка демокрация, структурирана по-
средством производствената база – фабриката става основна единица за фор-
мирането на „комуната“ като праобраз на „съветите“. Тези думи на Маркс обаче 
са казани по време, когато той сериозно се опасява от изкусителното влияние 
на буржоазните свободи и институции върху работническото движение. Но 
Ленин коментира становището на Маркс така: „Изходът от парламентаризма, 
разбира се, се състои не в унищожаването на представителните учреждения и 
изборността, а в превръщането на представителните учреждения от говорил-
ни в работещи учреждения“ (Ленин, 1977: 45). Защото „Държавата и револю-
цията“ излиза през 1917 г., когато болшевиките използват нерешителността 
на Временното правителство да свика Учредително събрание, за да обвиняват 
публично властта в половинчат реформизъм и да извличат дивиденти от отла-
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гането на изборите. Много преди това, в „Какво да се прави“ (1902), Ленин на 
няколко пъти нарича парламентарните демокрации „свободни страни“, за да 
ги противопостави на руското самодържавие, но в „Държавата и революция-
та“ атакува парламентите, които всъщност прикриват зад „бърборене“ задку-
лисното извършване на действителната „държавна работа“ от „департаменти, 
канцеларии, щабове“ (Ленин, 1977: 46). В случая обосновката на Ленин при-
видно не противоречи на Маркс: доколкото представителните учреждения в 
капиталистическите страни помагат на управляващата класа да господства над 
екс плоатираните класи, дотолкова е напълно логично да бъдат критикувани 
конкретните „учреждения“, чиито поддръжници „успяха да омърсят и Съвети-
те“, но не и идеята за представителство.

Тази идея отново, както и по време на Френската революция, е комби-
нирана с идеята за пряка демокрация (Съветите). Тук проличава ролята на 
Представителството като символна реалност, дълбоките основания то да бъде 
толкова високо ценено и отвъд чисто конюнктурните съображения. Предста-
вителството е на Народа, най-значимото и ПРЕДСТАВИТЕЛНО за левия дис-
курс творение, един още по-дълбок израз на важността, която има символната 
реалност за лявото. Не е случайно, че в рамките на дебатите за „характера на 
революцията“, както и „за“ или „против“ нея, зародили се по време на Втория 
интернационал и продължили доста по-късно (те и днес са доста интересни, 
макар непопулярни!), всяка от по-умерените страни – групирани съответно 
около Кауцки, Бернщайн, Люксембург, Жорес, Грамши и пр. – подкрепя пар-
ламентаризма; Бордига, след 1920 г. Корш (впоследствие отказал се от марксиз-
ма), Лукач (впоследствие сталинист), Сорел от един момент нататък са може би 
единствените абсентеисти*.

Люксембург пише: „Доколкото Учредителното събрание бе избрано много 
преди решителния повратен момент, преди Октомврийския преврат, и неговият 
състав отразява картината на предишното, а не на новото положение на нещата, 
то изводът идва сам: разпускайки това остаряло, това мъртвородено Учреди-
телно събрание, незабавно да бъдат обявени избори за ново Учредително съб-
рание! Те не искаха и не можеха да поверят съдбата на революцията на старото, 
отразяващо вчерашната Русия на Керенски, периода на колебания и коалиция 
с буржоазията. Е, какво пък, оставаше само незабавно да се свика вместо него 
Събрание, излъчено от обновената и придвижила се напред Русия.

Вместо това Троцки от специфичната неспособност на събраното през яну-
ари Учредително събрание прави извод за ненужността от никакво Учредител-
но събрание, дори заключава, че по време на революция изобщо е непригодно 
всяко народно представителство, произтичащо от преки народни избори! (…) 
От критиката на Троцки и Ленин към демократичните учреждения следва, че 
те принципно отхвърлят народните представителства като такива и искат да се 
опрат единствено на Съветите“ (Люксембург, Р. Русская революция, разд. 5, пар. 
4; на http://revolt.anho.org). Народът е понятие, което не може да функционира 
просто на дребно, локално ниво. Кауцки не без основание – друг е въпросът, с 
колко искрени намерения по отношение на социалистическата кауза – счита, 
че „Съветите (…) не трябва да бъдат предпочитани като единствена форма на 
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електорално представителство**; за това, дори ако се ползват от подкрепата на 
мнозинството от населението, те биха били недостатъчни – и технически, и по-
литически. Да отдаваш предпочитание изключително на формата на съветите, 
би означавало да въведеш една система, базирана на работното място и заня-
тие, това би (инспирирало) точно партикуларистки и корпоративистки тенден-
ции (…) В парламентарните избори за национално събрание, от друга стра-
на, социалните интереси биха били хомогенизирани и големите политически 
партии биха излезли на преден план“ (In: Salvadori, 1990: 237). В „Диктатура на 
пролетариата“ (1919) Кауцки директно казва, че правителството може да бъде 
контролирано единствено от парламент.

В действителност намеренията на Ленин, Троцки и цялото ръководство на 
болшевишката партия са да бъде свикано Учредително събрание по списъците, 
изготвени от Временното правителство, и веднага след като то демонстрира, 
че не е в състояние да служи на новата власт, да бъде разтурено. На 8 ноември 
1917 г. е свикано разширено заседание на Петроградския комитет на РСДРП 
(б), на което се обсъжда бъдещото му „разгонване“; в Петроград са съсредо-
точени 10–12000 матроси; на 28-и са арестувани депутатите от кадетската пар-
тия и т.н. (Фельштинский, 1991: 9–10). Още на 13 (26) декември 1917 г., десет 
дни преди първото и единствено заседание на Събранието, в „Правда“ излиза 
неподписана статия на Ленин, в която изрично се казва: „Широките народни 
маси едва сега, на дело, напълно и открито получават възможност да видят по-
литиката на революционната борба за мир и да изучават нейните резултати. 
По време на изборите за Учредително събрание народните маси бяха лишени 
от тази възможност (…) Учредителното събрание, свикано по списъците на 
партии, съществуващи преди работническо-селската революция, неминуемо 
влиза в стълкновение с волята и интересите на трудещите се и експлоатирани 
класи, започнали на 26 октомври социалистическа революция против буржо-
азията (…) Единственият шанс за БЕЗБОЛЕЗНЕНО разрешаване на кризата 
(…) е възможно по-широкото и бързо осъществяване от народа на правото на 
преизбиране на членовете на Учредителното събрание (…) Извън тези условия 
кризата във връзка с Учредителното събрание може да бъде разрешена единст-
вено по революционен път“ (Ленин, 1917: пар. 15–19). В „Разгонването на Учре-
дителното събрание“ Троцки твърди, че Ленин е искал веднага след вземането 
на властта отсрочване на изборите и обновяване на избирателните списъци, а 
след това преди изборите е договорил с левите есери разгонването. В „Проле-
тарската революция и ренегатът Кауцки“, атакувайки критиката на бившия си 
съмишленик по отношение на избирателния закон при провеждане на избори-
те за Учредителното събрание, Ленин не отхвърля парламентаризма изобщо, 
както и в „Левичарството – детска болест на комунизма“.

В този смисъл Роза Люксембург греши: никой не е правил от неуспеха на 
едно народно представителство извод за невъзможността да се осъществи иде-
ята изобщо, а точно обратното – от предпоставената идея за невъзможността 
да се осъществи общонародно представителство е изведено предварителното 
заключение, че Учредително събрание не бива да има. Декретът за разпускане 
на Събранието има подчертано ретроактивен характер, но Люксембург не знае 



27

ТЕОРИЯ

това и изхожда именно от версията на Декрета, за да го опровергае. Троцки 
пише в „История на руската революция“, 2 т., 2 ч., че още в навечерието на Ок-
томврийската революция Учредителното събрание е „традиция, а не перспек-
тива (…) Нито на едната класа, нито на другата Учредителното събрание нищо 
не можеше да даде“ (Троцкий, в www.magister.msk.ru/library/trotsky/trot).

Да обърнем внимание на думите на Троцки „традиция, а не перспектива“. 
За каква традиция би могло да става въпрос, след като Думата съществува от 
10 години с прекъсвания и е твърде непопулярна, а Учредително събрание при 
всеобщо избирателно право на двата пола в Русия предстои да се свика за пръв 
път? Очевидно традицията е друга и затова дори името е Учредително събра-
ние. Алюзиите за Френската революция, откритите аналогии още след детро-
нирането на Николай I са многобройни и красноречиви и това е достатъчно 
добре известно. Тук обаче откриваме една специфична форма на извършване 
на левите революции, непосредствено свързана с визията за Представителс-
твото като символна реалност. Якобинското минало се превръща в сакрално 
време за настоящето, или по-точно: за предстоящото. Реалният вот на изби-
рателите трябва да бъде отменен поради хипотетично действителния вот на 
Народа-символ. Напротив, историческият факт на победата на „буржоазните 
партии“ в парламентарните избори е представен като подмяна на истинския 
вот. Както в случая с Френската революция: първоначално кралят свиква Гене-
ралните щати, а след това Третото съсловие създава Учредителното събрание 
и накрая триумфира якобинският Конвент заедно с хилядите си клубни чле-
нове – така и сега, след като императорът свиква Думата, а „буржоазната ре-
волюция“ се обявява за Учредително събрание, накрая ще дойде „цялата власт 
на Съветите“, практически изтласкана още в първите години от Конгресите на 
Съветите, които не се различават от парламент. Изборите за Учредително съб-
рание са част от сбъдването на едно предсказание и същевременно носят съв-
сем определен смисъл в контекста на марксистко-ленинската диалектика: както 
предсказанието се сбъдва в историческата поредност на своите моменти, така и 
революцията се осъществява на последователни етапи и се налага буржоазната 
демокрация да се реализира като такъв етап. Единственото, което не бива да се 
забравя, е, че става въпрос за преходен исторически момент, който впоследст-
вие трябва да бъде преодолян и само в „истинското съзнание“ на пролетариата 
това се осъществява, така както буржоазията остава на равнището на „лъжли-
во съзнание“ и схваща преходния момент на парламентарната демокрация като 
завършек на революцията – в този дух е и добре познатата интерпретация на 
пролетарската революция в „История и класово съзнание“ на младия Лукач. 
Именно затова загубата на РСДРП (б) в изборите за Учредително събрание е 
част от успешното сбъдване на предсказанието: в преходния момент, в който 
господства „формалната демокрация“, е редно буржоазията да бъде на власт. 
Иначе би се наложило Народът да сваля „по революционен път“ самия себе 
си. С премахването на парламентаризма и „всеобщото избирателно право“ на 
Маркс придобива нов, „революционен“ смисъл: това е имагинерният глас на 
Народа, който диалектически се проявява в локалната демокрация по местора-
бота на Съветите.
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Славой Жижек предлага следната версия на казуса, който той нарича „Как 
да извлечем Народа от народа“ (Zizek, 2008-а: 260): „Революцията трябва да из-
личи тялото на народа, покварено от продължителния режим на тиранията, и 
да извлече от него ново, възвишено тяло“ (Ibid., p. 261). И това води до инверсия 
на емпиричните събития на нивото на символната реалност: „Народът нато-
варва Конвента – така да се каже, неговите делегати – със задачата да го роди, да 
го създаде отново от нищото“ (Ibid., p. 262). Преобръщането на реалното време 
се осъществява в сакралното, което самò се определя като такова и предсказва 
собствената си ретроактивност; но се оказва, че я предсказва и в бъдещите си 
исторически повторения. Ето защо няма нищо необичайно в това, че и РСДРП 
(б) с предрешеното разгонване на Учредителното събрание осъществява воля-
та на Народа с акта на Неговото извършено от самата РСДРП конституиране. 
Тук отново може да бъде полезен Лукач: „истинското съзнание“ на масите не е 
това, което те имат в определен исторически момент, а това, което „биха има-
ли хората в определена жизнена ситуация, ако бяха в състояние напълно да 
разберат тази ситуация, произтичащите от нея интереси както по отношение 
на своята непосредствена дейност, така и по отношение на отговарящото на 
тези интереси преустройство на цялото общество; т.е. става въпрос за мислите 
и т.н., адекватни на ОБЕКТИВНАТА ситуация на хората“ (Лукач, 1923: пар. 5). 
Eто защо парламентаризмът със своето чисто субективно, случайно и емпи-
рично упражняване на правото на глас се оказва несъвместим с левите идеи в 
модерната епоха. На власт е Понятие, а не реален субект (което поне донякъде 
обяснява защо и френските, и съветските революционери са аскети, а коруп-
цията е непознато престъпление във висшите етажи на държавната йерархия. 
Всъщност може би съществува само отместване на самото поле за злоупотре-
бяване с властта, а именно екстраполирането на самата Власт като злоупотре-
ба, но във всеки случай не такъв е революционният идеал). „Първоначалната 
операция на якобинския демократичен Терор е евакуация на празното място на 
Властта“ (Zizek, 2008-а: 261). Властта трябва да бъде изпразнена от съдържание, 
да не бъде обвързана с конкретен субект и да не бъде употребявана пристраст-
но: якобинците (тук Жижек следва Клод Лефорт) представляват дистанцията 
между празното място на Властта и възможното й узурпиране, те са нейни па-
зители, а не притежатели. Затова и считат краля за узурпатор.

В книгата си „Revolution At the Gates“ Жижек реабилитира за политичес-
ката философия образа на Ленин. Далеч не просто като историческа фигура, а 
като начин на възприемане на реалността и като действане. „През пролетта на 
1917 г., когато Февруарската революция събаря царския режим, Русия е била 
най-демократичната страна в Европа (…) Ако има някаква обща нишка, пре-
минаваща през всички Ленинови текстове, написани между двете революции 
(Октомврийската и Февруарската), това е неговото настояване за пропастта, 
разделяща формалните контури на политическата борба между множество 
партии и други политически субекти от нейните действителни социални залози 
(незабавен мир, раздаване на земята и, разбира се, „цялата власт на Съветите“, 
тоест разрушаване на съществуващия държавен апарат и замяната му с нови 
форми на общественото управление като комуната). Тази пропаст е пропаст 



29

ТЕОРИЯ

между революцията като въображаема експлозия на свобода във възвишен ен-
тусиазъм (…) и тежката работа по общественото преобразяване (…) Революци-
ята трябва да се извърши два пъти и то по съществени причини. Пропастта е не 
просто между форма и съдържание: това, което първата революция пропуска, е 
не съдържанието, а самата форма – тя остава прикована в старата форма, мис-
лейки, че свободата и справедливостта могат да бъдат осъществени, ако просто 
оставим в употреба наличния държавен апарат и неговите демократични ме-
ханизми“ (Zizek, 2004: 7). И по-нататък: „Единственият реалистичен начин да 
защитим действителните постижения на Февруарската революция (свобода на 
организациите и печата) е да се придвижим до Социалистическа революция, 
иначе царските реакционери ще победят“ (Ibid., р. 9). Тук (и не само) е задължи-
телно да съхраним дистанция спрямо политическата реалност, която настъпва 
след Революцията, в противен случай няма да разберем идеята на Жижек, че 
„да повторим Ленин не означава да се върнем към Ленин. Да повторим Ленин – 
това значи да признаем, че Ленин е мъртъв, че неговото индивидуално решение 
не се е получило, дори не се е получило по чудовищен начин, но че там е имало 
една утопична искра, която заслужава да бъде опазена (…) Това, което в Ленин 
е било повече от самия Ленин“ (Ibid., р. 310). Търсенето на „действителната“ 
идентичност, която не издържа сблъсъка с традицията и се превръща в своето 
противоположно, вероятно би заслужило mutatis mutandis една глава от Хегел, 
ако последният бе съвременник на Ленин. Факт е, че антипарламентаризмът на 
историческата фигура, която далеч не само в „Revolution At the Gates“ е обект на 
изследванията на Жижек, съвсем не е толкова краен и последователен, за което 
вече стана дума (Ленин дори е неуспял кандидат-депутат на изборите за Дума 
пред 1907 г.); даже „счита, че участието в избори може да се окаже доста по-
лезно, дори необходимо“ (Badiou, 1999, in: www.lacan.com/divide.htm). Това до-
някъде има своето обяснение във факта, че Ленин дълги години работи срещу 
самодържавен политически строй, при което парламентаризмът изглежда в оп-
ределени моменти и в определено измерение изкусителен съюзник. Тук според 
мен е сърцевината на фаталния проблем на лявото, предизвикан от обречения 
опит: идвайки на власт, да интегрира идеята за представителството, схващайки 
я като израз на символна реалност. Стана дума и за това, че през 1917 г. РСДРП 
(б) се идентифицира в изключително голяма степен с якобинството и копира 
неговия опит, обикновено трансформирайки: диахронното измерение от края 
на XVIII век в синхронно, в митология, при което времевостта изчезва: Робес-
пиер, Сен Жуст, Марат се превръщат в действащи символни политически су-
бекти на болшевишката партия – не само по отношение на възприемането на 
парламентаризма, първоначално в превърнатата форма на Общоруския кон грес 
на Съветите, впоследствие на Всесъюзния, която форма диалектически поглъ-
ща пряката демокрация на локалните Съвети, бидейки изградена на базата на 
самите тях. Всесъюзният конгрес ПРЕДСТАВЛЯВА Съветите, превръщайки ги 
в символна реалност, тоест лишавайки ги от реална власт, и те постепенно се 
трансформират в бюрократично-административни учреждения, чиито наиме-
нования надживяват етатисткия социализъм в Източна Европа, но това вече е 
друг континуитет.
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Основната причина, поради която лявото е несъвместимо с парламен-
таризма, е банално ясна. Левите идеи са основани върху проекти за безкла-
сово общество и постепенно (при марксистите) или рязко насилствено (при 
левите анархисти) унищожаване не само на представителните учреждения, 
а и на държавата като институция, която, със своя бюрократичен апарат, 
репресивна, законодателна, изпълнителна и съдебна структура се възприе-
ма единствено като средство за подчиняването на експлоатираните класи от 
господстващата олигархия. Основният идентификационен код за лявото ви-
наги са били идеите за постигане на максимално или абсолютно равенство 
(равенства) на максимален брой хора, съставящи една общност. Проблемът е, 
че не е възможно да се постигне равенство посредством изграждане на такава 
политическа йерархия, до която води идеята за представителство. Избирате-
лят, който със своя глас делегира своята политическа идентичност на този, 
който го представлява, придобива не участие във властта, а гаранция за сим-
волен еквивалент на участие. Тази гаранция няма как да получи емпиричен 
корелат, а ако левият радикализъм не се стреми идеите му да бъдат буквал-
но осъществени, той не може да съхрани своята идентичност. Гаранцията за 
символен еквивалент, която е основополагаща и за домодерното общество, и 
за капиталистическите му приемници във всяка област на социалния живот, 
притежава стойност единствено в социум, в който формалните ценности и 
хипотетичните перспективи имат приоритет.

Именно затова Славой Жижек вижда в разгонването на Учредителното 
събрание „ленинското противопоставяне между формална и действителна сво-
бода: в акта на действителната свобода се осмеляваме именно да разбием тази 
съблазнителна власт на символната изпълнителност. В това се състои моментът 
на истината на резкия отговор на Ленин към неговите меншевистки критици: 
действително свободният избор – това е избор, при който аз избирам не между 
две или повече възможности в рамките на предзададена мрежа от координати, 
а избирам да сменя самата тази мрежа от координати (…) „Действителна свобо-
да“ означава, че актът на действително изменяне на тази мрежа се случва само 
когато в ситуация на принудителен избор човек действа така, сякаш изборът 
не е принудителен, и „избира невъзможното“ (Zizek, 2002). Вместо да търсим 
(както съветва и Люксембург) вариант за друго Учредително събрание или да 
стесним избора си дотам, че да си го представим като предпочитание на едни 
от възможните Представители и политически платформи, можем да изберем 
отказа си от самия избор, избирайки по този начин да разрушим самите усло-
вия на „формалната демокрация“. Дали в конкретната историческа ситуация са 
извършени неетични, юридически незаконосъобразни действия и най-тежки 
престъпления, останали ненаказани, е друга тема; става въпрос за нещо съвсем 
различно, предмет на анализ по-късно при Маркузе – отхвърляне на илюзията, 
че имаш избор, тъй като формално извършваш избор. Тази илюзия по отноше-
ние на парламентаризма лявото притежава по рождение: вековните битки за 
намаляване и премахване на изборния ценз всъщност са опит да бъде акомоди-
рана към егалитаристкия максимализъм фундаментална аристократична при-
вилегия. Континуитетът на лявото по отношение на представителството няма 
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нищо общо с т.нар. парламенти на остров Ман (Тинвалд), Исландия (Алтинг) и 
дори Монголия (Курултай), изградени на принципа на пряката демокрация. В 
„социалистическите“ страни се утвърждава парламентаризъм от предмодерен 
тип, при който изборният процес е фиктивен, „представителите“ всъщност се 
назначават от централната власт; и влиянието на етатисткия социализъм и до 
днес остава толкова силно, че едни от най-крайните противници на либерална-
та демокрация – троцкистките партии, почти винаги участват в парламентарни 
избори; а съвременните люксембургисти критикуват едновременно трайното 
утвърждаване на „държавен капитализъм“ и държавни институции в СССР и 
унищожаването на „формалните“ права и свободи, т.е. „втората революция“ 
(In: http://democom.neuf.fr/leninisme.htm).

Но Жижек задава и такъв въпрос: „Дали (…) съветският*** модел на „де-
мократичен социализъм“ беше точно призрачен двойник на „бюрократичния“ 
„реален социализъм“, негова вътрешна трансгресия без никакво позитивно 
субстанционално съдържание, неспособна да служи като постоянен основен 
организиращ принцип на обществото?“ (Zizek, 2008-b: 377). Действително 
идеята за „самопрозрачно общество“, изградено посредством абсолютно ди-
ректно участие на всички свои членове в самоуправлението си, може само да 
се трансформира в своята противоположност, наричана – основателно или 
не – „тоталитарно“ общество. За това предупреждава Ернесто Лакло (Laclau, 
1990: 44; 89–93; a.s.f.); всъщност Жижек споделя неговата идея за „невъзмож-
ността на обществото“ – стремежът да се осъществи идеята за демокрация 
буквално и абсолютно, без никакво разделение на „ние“ и „те“, е антидиалек-
тичен, защото „свобода“ и „демокрация“ могат да съществуват единствено 
по отношение на своето противоположно: „Свободата съществува, защото 
обществото не успява в създаването си като структурен обективен ред; но 
всяко социално действие тласка към установяване на тази невъзможна цел, 
и оттук към унищожаване на условията за самата свобода (…) Да разбереш 
социалната реалност не значи да разбереш какво обществото е, а какво го 
предпазва ДА БЪДЕ, from being“ (Laclau, 1990: 44). Парламентаризмът обаче 
не е обсебил лявото вследствие на това, че Съветите демонстрират нагледно 
безпомощността на пряката демокрация да се превърне в нещо по-различ-
но от „тоталитаризъм“ – точно обратното, възходът на представителството 
и залезът на council-системата в „реалния социализъм“ исторически съв-
падат с епохата, чието дефиниране като „тоталитарна“ подлежи на отделна 
дискусия, но безспорно този период носи характеристиките на подчертана 
антидемо кратичност, изключителна репресивност и т.п., следователно „не-
прозрачност“. В този смисъл е крайно съмнително твърдението на Жижек, че 
„това, което и „реалният социализъм“, и демокрацията на Съветите споделят, 
бе вярата във възможността за самопрозрачна организация на обществото, 
която изключва политическото „отчуждение“ (държавен апарат, институци-
онализирано управление на политическия живот, правов ред, полиция и про-
чие)“ (Zizek, 2008-b: 377). Съветите нямат отношение към тази „организация“, 
която се отнася до изграждане на държавата, а не на обществото. Смисълът, 
който Жижек влага в понятието „самопрозрачно общество“, е коренно разли-
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чен от засегнатия малко по-горе. За съжаление днес е изключително трудно 
да анализираме възможностите на Съветите да изградят различен тип общес-
тво от това, което функционира в епохата на „реалния социализъм“.

БЕЛЕЖКИ

*  Абсентеизъм – тук: частично или пълно въздържане от гласуване и участие в парламен-
тарния живот.

**  Показателно е, че Салвадори нарича Съветите „форма на ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО“ и дори 
приписва това определение на Кауцки! Дори езикът на лявата теория е прекалено засег-
нат от това, което дефинирам като „речник на континуитета“.

***  Т. е. на Съветите, на пряката демокрация.
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СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКИ 
ЕФЕКТИ ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА 
ПЛОСКИЯ ДАНЪК В БЪЛГАРИЯ

Румен Гечев

Румен Гечев – проф. доктор на 
икономическите науки, препода-
вател в Катедра „Икономикс” при 
УНСС. Изследователският му ин-
терес е насочен към проблемите 
на икономическата политика и 
устойчивото развитие. Има пуб-
ликации в САЩ, Русия, Великобри-
тания, Канада и др. Изнасял е лек-
ции в редица американски и евро-
пейски университети. Той е бивш 
министър на икономиката и ви-
цепремиер на България (1995–
1997), а в периода 1996–1997 г. е 
председател на Комисията по ус-
тойчиво развитие на ООН. Бил е 
консултант на редица българс-
ки и чуждестранни фирми. През 
1998–2000 г. е консултант на 
Харвардския институт за меж-
дународно развитие, съдействащ 
за икономическите реформи в Ук-
райна.

През 2008 г. правителството на тройната коали-
ция въведе по бързата процедура плосък данък 

от 10% върху доходите на физическите лица. Така 
беше завършен пълният цикъл от въвеждането на 
плосък данък в чист вид, тъй като през 2007 г. вече бе 
въведен универсален корпоративен данък от 10%. Ре-
шението беше взето в неоправдано кратки срокове, 
по същество с мълчаливото съгласие на профсъюзи-
те, академичните среди и бизнеса. Несъмнено една 
от причините за твърде слабата опозиция по въвеж-
дането на такъв данък бе фактът, че предложението 
идваше от БСП като управляваща политическа сила 
– приемаше се априори, че тази кардинална смяна в 
данъчната система би следвало да хармонира с прин-
ципите на социалната справедливост. 

Управляващите изтъкваха няколко очаквани 
ефекта от този завой във фискалната политика, в т.ч. 
свиване на сенчестия бизнес, увеличаване на данъч-
ните постъпления, повишаване на покупателната 
способност на населението, подобряване на инвести-
ционните възможности на бизнеса и съответно раз-
криване на нови работни места, повишаване на кон-
курентоспособността на националната икономика и 
др. Въпросът обаче е дали тези очаквания почиват на 
убедителни теоретични и фактически аргументи, или 
всъщност става дума за пропагандна и откровена за-
щита на корпоративни интереси. И още, дали наново 
не се преразпределят тежестите на прехода върху хо-
рата със средни и ниски доходи, в т.ч. на тежестите на 
сегашната икономическа криза.

Анализът на ефектите от рязкото сваляне на 
корпоративния и подоходния данък задължава да се 
позовем на изследванията на А. Лафър – един от во-
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дещите западни експерти по проблемите на икономиката на предлагането, за 
която снижаването на данъците е сред основните стълбове на политиката на 
ускорен икономически растеж. В свое изследване от 2004 г. той изрично под-
чертава необходимостта от разграничаване на „аритметичния“ от „икономи-
ческия“ ефект от намаляването на данъчната ставка. Първият е свързан с на-
маляването на данъчните приходи на единица данъчна база, докато вторият 
се основава на задействането на стимули, водещи до увеличаване на производ-
ството, на заетостта и на БВП1. По-нататък, на основата на сравнителен стати-
стически анализ върху равнището на данъците и постъпленията в бюджета за 
почти 100-годишен период, включващ няколко президентски администрации, 
в т.ч. на Хардинг-Кулидж, Дж. Кенеди и Р. Рейгън, той основателно изтъква, 
че „комбинираният ефект“ от едновременната реализация на аритметичния и 
икономическия ефект е променлива величина. Той е по-голям, когато пониже-
нието на данъчната ставка става при по-високи равнища – примерно от 70% на 
40%, и обратното, по-малък, когато намалението тръгва от нива 15–25%. Тази 
зависимост може да се нарече „намаляващ икономически ефект при ниски нива 
на данъчната ставка“. 

Плоският данък има различни варианти на приложение. В своят „чист 
вид“, т.е. пълна всеобхватност (изключване на всякакви данъчни преференции, 
липса на диференциация между подоходен и корпоративен данък), е приложен 
засега само в две страни – България и Грузия. Във всички останали случаи се 
използват в една или друга степен различни инструменти за диференциация, 
в т.ч.: а) освобождаване от данък; б) намаляване на облагаемия доход в зави-
симост от равнището на дохода; в) данъчна отстъпка; г) по-нисък данък само 
за определени видове доход, или д) предоставяне на данъчен кредит. Споде-
лям убедителните изводи на Peichi (2008), който твърди, че „Докато по-ниските 
ставки имат забележим ефект при облагането на високите доходи, те не са така 
осезаеми за ниските доходи. Резултатите зависят от избраните данъчни пара-
метри и от зависещото от тях разпределение на дохода“ и че „...ефективната 
пределна данъчна ставка намалява за домакинствата с висок доход, но расте за 
домакинствата от нисък до среден доход“2.

Въвеждането на нисък плосък данък в класически вид, т.е. без никакви 
диференциации, неизбежно води до два взаимносвързани резултата. Първо, 
по-силно икономическо стимулиране на фирмите. И второ, преразпределение 
на дохода в полза на домакинствата с по-големи доходи. Така евентуалните до-
пълнителни стимули за растежа на икономиката имат висока социална цена 
– свиване на ефекта от разпределение и преразпределение на доходите, кое-
то се гарантира при прогресивното данъчно облагане. Следователно пределно 
ниският плосък данък има съмнителен комбиниран икономически ефект и не-
съмнено задълбочава социалната поляризация на обществото, фаворизирайки 
домакинства и фирми с високи доходи.

В своя труд Constitution of Liberty нобеловият лауреат по икономика от 
1974 г. Фридрих Хайек пледира, че пределният данък върху най-високите до-
ходи трябва да бъде съизмерим в проценти с дела на данъчните приходи в 
БВП3. Този принцип се следва от десетилетия във всички развити пазарни 
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икономики, в т.ч. и в отнасящите се към най-либералния пазарен модел – като 
американската и английската. В актуално изследване на английския иконо-
мист Пови се сочи, че през 2008 г. делът на данъчните приходи в БВП на Ве-
ликобритания е бил 39%, а пределният данък за хората с най-високи доходи 
– 41%, т.е. дори с 2% над препоръчваното от Хайек ограничение на максимал-
ната пределна данъчна ставка4.

Има икономисти, защитаващи обратната теза, т.е. че снижаването на подо-
ходния и корпоративния данък е рационално. Хол и Рабушка (2007) се опитват 
да изведат аргументи за това на основата на ретроспективен анализ на развити-
ето на пределните данъчни ставки в САЩ за периода 1986–1995 г., пледирайки 
за въвеждане на нисък плосък данък5. Но тяхната теза е вътрешно противоре-
чива и не намира подкрепа от реалните параметри в развитието на американ-
ската икономика. Действително, с данъчната реформа от 1986 г. (свалянето на 
пределния данък върху дохода от 70% на 28%) беше постигнато стимулиране 
на инвестициите и съответно динамизиране на растежа, ускорено бе техноло-
гичното обновление, засилиха се стимулите за предприемаческа дейност, по-
добриха се условията за разширяване на капиталовия пазар. Но очевидно е, че 
някои от използваните от тях показатели са подбрани избирателно, а други са 
интерпретирани едностранчиво. Авторите не отговарят на два важни въпро-
са: a) защо „Лафър“ ефектите се оказаха значително по-слаби от очакваното и 
б) защо „данъчната революция“ в крайна сметка доведе до застрашителни бю-
джетни дефицити, т.е. фактическите ефекти са обратни на очакваните. 

В САЩ по-ниските пределни и средни данъци са прилагани само чети-
ри години – до 1990 г., когато новоизбраната републиканска администрация 
на Дж. Буш-старши бе принудена да повиши почти всички данъци, в т.ч. пре-
делния подоходен данък от 28% на 31%6. Причината бе обявената програма за 
намаляване на натрупания бюджетен дефицит с 500 млрд. щ. д. за период от 5 
години, като половината от редукцията му се осъществяваше чрез инструмен-
тите на пределната данъчна ставка. С идването си на власт Б. Клинтън започна 
реализация на предизборните си обещания за изграждане на „по-справедлива“ 
данъчна система и решително свиване на бюджетния дефицит, който според 
повечето водещи американски икономисти се сочеше като основна причина за 
дестабилизацията на макроикономическото равновесие и за загубата на кон-
курентоспособност. Той остави само минималната ставка от 15%, повиши пре-
делния данък от 28% на 39.6% и въведе още три „междинни“ ставки за средната 
класа, съответно 28, 31 и 36 процента.

Въпреки по-високите данъци, в края на втория мандат на Клинтън бяха 
постигнати редица безспорни макроикономически успехи, в т.ч. рекорден бю-
джетен излишък, ниска безработица, подобрен търговски баланс, висок растеж 
на БВП, значимо повишаване на реалните доходи и подобряване на индекса 
„Джини“, т.е. по-равномерно разпределение на доходите, и т.н. Не е ли повече 
от странно: две американски администрации – на републиканци и демократи, 
предприемат повишаване на данъчните ставки като средство за свиване на 
бюджетните дефицити, а в България, обратното, понижаването на данъците 
се изтъква като средство за заздравяване на бюджета?
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Има основание да се смята, че ниският плосък данък се оказва неудачен 
в условията на финансово-икономическа криза. Така например Литва, Латвия 
и Естония оцеляват благодарение на масирани външни заеми и с увеличаване 
на текущите си бюджетни дефицити. През юни 2009 г. премиерът на Латвия 
Дом бровскис обяви решението на правителството за връщане на страната към 
прогресивния подоходен данък от 2010 г. Тази мярка е съгласувана с МВФ и е 
едно от условията за получаване на поредния спасителен транш. Същевременно 
страни с далеч по-високи и диференцирани данъци – като Китай, понасят кри-
зата далеч по-леко. Въпреки че данъкът върху корпоративната печалба е 33%, 
а върху личните доходи е от 5% до 45% (за доходи над 14 600 щ. д.), в условията 
на глобална криза страната поддържа растеж на БВП от около 8%, валутният 
резерв надхвърля 1 трилион щ. д., износът расте, увеличават се чуждите инвес-
тиции и т.н. Във връзка с това си заслужава да се позовем на блестящия анализ 
на А. Пигу, доказващ два основни извода по отношение на диференцираните 
данъци. Първо, те са необходимост за всяка „цивилизована страна“ и, второ, 
разликата в данъчните равнища между отделни страни съвсем не е съществен 
фактор за движението на капитала7. Последното се потвърждава в България, 
където, както отбелязваме, през последната година вносът на капитал намаля-
ва, а износът расте въпреки по-ниските ни данъчни ставки. 

Показателно е също така, че в считаните за крайно либерални икономики 
на САЩ и на Великобритания се предприеха стъпки за повишаване на данъ-
ците за богатите. Докато у нас ниският плосък данък е обявен от бившето и от 
сегашното правителство за „свещена крава“, във Великобритания съобщиха, че 
от новата финансова година повишават данъка върху годишните лични доходи 
над 150 000 и снемат всякакви данъчни облекчения за домакинства с доходи 
над 113 000 паунда. Доходите до 37 000 паунда годишно се облагат с 20% данък, 
а доходите в диапазона 37 000–150 000 паунда – с 40%. Силно диференциран е 
и подоходният данък в САЩ за 2009 г. – необлагаем годишен доход в размер до 
8350 щ. д., само 10% върху доходи в рамките на 8350–16 700 щ. д., и преминава 
през още четири нива, достигайки 35% за доходи над 372 950 щ. д.8.

Сравнителният анализ на показателите в условията на българското наци-
онално стопанство дава достатъчно доказателства, че не се оправдават очаква-
нията за значими положителни ефекти от въвеждането на нисък плосък данък. 
Така например той не е накарал чуждите инвеститори да увеличат вложенията 
си у нас. По данни на НСИ през 2008 г. те възлизат на 5430.2 млн. евро (16% от 
БВП) при 6516.9 млн. евро (22.6% от БВП) за същия период на 2007 г. С други 
думи, абсолютният им размер е намален с над един милиард евро! Разбира се, 
това намаление не е заради по-ниските данъци. То по-скоро показва, че проме-
ните в отделни елементи на фискалната политика и неефективното вписване 
на тези промени в цялостната бизнес среда не водят до положителни ефекти. 
Показателно е още, че за същия период износът на български преки инвести-
ции в чужбина е увеличен с над 130% – от 200.3 млн. евро през 2007 г. на 460.8 
млн. евро през 2008 г., т.е. капиталът бяга от ниски към високи данъци прос-
то защото данъците са само един от многото фактори, определящи посоките в 
движението му.
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Както очаквах, свиването на данъците има по-скоро отрицателен ефект 
върху баланса на текущата ни сметка. Дефицитът продължава да расте – от 
6303.4 млн. евро през 2007 г. на 8278.4 млн. евро през 2008 г., или с почти два 
милиарда евро. Той е достигнал критичната граница от 25% от БВП, която по-
ставя сериозни средносрочни проблеми пред икономиката ни, най-вече като 
опасност за стопяване на валутните резерви на страната. Основание за такова 
опасение ни дава фактът, че ако през 2000 г. чуждите инвестиции у нас покри-
ваха 103% от дефицита по тази сметка на платежния баланс, през последната 
година това покритие е едва 66% с тенденция към влошаване. Казано по друг 
начин, вече няма никакъв противовес на ерозията на валутния резерв. През 
2009 г. се забелязва известно свиване на ножицата между вноса и износа, но 
това се дължи единствено на изострянето на кризата, което винаги и навсякъде 
води до по-бързо свиване на вноса, отколкото на износа.

Данните от Министерството на финансите за изпълнение на Бюджет 2008 
определено не подкрепят оптимистичните прогнози за ефекта от ниския пло-
сък данък. Авторски колектив от Института по пазарна икономика прогнозира 
през 2007 г., че „...няма да е учудващо, ако приходите от преките данъци (кор-
поративен и върху доходите) достигнат почти 5 млрд. лв. при сега заложени 
около 4,5 млрд. лева“9. Но какви са фактите? От данни пак на Министерството 
на финансите10 се вижда, че през 2008 г. постъпленията от преки данъци са 4010 
млн. лв., в т.ч. 2059.6 млн. лв. от корпоративен данък и 1950.6 млн. лв. от данъци 
върху доходите на физически лица. С други думи, това е почти един милиард 
лева, или с 20% по-малко от тези прогнози и с 4.2% под заложените приходи в 
Закона за Бюджет 2008.

Източник: Министерство на финансите. Информационен бюлетин. Изпълнение на консолидира-
ния бюджет, декември 2007 и декември 2008 г.
Легенда: КД – корпоративен данък; ДОД – данък общ доход на физически лица.

Фиг.1.
Постъпления от корпоративен данък и данък 

върху дохода на физически лица за 2007–2008 г. в млн. лв.
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В периода 2007/2008 г. приходите от корпоративен данък са се увеличили с 
22.8% (+383 млн. лв.), а приходите от физически лица – с 10.8% (+142 млн. лв.). 
За корпоративния данък следва да имаме предвид, че 10%-та ставка беше въве-
дена още от януари 2007 г. (или с 5% по-нисък от 2006 г.). Ефектът през 2007 г. 
беше допълнителни данъчни приходи от този данък в размер на 470.2 млн. лв., 
т.е. налице е тенденция на затихване на ефекта, която най-вероятно ще се за-
дълбочи през 2009 г. В действителност, когато определяме ефектите от по-нис-
ките данъци, особено на данъците с критично ниски равнища, задължително 
трябва да вземаме предвид други два ключови фактора: годишната инфлация и 
икономическия растеж. 

По данни на БНБ11 средногодишната инфлация за 2008 г. е 12.4%, а по 
предварителни данни на НСИ12 темпът на растеж на реалния БВП е бил 7%. 
Следователно и двата фактора тласкат абсолютните величини на икономиката 
нагоре, в т.ч. и номиналните числа по данъчните приходи от облагане на фирми 
и физически лица. 

Фиг. 2. 
Динамика на инфлацията, БВП, приходите от корпоративен 

и подоходен данък 2007/2008 г. в проценти

Източник: Министерство на финансите. Информационен бюлетин. Изпълнение на консолидира-
ния бюджет, декември 2007 и декември 2008 г.
Легенда: КД – корпоративен данък; ДОД – данък общ доход на физически лица; ИР – средногодишна 
инфлация и растеж на БВП.

Като се вземат предвид посочените по-горе два фактора, динамиката на 
данъчните приходи от облагане на доходите на физически лица е под динами-
ката на инфлацията и растежа, а приходите от корпоративни данъци остават 
по-скоро символични. При това прирастът на корпоративните данъчни по-
стъпления намалява в абсолютно изражение през втората година от въвежда-
нето на 10%-ия данък. С други думи, възможно е по-нататъшно задълбочаване 
на неблагоприятната тенденция към намаляване на „аритметичния ефект“ от 
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намаляването на данъците, който да обезсили „икономическия ефект“. В под-
крепа на тази теза е задълбоченото изследване на американски и руски ико-
номисти, които на основата на иконометричен анализ доказват, че въвежда-
нето на плосък данък от 13% върху личните доходи в Русия през 2001 г. не е 
до принесло за повишаване на реалните доходи на населението и не е оправдало 
очакванията за стимулиране на растежа. Единственият забележим ефект е бил 
слабо намаление на процента на хората, укриващи данъци13.

Изводи

Първо, намаляването на корпоративния данък до 10% крие реални рис-
кове за осигуряването на приходната част на бюджета, особено в условията на 
забавени темпове на развитие или криза. При евентуално задълбочаване на се-
гашната криза може да се стигне до бюджетен дефицит още от 2009 г. Това от 
своя страна ще наложи преразглеждане на цялостната ни фискална политика. 

Второ, корпоративният данък у нас е не само твърде нисък, но и плосък, 
т.е. този подход априори изключва данъчните преференции като широко при-
лагано и в развити, и в развиващи се страни средство за: а) осъществяване на 
секторна и отраслова политика; б) стимулиране на износителите; в) решаване 
на регионални социално-икономически проблеми. 

Трето, проблемът е, че отказът от диференциран данъчен подход у нас се 
извърши в условията на паричен съвет, т.е. при силно ограничена парична по-
литика. Така попадаме в ситуация, в която правителството и БНБ ще имат сил-
но ограничени фискални и монетарни лостове за адаптиране на икономиката 
ни към очертаващата се кризисна стопанска среда. 

Четвърто, беше изпуснат златен шанс да се съчетае понижаването на кор-
поративните данъци с увеличаването на екологичните данъци, такси и глоби – в 
съответствие със стратегията на ЕС за устойчиво развитие. Така данъчните ре-
форми, съобразно с тази стратегия, няма как вече да са „данъчно неутрални“, т.е. 
повишаването на едните данъци да се компенсира с понижаването на други. 

Пето, плоският подоходен данък е откровено антисоциален. Този му ха-
рактер ще се засилва заедно с по-нататъшната диференциация на доходите. По-
казателно е, че на този етап той е абсолютно политически неприемлив дори в 
страните с най-развита пазарна икономика, където социалната поляризация е 
по-слабо изразена, отколкото у нас. 

Шесто, вместо да се впуска в рискови промени на данъчната ставка, вни-
манието на държавните институции трябваше да се фокусира върху данъчното 
законодателство и особено върху данъчния контрол. Разкритията през лятото 
на 2009 г. за неплатени данъци и източено ДДС са за общо над един милиард 
лева, т.е. в пъти над спорните ефекти от плоския данък. Не са реалистични 
очакванията, че сивата икономика ще се „регистрира“ с данъчни отчети и касо-
ви апарати. Особено в условията на криза. С други думи, далеч сме от развита 
институционална данъчна структура, в която очакваните ефекти от сегашната 
данъчна реформа наистина биха били по-осезаеми.

Седмо, като че ли се подценява непрекият ефект от твърде ниските корпо-
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ративни и подоходни данъци в България в сравнение с основните донори в бю-
джета на ЕС. Те не са във възторг, че плащаме рекордно ниски данъци, защото в 
основните страни донори за фондовете, които Брюксел предоставя, данъчната 
ставка е средно 30–40%.

На този етап въведеният нисък плосък данък не оправдава очакванията. 
Невъзможността да провеждаме гъвкава монетарна и диференцирана данъч-
на политика ни изправя пред сериозни предизвикателства. Рисковете за мак-
роикономическа дестабилизация на българската икономика са още по-големи 
поради огромния търговски дефицит, свиването на чуждите инвестиции, неу-
държимия растеж на частния външен дълг, сериозните затруднения в между-
фирмените разплащания, свиването на индустриалното производство, нама-
лената покупателна способност на населението и други, типични за кризисна 
ситуация промени във възловите икономически показатели.

Новото българско правителство по същество заяви, че остават непроме-
нени монетарната политика (паричен съвет) и данъчната политика (плосък 
корпоративен и подоходен данък, универсално ДДС от 20%). Обявените съще-
ствени съкращения в разходната част на бюджета няма как да не доведат до 
ново свиване на БВП поради ограничаване на съвкупното пазарно търсене, а 
оттам и на предлагането. Твърде прибързано бяха поставени под съмнение и 
някои крупни инвестиционни проекти като АЕЦ „Белене“ и газопровода „Бур-
гас–Александруполис“. Не е предложена засега никаква алтернатива на бягство-
то на чужди инвестиции от спекулативния строителен сектор на икономиката. 
Твърде оптимистични са очакванията за значимо увеличение на постъпления-
та от несъбирани досега мита и акцизи, т.е. едва ли е възможно да бъде преодо-
лян кумулативният ефект от ниски данъци и ниска икономическа ефективност. 
Българската икономика навлиза в неблагоприятна вътрешна и външна бизнес 
среда, без да разчита на гъвкава монетарна и фискална политика.
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ПРЕНАСТРОЙВАНЕ, А НЕ „ПРЕЗАРЕЖДАНЕ“*

Световната икономическа криза, разразила се през 
есента на миналата година, сложи символична 

черта под 20-годишните бурни промени на междуна-
родната арена. През този период никой не поставяше 
под съмнение американското доминиране. Но много 
преди финансовия крах през септември 2008 контек-
стът беше започнал да се променя.

Финансово-икономическата криза е едно от 
проявленията на общата ерозия на регулирането. 
Има много свидетелства, че системата за глобално 
управление дава грешки. Появата на нови играчи, 
включително на авторитетни „центрове на силата“, 
нежелаещи да се нареждат в американскоцентричния 
строй, бързата деградация на режима за неразпрос-
транение на ядреното оръжие, неспособността на 
големите държави да контролират неблагоприятните 
трансгранични и регионални процеси – това са само 
най-ярките свидетелства за усилващата се дисфунк-
ция на световното устройство.

„Моментът на еднополярността“, който възник-
на след Студената война, не доведе до установяване на 
международна система, основана на „меката“ хегемония 
на Съединените щати и на повсеместното разпростра-
нение на американския модел на демокрация и на ли-
берална пазарна икономика. Опитите на единствената 
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Две мнения за отношенията
Руска федерация – САЩ
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свръхдържава да разчита само на собствената си мощ завършиха несполучливо.
Природата на постхегемонисткия етап в международните отношения ще 

зависи от характера и качествата на ключовите „центрове на силата“. Например 
формирането на балансиран икономически ред е невъзможно без уреждането 
на американско-китайските отношения. Китай е важен и като фактор на ус-
тойчивостта в областта на глобалната политика. Обаче създаването на новата 
архитектура на международните отношения в областта на сигурността е невъз-
можно без изграждането на ефективни връзки между Москва и Вашингтон.

Причини за кризата в руско-американските отношения

През последните няколко години отношенията между Русия и САЩ пла-
номерно се влошаваха, а през лятото – есента на 2008 г. достигнаха най-ниска 
точка за последния четвърт век. Ситуацията заплашваше да премине в стадий 
на системно противостоене.

Високото равнище на взаимно недоверие, особено дълбоко от руска стра-
на, е наследство от Студената война и от последвалия опит да се установи аме-
риканско доминиране. В Москва преобладава убеждението, че Съединените 
щати са се възползвали от слабостта на Русия през 1990-те години и даже са се 
опитвали да я задържат в това състояние. „Придвижването на демокрацията“ 
се възприема като създаване на условия за подчинено развитие на различните 
страни в руслото на американските геополитически интереси. Имайки пред-
вид опита от последните 20 години, отечествената политическа класа смята, че 
проявите на отстъпчивост и добра воля се възприемат от Вашингтон като нещо 
задължително и само разпалват апетита му.

Основна причина за бързото влошаване на руско-американските отноше-
ния в началото на ХХІ век стана нежеланието на САЩ да се съобразяват с жиз-
неноважни интереси на Русия.

Преди всичко това засяга еволюцията на постсъветското пространство 
като главен външнополитически приоритет на Русия. По причини от култур-
но-исторически, икономически и стратегически характер Москва се стреми по-
вечето от бившите съветски републики да участват в ориентираните към нея 
система за сигурност (ОДКС) и интеграционен проект (ЕврАзЭс). Например 
запазването и укрепването на позициите в енергетиката на съседните страни е 
залог за непрекъснато и ефективно функциониране на това, което до неотдавна 
беше единен енергиен комплекс на СССР.

Съединените щати, напротив, провеждат курс към откъсване на бившите 
съветски републики от Москва чрез въвличането им във военнополитически 
алианси или чрез създаване на двустранни партньорства в тази област. Вашин-
гтон активно противодейства също и на затвърждаването на руските позиции 
в енергетиката на страните от ОНД, което не допринася за укрепване на енер-
гийната сигурност на Евразия.

Второто принципно направление е трансформацията на модела за европейс-
ка сигурност, която така и не придоби нови контури след Студената война. Москва 
очаква от Запада да признае Русия и създаваната от нея система за сигурност (сега 
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в рамките на Организацията на договора за колективна сигурност – ОДКС) за рав-
ноправна и цялостна геополитическа единица, която заедно с НАТО би съставила 
общо евро-атлантическо пространство на сигурност.

Интересът на САЩ пък е да станат главен гарант на общоевропейската 
сигурност, построена върху основата на Северноатлантическия алианс. Прак-
тическо изражение на това е курсът към разширяване на НАТО и включването 
в него на повечето европейски страни. На останалите им се предлага статусът 
на „младши партньор“. Покрай явната конфронтационност, която се съдържа 
в такава постановка на въпроса, съмнения извиква и способността на Алианса 
да изпълнява задачата, която се опитват да му възложат.

И накрая, Русия и Съединените щати виждат ролята си в световната сис-
тема по съвършено различен начин. Русия разглежда себе си като един от по-
люсите на многополярния свят, който провежда независим курс, основан на 
собствено разбиране за национални интереси и за свой модел на развитие. Гло-
балната стратегия на САЩ се заключава в намирането на способи за реставра-
ция на фактическата еднополярност, а ако се изразим на политически коректен 
език – на американското лидерство.

Взаимното несъгласие се проявява в много области.
Първо, по различен начин се възприема запазващият се ядрен паритет. 

Русия вижда в него основа за своята военна сигурност и един от главните ин-
струменти за влияние на международната арена, както и основен аргумент в 
полза на равноправния диалог със Съединените щати.

Оттук и противоречията около американския план за разширяване на сис-
темата за противоракетна отбрана (ПРО). Ако САЩ станат неуязвими за ра-
кетно-ядреното оръжие, руският арсенал ще загуби своята сдържаща функция. 
Въобще Америка разглежда ядреното оръжие като пречка по пътя за постигане 
на многократно силово превъзходство над всяка друга държава или група стра-
ни. Само ядреният фактор не позволява напълно да се реализира гигантското 
предимство на Съединените щати в обикновените въоръжения.

Второ, страните трактуват различно края на Студената война. Москва не смя-
та, че е загубила в нея, и поради това заявява за своето право да участва – наравно 
със Запада – във формирането на следвоенния международен ред. САЩ пък са 
уверени в собствената си победа и в поражението на Русия в Студената война.

Въобще трактовката на резултатите от идеологическото противопоставя-
не в категориите „победител – победен“ повлия крайно негативно и на Съеди-
нените щати, и на Русия. Триумфализмът на Америка и на нейните съюзници, 
който в частност се изрази в готовността произволно да се прилага сила, пре-
дизвикваше отбранителна, понякога излишно нервозна реакция от страна на 
Русия, способстваше за натрупване на взаимно недоверие и подозрение, които 
сега не е лесно да се преодолеят.

Прозорецът на възможностите

Самò по себе си предложението за „презареждане“ е позитивен факт. Но-
вата администрация на САЩ осъзнава: игнорирането на Москва и – още по-
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вече – противопоставянето с нея не само не решават нито една действително 
важна задача на американската външна политика, а и – напротив – усложняват 
ситуацията. Може само да се приветства готовността на Съединените щати да 
обсъждат с Русия интересите на двете страни и възможността за „размени“.

Обаче реализирането на предложения вариант за „презареждане“ може 
да посее недоверие и в крайна сметка да не доведе до подобряване на от-
ношенията (най-напред това засяга въпроса за значително съкращаване на 
ядрените арсенали). „Презареждането“ има тесен и изключително избира-
телен характер, то почти не засяга жизненоважните, първостепенните ин-
тереси на Русия.

Запазва се например неяснотата по въпроса за средно- и дългосрочните 
перспективи за разширяване на НАТО, включително със страните от ОНД. 
Заобикалят се такива фундаментални за руско-американските отношения 
проблеми като ролята на двете страни в глобалното управление, природата 
на европейската сигурност и мястото на Русия в нея, геополитиката на пост-
съветското пространство…

Ако промените не способстват за удовлетворяване на жизненоважните 
интереси на Русия и Америка, „прозорецът на възможностите“ бързо ще се 
затвори. По всички въпроси, особено от регионален характер, между Русия и 
САЩ съществува негативна взаимозависимост. Двете страни имат различен по 
мащаб, но съпоставим потенциал да си нанасят една на друга външнополити-
чески вреди.

Във връзка с това на Москва и на Вашингтон им е необходимо в най-крат-
ки срокове да преодолеят натрупалия се негатив и да предложат нов, позити-
вен дневен ред. Неговият базов принцип трябва да звучи например по следния 
начин: политиката на едната страна не може да бъде заплаха за жизненоважни 
или значими интереси на другата страна, а сътрудничеството трябва да съдейс-
тва за реализирането на тези интереси. Установяването на позитивна взаимо-
зависимост трябва да се подкрепи с развитие на икономическото коопериране, 
чийто потенциал засега се използва в минимална степен.

Интересите на Русия и интересите на САЩ

Анализът на най-важните взаимни интереси показва, че главните от тях 
се намират не в сферата на двустранните отношения, а в отношенията с трети 
страни.

За Съединените щати това е решаването на проблемите с Афганистан, 
Ирак, Иран, Северна Корея и Близкия изток. За Москва – постигането на при-
емлив компромис относно страните от постсъветското пространство, преди 
всичко Украйна, както и определянето на мястото и ролята на Русия в система-
та на европейската сигурност.

Освен това значимите и даже жизненоважните интереси на Русия и на 
САЩ обхващат такива международни проблеми като разпространението на 
оръжията за масово унищожение (ОМУ), енергийната сигурност, изменението 
на климата, реформата на световната финансова система и други.



47

МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА

Широката картина на паралелни, съвпадащи и близки интереси изглежда 
по следния начин:

• предотвратяване на дестабилизирането на международната сигурност 
и на деградацията й към „война на всички против всички“, най-вече предотв-
ратяване на стълкновенията между великите държави;

• ограничаване и предотвратяване на разпространението на ОМУ, вклю-
чително недопускане на неговото появяване в Иран;

• поддържане на стабилността в условията на ядрена многополярност;
• стабилизиране на ситуацията в Афганистан;
• стабилизиране на ситуацията в Пакистан, предотвратяване на конф-

ликта между Индия и Пакистан;
• разрешаване на севернокорейската ядрена криза;
• разрешаване на арабско-израелския конфликт;
• борба с международния тероризъм, главно – предотвратяване на ядре-

ния тероризъм;
• недопускане на политическо-правен вакуум в сферата на контрола над 

ядрените въоръжения след изтичането на срока на действие на СТАРТ-1 през 
декември 2009 година;

• стабилизиране на ситуацията в Ирак, особено след извеждането на аме-
риканските войски от там, и недопускане превръщането на тази страна в оазис 
на международния тероризъм;

• стабилизиране на ситуацията в „разширения“ Близък изток като цяло, 
предотвратяване на неговата деградация и радикализация;

• осигуряване на сигурността в космоса;
• противодействие на изменението на климата;
• борба с наркотрафика, с пиратството, с организираната престъпност.
Обаче тези интереси заемат като правило различно по важност място в 

йерархията на външнополитическите интереси на двете страни. Даже да има 
съвпадение, то е само по интереси от второстепенен характер. Освен това в 
много от указаните направления интересите на Русия и на Съединените щати 
съвпадат само на най-общо равнище, а подходите към практическото решение 
забележимо се различават. Това засяга в частност Иран, близкоизточното регу-
лиране, борбата с международния тероризъм.

Сравнителният анализ на жизненоважните интереси показва, че те се пре-
сичат само отчасти, главно защото или се намират в различни плоскости, или 
имат кардинално различна тежест за всяка от страните.

Сред жизненоважните интереси на САЩ са достойното излизане от Ирак, 
предотвратяването на поражението в Афганистан и стабилизирането на тази 
страна, недопускането на разпадане на Пакистан и загубата на контрола над 
неговото ядрено оръжие. Вашингтон е обезпокоен най-много от перспективата 
Иран да придобие ядрен статус, което би заплашило с колапс военнополити-
ческите позиции на Съединените щати в целия Близкоизточен регион. Русия 
не е заинтересувана от дестабилизацията в Афганистан, от загубата на контрол 
над ядреното оръжие на Пакистан или от придобиването на ядрено оръжие от 
Иран. Но приоритетността на нейните интереси е на едно-две равнища по-нис-
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ко от американските.
Сред жизненоважните интереси на Русия са запазването на де факто пре-

обладаващото й влияние на постсъветската територия, недопускането алиан-
сите на други страни, и преди всичко НАТО, да се разширяват в този регион. 
Такова разширение заплашва с редица конфликти, пък и с голяма война. Тази 
сфера е основата на негативния дневен ред на руско-американските отноше-
ния. Между другото посочените въпроси (особено разширяването на Северно-
атлантическия алианс) не са жизненоважни (и даже просто важни) от гледна 
точка на осигуряването на националната сигурност на САЩ.

Противодействието срещу възстановяването на руското доминиране на те-
риторията на бившия Съветски съюз е част от традиционната евразийска страте-
гия на Америка. Но начините за реализиране на този интерес може да бъдат раз-
лични, те не предполагат обезателно влизане на страните от ОНД в ориентирани 
към Съединените щати военни алианси и пряко дистанциране от Москва.

До неотдавна в областта на двустранните отношения значимостта на Русия 
за САЩ се заключаваше главно в това, че Русия е единствената страна в света, 
способна физически да унищожи Съединените щати. Обаче да се употреби рус-
кият ядрен арсенал, който при това се съкращава, практически е невероятно, и 
този фактор сам по себе си не заставяше Америка да разглежда конструктивни-
те отношения с Русия като самоцел.

Сега ситуацията се изменя. Изграждането на партньорски отношения с 
Москва – макар това за Вашингтон да е относително по-малко ценно, откол-
кото изграждането на отношенията с Вашингтон за Москва – все пак може да 
бъде отнесено към категорията на най-важните външнополитически интереси 
на Америка. Това е свързано с мащабните изменения на глобалния контекст.

Без конструктивното взаимодействие на двете главни ядрени държави е 
невъзможно да се прекрати или да се ограничи разпространението на ядрено-
то оръжие и още повече – да се изработи нов многостранен режим на ядрено 
сдържане, необходим в условията на оформящата се ядрена многополярност. 
Провалите на администрацията на Джордж Буш във външната политика обек-
тивно повишават значимостта на Русия по въпросите за стабилизирането на 
Афганистан и за разрешаването на ядрения проблем на Иран, които админис-
трацията на Барак Обама определи като приоритети. Москва може да помог-
не също за разрешаването на севернокорейската ядрена криза и на близкоиз-
точния конфликт. Най-после, значимостта на Русия нараства поради това, че 
Китай се превръща в глобална държава, което хвърля предизвикателство към 
първенството на САЩ в международната система.

Русия, както и Америка, е заинтересувана да бъде предотвратено оконча-
телното разпадане на режима за неразпространение на ядреното оръжие, да 
бъде изработен режим за многостранно ядрено сдържане на новите страни 
– притежателки на ядрено оръжие, и също така разглежда придобиването на 
ядрено оръжие от Иран като заплаха за своята сигурност. Реализирането на 
тези руски интереси (макар и тяхната приоритетност да е по-ниска, отколкото 
за Америка) е невъзможно без конструктивното взаимодействие със Съедине-
ните щати.
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Лошите отношения с Вашингтон сериозно отслабват позициите на Мос-
ква в световната политика и икономика. Без тясно взаимодействие и сътруд-
ничество между тях е невъзможно да се преодолее окончателно наследството 
от Студената война в Европа и да се създаде система за европейска сигурност, 
отговаряща на интересите на Русия.

Конфронтационните отношения Русия – Съединени щати продължават 
да провокират държавите от постсъветското пространство да водят полити-
ка на балансиране между Русия и Запада, а това ще подбужда Америка още 
по-активно да поддържа най-антируските сили в тези държави. Лошите от-
ношения с Вашингтон отслабват позициите на Русия и в нейните отношения 
с Евросъюза и с Китай.

За Русия нормалните отношения със САЩ са достатъчно важни от гледна 
точка на комплексната модернизация на икономиката и на обществото – най-
важния приоритет на развитието. Като световен лидер в сферата на високите 
технологии и иновациите, Съединените щати може да станат източник на най-
водещи технологии и на най-качествени дългосрочни преки инвестиции в рус-
ката икономика. От успешното делово сътрудничество зависят разширяването 
на достъпа на Русия до много важни световни пазари (стомана, атомно гориво, 
продукция на ВПК) и повишаването на нейното влияние в институциите на 
световното финансово-икономическо управление.

Русия в значителна степен зависи от световната икономическа конюнк-
тура в широкия смисъл на това понятие, а САЩ са държавата, която оказва 
най-голямо влияние върху тази конюнктура. По тази причина Москва е заин-
тересувана от координиране на икономическата политика, но и участието на 
Русия в усилията да се преодолее световната криза може да окаже на Америка 
важна услуга.

В условията на мащабни изменения на глобалния контекст Русия и Съеди-
нените щати не могат да решат много (ако не и всички) стоящи пред тях ключо-
ви задачи без съдействието на другата страна. Това създава уникална ситуация. 
При запазване на общата асиметрия на отношенията и на силовите потенциа-
ли в отделни направления на руско-американското взаимодействие възниква 
„кръстосана“ симетрия. Тя се заключава в това, че страните могат да си донесат 
една на друга съпоставима по своето значение изгода.

Какво да се прави с предложението на Барак Обама?

Предложено е главен елемент на „презареждането“ да бъде ограничаване-
то на стратегическите настъпателни въоръжения чак до приближаване до ми-
нимални стойности и даже – в далечна перспектива – до „ядрена нула“.

Проблемът с ядрените въоръжения действително е актуален, тъй като, 
както беше казано по-горе, през декември 2009 г. изтича срокът на действие на 
СТАРТ-1. Обаче избраният инструмент на „презареждането“ е двуостър и даже 
е способен да донесе повече проблеми, отколкото решения.

Съвпадането на интересите се заключава в разбирането на Вашингтон и 
на Москва, че в условията на бързопроменящия се и все по-нестабилен свят 
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ядреният фактор е необходима опора и за осигуряване на международната си-
гурност. Противодействието на безконтролното разпространение, което по-
вишава риска от използване на ядрено оръжие, отговаря на потребностите на 
двете страни.

От гледна точка на осигуряването на националната сигурност интереси-
те им се разминават кардинално в разбирането на ядреното оръжие. За Русия 
сигурността е немислима без поддръжката на мощния ядрен фактор. За САЩ 
съкращаването и даже ликвидирането на ядреното оръжие са желателни и из-
годни, ако същевременно се запази технологическото и количественото пре-
възходство на Америка в обикновените въоръжения.

Кардиналното съкращаване на ядрените арсенали и още повече предла-
ганият от Обама пълен отказ от ядрено оръжие ще закрепят едностранното 
военно превъзходство на Съединените щати в света, ще ликвидират стратеги-
ческата ситуация на гарантирано взаимно унищожение в руско-американски-
те отношения и ще създадат за Америка положение, близко до неуязвимостта. 
(Още повече че въпреки сегашната неопределеност САЩ не се отказват от стро-
ителството на глобалната система ПРО.) Това рязко ще понижи сдържащия по-
тенциал на руския ядрен арсенал – главния фактор на влиянието на Москва в 
международната политика и в осигуряването на руската сигурност.

Във връзка с това за Русия е целесъобразно да се съгласи само на него-
лямо съкращаване на ядрените въоръжения – малко по-ниско от равнището, 
обозначено в Договора за съкращаване на стратегическите настъпателни по-
тенциали (Москва, 2002 г.). Оптимален вариант би било в новото съглашение 
да се установи летва за ядрените бойни глави – 1500–2000 единици. Това, от 
една страна, би съответствало на предложението на Обама да се отиде по-
далече от договореностите от 2002 година, от друга – не би предвиждало съ-
ществено и дълбоко съкращаване на ядрените въоръжения, и би запазило 
ситуацията на гарантирано взаимно унищожение и – по този начин – сдържа-
щия потенциал на Русия. Също така е целесъобразно да се пренесат в новия 
договор процедурите за контрол, мониторинг и верификация, предвидени с 
СТАРТ-1.

Втората част на предлагания от Съединените щати сценарий за „пре-
зареждане“ е „размяна“ на елементите на американската ПРО в Полша и в 
Чехия срещу съдействието на Русия да се убеди или да се принуди Иран да 
се откаже от оръжейните ядрени разработки. В сегашния вид това също не 
изглежда приемливо.

Всъщност на Москва й предлагат да тръгне срещу своя значим иконо-
мически и политически партньор, чиито позиции в региона се засилват, и да 
поддържа държава, чийто потенциал там, напротив, отслабва. В замяна пък е 
обещана пауза в реализирането на проект, чиято съдба и без това далеч не е 
ясна. Предложението на Обама не съдържа ангажименти за отказване от съз-
даването на глобална система за противоракетна отбрана.

С други думи, на Русия й предлагат да отстъпи по важни за нея въпроси, 
какъвто е поддържането на нормални отношения с Иран, а в замяна САЩ мо-
гат да пообещаят да се откажат от проект, чиято перспективност сам президен-
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тът Обама подхвърляше на съмнение далеч преди встъпването си в длъжност. 
Отчитайки опита си от неизпълняването на обещания от американска страна, 
Москва трябва да поиска юридически задължаващи гаранции в замяна на как-
вито и да е отстъпки. Преди всичко е необходим реален и документно оформен 
отказ на Съединените щати от разгръщане на трети позиционен район на ПРО 
близо до руските граници и без руско участие.

„Голямата сделка“

Би трябвало Москва да предложи на САЩ свой пакет от идеи за подобря-
ване на отношенията, по-мащабен от предложенията на Барак Обама. Необхо-
димо е да се поеме курс за осигуряване не на „презареждане“, а на качествено 
пренастройване на отношенията. Цел трябва да стане сключването на своего 
рода „голяма сделка“ със Съединените щати въз основа на анализ на коренните 
интереси на страните и на техните приоритетности.

Същността на „голямата сделка“ е, като си отстъпват един на друг по по-
малко значими въпроси, и Русия, и САЩ да удовлетворяват свои жизненоваж-
ни интереси.

От страна на Русия „голямата сделка“ би изискала следните крачки, които 
могат да способстват за реализиране на жизненоважни интереси на Съедине-
ните щати, без при това да нарушават жизненоважни интереси на Русия:

• всемерно поддържане на усилията на САЩ и НАТО в Афганистан (като 
се изключва прякото военно въвличане);

• изработване на единен курс по отношение на Иран, предлагане на кон-
солидиран „пакет“ както от политическо-икономически стимули, така и, може 
би, от санкции (с изключение на безсмислената и даже опасна възможност за 
военно нахлуване), както и съдействие в работата за включване на Китай към 
тази политика;

• поддържане на американските усилия по разрешаване на северноко-
рейската ядрена криза;

• поддържане на действията на Съединените щати в Ирак и в Пакистан;
• сближаване на позициите по близкоизточното регулиране;
• отказ от възстановяване на зоната на своето историческо влияние със 

силови методи (освен Абхазия и Южна Осетия);
• активизиране на сътрудничеството в борбата с международния теро-

ризъм и по предотвратяване на актове на ядрен тероризъм;
• помагане на САЩ в работата по привличане на Китай в международния 

икономически и политически ред и съдействие Китай да остане конструктивен 
член на новия клуб на световните лидери.

Реализирането на „голямата сделка“ би изискало от Съединените щати да пре-
разгледат политиката в постсъветското пространство и в сферата на европейската 
сигурност. Без да противоречи на ключовите интереси на самата Америка, новият 
курс би позволил да се реализират жизненоважни интереси на Русия.

В тази корекция би могло да се включи отказ от подтикване (включително 
чрез въвличане във военнополитически отношения) на съседите и партньори-
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те на Русия – Украйна, Грузия и други страни, към дистанциране от Москва и 
към провеждане на откровено антируска политика. При това не се предполага 
отказ от развитие на диалога с тези страни, от поддържане на техния суверени-
тет и независимост въобще. Значими, а може би и жизненоважни интереси на 
Америка биха били нарушени само ако Русия се опита де факто или де юре да 
лиши страните от ОНД от суверенитет и да възстанови върху пространството 
на бившия СССР зона на своето пълно доминиране.

Русия и САЩ трябва да се договорят съответно за правилата на играта, и 
по-специално за правилата и границите на конкуренцията, в постсъветските 
територии – да определят онези „червени линии“, чието преминаване заплашва 
жизненоважни интереси на една от страните. Главно правило трябва да стане 
сдържаността в реализирането на политика в пространството на бившия СССР.

Русия е в правото си да очаква от САЩ:
• отказ от поддържане на антируските елити и режими в страните от 

ОНД и от поощряване на антируска политика;
• отказ от противодействие на развитието в постсъветското пространст-

во на интеграционни процеси, имащи Русия за естествен исторически център;
• разрешаване на „замразените конфликти“ (Приднестровието, Нагорни 

Карабах) с приемливи за Русия условия;
• намиране на изгодна за двете страни формула за развитие на енергий-

ните проекти и на енергийното сътрудничество в ОНД.
Москва се нуждае от поддръжка на идеята за нов общоевропейски договор 

за колективна сигурност и още повече за изработването на нови универсални 
правила на играта в евро-атлантическото пространство. С цел осигуряването 
на стабилност в Европа Руската федерация трябва да има право на глас при 
приемане на решения по въпросите на европейската сигурност, представлява-
щи по мнението на Москва заплаха за нея, което не нарушава жизненоважните 
интереси на Америка. Тези интереси сега се състоят не толкова в разпространя-
ването на собствения ред за сигурност върху всички европейски страни, кол-
кото в запазването на американското военнополитическо присъствие в Европа, 
в потвърждаването на ролята на НАТО като главна институция по сигурност-
та на Западна и Централна Европа, както и в ликвидирането на заплахите за 
сигурността в Евро-Атлантическия регион. Те произлизат преди всичко отвън 
(Афганистан, Ирак, Иран, Пакистан, Близкия изток) и без активното участие 
на Русия тяхното отстраняване е малко вероятно.

Подобен исторически компромис беше невъзможен през 1990-те години 
и в началото на ХХІ век. Сега обаче, в условията на мащабни изменения в 
международните отношения, както и в ситуацията на симетрия на взаимна-
та вреда и взаимната изгода в ред направления при общата асиметричност 
на руско-американските отношения, степента на вероятност да се достигне 
компромисът нараства. Колкото по-опасен и по-неуправляем става светът, 
включително и за самата Америка, толкова повече тя ще бъде заинтересувана 
от такава „голяма сделка“ с Русия. Значим фактор, подтикващ САЩ към реа-
лизиране на подобна размяна или компромис с Русия, ще стане продължава-
щото засилване на Китай.
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Реализирането на „голямата сделка“ би било крачка по пътя към създа-
ването в дългосрочна перспектива на стратегически съюз Русия – Съединени 
щати, с цел решаване на онези въпроси на международната сигурност, в които 
двете страни играят ключова роля както преди. Най-напред това е ядрената 
сигурност, включително неразпространението на ядрените оръжия и многост-
ранното ядрено сдържане, стратегическата стабилност и разрешаването на ре-
дица регионални кризи и конфликти, преди всичко в Афганистан.

Достигането на компромис и още повече движението към създаване на 
съюз Русия – САЩ биха станали мощен стимул за качествено разширение на 
сътрудничеството в други сфери, където интересите на двете страни сега или 
обективно съвпадат, или могат да съвпаднат, или имат паралелен характер. 
Най-напред това са сътрудничеството в енергетиката и прекратяването на отк-
ритото противоборство там; взаимодействието с цел понижаване на междуна-
родната терористическа заплаха; кооперирането за решаване на проблемите с 
климата и с продоволствието, както и много други глобални въпроси. Но сега 
позитивното взаимодействие в тези области се сдържа поради преобладаване-
то на негатив в двустранните отношения като цяло.

Към руско-американското сътрудничество по много от указаните направ-
ления биха могли да се присъединят и други най-важни „центрове на силата“ 
в света, и преди всичко Китай и Европейският съюз (ако на ЕС му се удаде да 
преодолее вътрешните си ограничители и да се превърне в сериозен играч на 
международната арена).

Областите, където прогресът и натрупването на опит от позитивно взаи-
модействие са достижими в най-близко време и където на страните няма да им 
се налага да жертват значими интереси, са следните:

• сътрудничество по Афганистан;
• взаимодействие по Северна Корея (Русия може лесно да започне да 

поддържа американските действия и да предприеме усилия за осигуряване на 
благожелателна и конструктивна позиция на Китай по този въпрос);

• разрешаване на приднестровския конфликт въз основа на признаване 
на териториалната цялост на Молдова и на нейния юридически статус като не-
утрална и извънблокова държава (такъв род компромис също няма да изисква 
от страните отстъпки от жизненоважни интереси).

Превод: Харалампия Чунева

Сп. „Россия в глобальной политике“, № 4, юли–август 2009
http://www.globalaffairs.ru/numbers/39/12356.html
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Да се даде заден ход на провала в американско-
руските отношения е едно от най-големите из-

питания пред администрацията на Обама. Измежду 
великите сили Русия е най-тежкият случай. И зало-
гът, свързан с подобряването на отношенията между 
САЩ и Русия, е висок – много по-висок, отколкото 
ръководството на всяка от страните досега е призна-
ло или може би осъзнава. Ако администрацията на 
Обама успее да насочи отношенията в по-продуктив-
но русло, както се опитва да прави, това не само ще 
открие пътя към постигане на напредък по най-важ-
ните въпроси на деня – от ядрената и енергийната си-
гурност до климатичните изменения и мирните про-
мени в постсъветското пространство, но също така 
ще означава тя да се захване с действително истори-
ческа задача. Едно от благата на ерата след Студената 
война е отсъствието на стратегическо съперничество 
между великите сили – основна движеща сила през 
предходните 300 години в историята на международ-
ните отношения. Ако това съперничество се появи 
отново, някаква комбинация от напрежения между 
САЩ, Русия и Китай вероятно ще бъде негова сър-
цевина. Да се гарантира това да не се случи е не мно-
го забележимо, но съдбоносно външнополитическо 
предизвикателство, пред което са изправени сегаш-
ният и следващият президент на САЩ.

Пред Вашингтон се появи рядката възможност 
да мобилизира воля и енергия, за да се справи с това 
предизвикателство независимо дори от липсата на 
ясно разбиране за стойността на залога. Всеки опит 
да се оцени значението на Русия започва, и то съвсем 
основателно, с ядрените оръжия. Тъй като САЩ и 
Русия притежават 95 на сто от световния ядрен арсе-

ДОСИЕТО „РУСИЯ“  
КАК ДА ПРИСТЪПИМ КЪМ 
СТРАТЕГИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО

Робърт Легволд

Робърт Ленгволд – почетен 
професор в Колумбийския универ-
ситет, директор на проекта по 
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нал, те носят отговорността да направят своите налични средства по-безопас-
ни, като приведат в изправност съществуващия разстроен режим за контрол 
на стратегическите ядрени оръжия. Тяхното сътрудничество е от решаващо 
значение, ако трябва да се спасява сериозно застрашеният режим за неразпрос-
транение на ядреното оръжие. След това идва енергетиката. Русия разполага с 
30 на сто от световните запаси на газ и е яхнала транспортната мрежа, по коя-
то енергоресурсите текат от цялата постсъветска зона към останалата част на 
света. Неотдавна възникна напрежение по повод на въглеводородните запаси 
в Арктика, за които се твърди, че възлизат на 13–20 на сто от общите запаси в 
света, не на последно място и поради агресивния начин, по който Русия изрази 
претенциите си върху голяма част от тях. Ако САЩ и Русия си съперничат, а 
не си сътрудничат за енергоресурсите в Евразия и придадат военно измерение 
на своите оспорвани претенции в Арктика, така както започнаха да действат, 
ефектът ще бъде много по-отрицателен, отколкото от цените на нефта и на газа. 
Наред с това е и борбата с глобалния тероризъм, която със сигурност ще отс-
лабне без сериозно сътрудничество между Вашингтон и Москва. А вече е ясно, 
че помощта на Русия е необходима, ако трябва да се даде шанс на усилията за 
стабилност в Афганистан, Ирак и Пакистан.

И други въпроси са от решаващо значение, макар и невинаги да са призна-
ти като такива. Постигането на действителен напредък към справяне с измене-
нията на климата, включително по време на преговорите в рамките на Конфе-
ренцията на ООН за промените на климата през 2009 година, ще зависи от това 
дали трите страни, които генерират 45 на сто от парниковите газове в света 
– САЩ, Русия и Китай, ще могат да си сътрудничат. Всяко усилие за намаля-
ване на трафика на хора, на леки огнестрелни оръжия, наркотици, застрашени 
видове животни и растения, контрабандни стоки и изпрани парични средства 
трябва да бъде насочено към Русия, тъй като в повечето случаи тази контрабан-
да идва от или преминава през тази страна. Първо и най-вече Русия следва да се 
привлече към блокиране на кибератаките, към опазване на киберпространст-
вото като сигурно място за търговия и комуникации и към предотвратяване на 
възраждането на някакво подобие на военновъздушното патрулиране от вре-
мето на Студената война. Опитите за реформиране на международните инсти-
туции в областта на финансите и сигурността ще бъдат оптимизирани само ако 
на Русия се предостави възможност да направи конструктивен принос.

Ако интересите на САЩ в отношенията с Русия са толкова много и тол-
кова големи и ако „повече неща ни обединяват, отколкото ни разделят“, както 
заяви през април заместник-държавният секретар Уилям Бърнс, коментирай-
ки взаимоотношенията между Вашингтон и Москва, тогава администраци-
ята на Обама следва да обърне страницата, а не просто да си играе по пери-
ферията, докато преоформя политиката на САЩ по отношение на Русия. Да 
се обърне страницата означава да се поставят много по-амбициозни цели за 
отношенията, отколкото сега е модно, и след това съзнателно да се израбо-
ти стратегия за постигането им. Това също така означава добронамерените 
символични жестове, които напоследък Вашингтон направи по отношение на 
Русия, както и напредъкът по конкретни въпроси, като контрола върху въ-
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оръженията, ядрената програма на Иран и Афганистан, да бъдат вписани в 
по-голям замисъл.

Готовност, зареждане, презареждане

Независимо от положителните начални ходове на президента Барак Обама 
по отношение на Русия, все още не е ясно до каква степен той и ключовите фи-
гури, които определят политиката на САЩ, са готови да подобрят отношени-
ята с Москва. В съвместното комюнике от 1 април Обама и руският президент 
Дмитрий Медведев обещаха да работят заедно за постигане на „юридически 
обвързващо“ споразумение, което да замени първия Договор за съкращаване 
на стратегическите оръжия (СТАРТ-1), за започване на „всеобхватен диалог 
по укрепване на евро-атлантическата и европейската сигурност“, за насърчава-
не на Глобалната инициатива за борба с ядрения тероризъм и за намиране на 
„всестранно дипломатическо решение“ на иранския проблем. Но изброяването 
на задачите и дори залавянето с разглеждането им не означава изцяло да се 
схваща величината на залога в отношенията на САЩ с Русия. Докато лицата, 
които формират политиката на САЩ, не оценяват този залог, ще съществува 
риск Русия неусетно да изпадне от списъка с приоритетите на Обама точно ко-
гато други неотложни предизвикателства узурпират вниманието. Оставен на 
самотека на бюрократичната инициатива, импулсът, даден със заявлението от 
април, може да отслабне. Срещи на високо равнище, като насрочената за юли 
(статията е преди срещата Медведев–Обама в Москва през юли – бел. ред.), мо-
гат за момент да съживят този импулс, но отношенията може да станат жертва 
на вътрешнополитическата конюнктура и на неочаквани отклонения на двете 
страни от набелязания курс.

Засега стъпките на администрацията на Обама, предприети за оздравява-
не на отношенията с Русия, са настойчиви, но внимателни, в духа на президен-
тския обмислен подход към важни политически решения. Първо, Обама смени 
тона във взаимоотношенията. Оттук последваха: метафората на вицепрезиден-
та Джо Байдън за натискане на клавиша „презареждане“, преработването на 
позицията на Вашингтон по иранската ядрена програма и опитът на Вашинг-
тон да обвърже този въпрос със своето решение да разположи елементи на сис-
темата ПРО в Централна Европа, очевидната готовност на администрацията 
да отмени поправката Джексън–Веник (която все още лишава Русия от статута 
на най-облагодетелствана нация поради съветските ограничения върху емиг-
рацията на евреи, въпреки че тези ограничения бяха премахнати преди много 
време) и деловата сърдечност на първата среща на Обама с Медведев. Накрат-
ко, Вашингтон веднага се захвана с разглеждането на конкретни и неотложни 
въпроси: изработване на споразумение, което да замени СТАРТ-1, чийто срок 
на действие изтича през декември; засилване на диалога между Вашингтон и 
Москва за иранската ядрена заплаха и проучване на възможности за по-тясно 
сътрудничество по Афганистан.

Това е добро начало. Но то все още оставя открит фундаменталния въп-
рос коя от трите основни стратегии по отношение на Москва ще приеме адми-



57

МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА

нистрацията на Обама. Обама и неговите хора категорично отхвърлят първия 
подход: „да наричат нещата с техните имена“, както казват руснаците, т.е. че 
разглеждат Русия като авторитарна и агресивна държава, заплашваща своите 
съседи, че нова Студена война е в ход – и да се действа по съответния начин. Но 
пък е доста неясно към кой от другите два подхода имат предпочитания.

Вторият подход предполага, че въпреки някои важни области на потенци-
ално сътрудничество, различни препятствия превръщат истинското партньор-
ство в илюзия. Готовността на Русия да оспорва много аспекти на външната 
политика на САЩ и нейното безразличие към ценностите, които американците 
смятат за важни, издигат фундаментална преграда. Според тази гледна точка 
най-добрата стратегия съчетава селективната ангажираност със селективната 
сдържаност и ги степенува по начин, по който се насърчава ангажираността, 
като в същото време се смекчават ъглите на сдържането. През последните ня-
колко години политиката на САЩ повече или по-малко се разви в тази насока, 
макар и да нямаше добре формулиран замисъл, но пък изглежда голяма част от 
политическата върхушка и медиите на САЩ я одобриха.

Третият подход е по-амбициозен. В последно време наплив от доклади на 
различни комисии, изследвания и очерци на специалисти по Русия – Андерс 
Аслунд, Томас Греъм, Ендрю Къчинс, Стивън Пайфър и други, съдържат ар-
гументи в подкрепа на виждането, че отношенията трябва да бъдат поставени 
върху съвършено нова основа. Те отбелязват, че Русия не е това, което беше 
през 90-те години (унижена и обезсилена, стремяща се да подражава на Запада, 
без да е част от него), че светът също е променен (в него вече не доминират 
САЩ, които някога можеха да се справят с вторични заплахи за своята сигур-
ност практически сами, с малка помощ от малко приятели). Много от посоче-
ните трудове признават трудностите в отношенията с руските напористи и от-
стояващи становището си ръководители, но твърдят, че американско-руският 
дневен ред е твърде важен, за да бъде отлаган, докато съмненията и объркване-
то на Вашингтон не бъдат преодолени. В тях се твърди също, че ако се положат 
големи усилия, с Москва е възможно да се постигне сътрудничество и дори 
съгласие по широк кръг въпроси.

Все пак придвижването в тази посока, както Обама и неговият екип от 
специалисти по политиката към Русия изглежда са изкушени да действат, изис-
ква стратегическо виждане, каквото те все още не са започнали да формулират. 
Вместо да се захваща само с практически проблеми и да се надява, че нараства-
щият напредък по тях ще допринесе за създаване на различен вид американско-
руски отношения, администрацията се нуждае от разработване на ясно и раз-
бираемо виждане докъде да достигнат отношенията след четири–шест години 
– не розова представа за ситуацията, а пакет от внушаващи доверие проекти, с 
помощта на които да насочва и осъществява ежедневната политическа работа. 
И тогава тя трябва внимателно да обмисли с какво е необходимо да я напълни.

Подобно виждане се нуждае от опорна точка и такава може да стане и иде-
ята за изграждане на „стратегическо партньорство“. Сега тази идея вдъхновява 
малко привърженици, което до голяма степен се дължи на това, че в миналото 
твърде малко се замисляха над нея и твърде леко я отхвърляха. Тя трябва да 
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бъде обмислена много сериозно, понеже съдържа огромен полезен потенциал. 
Няма разумна причина, поради която двете страни с техния огромен дял от 
ядрени оръжия в света да не могат да създадат по-строг режим за съкращаване 
на собствените си арсенали и да открият пътя към постигане на споразуме-
ния, които да направят по-безопасни програмите на други ядрени сили; няма 
разумна причина, поради която най-големият производител на енергоресурси 
и най-големият потребител на енергоресурси в света да не могат да създадат 
истинско енергийно партньорство; няма разумна причина, поради която двете 
страни да не могат да работят заедно за намаляване на нестабилността във и 
около огромната територия на бившия Съветски съюз; или те да не могат да си 
взаимодействат да се улеснява интегрирането на възникващи сили като Китай 
и Индия в един обновен международен ред. Тези цели може да не бъдат постиг-
нати в скоро време, но те подсказват каква може и трябва да бъде същността на 
стратегическото партньорство между САЩ и Русия.

Такива работни отношения могат да бъдат изградени само стъпка по стъп-
ка и само ако са подсилени от поведението на двете страни. Списъкът на Ва-
шингтон е дълъг и заслужава да бъде съставен с известно чувство за приоритет. 
Ангажиментът на Русия за насърчаване на прогресивни промени в съседните 
й страни, както и нейната откритост към усилията на САЩ за постигане на съ-
щите цели се отнасят към началото на списъка. Така вероятно Вашингтон же-
лае да види Москва да възприема съгласуван, може би дори съвместен подход 
към рационалното използване и защита на глобалните ресурси, започвайки с 
Арктика и космическото пространство. Също така е важно ръководството на 
Русия да направи своята икономическа дейност зад граница по-прозрачна, а 
Русия – по-открита за чуждестранни инвестиции.

Накрая, както Русия има правото да желае външната политика на САЩ да 
е по-малко белязана от едностранчивост, по-малко да е увлечена от военни ре-
шения и повече да зачита интересите на сигурността на другите държави, така 
и САЩ имат правото да се надяват Русия постепенно да разбере, че е в неин 
национален интерес да изгражда отношенията си със своите съседи, като раз-
чита повече на стратегията на убеждаването, отколкото на грубата стратегия на 
моркова и тоягата, с преобладаване на тоягата.

Поглед от Москва

Нищо от това няма да се получи лесно или бързо. То няма да стане, докато 
САЩ продължават с всички сили да ръководят, защото инерцията и скепти-
цизмът на Русия са твърде големи. Твърде много американци погрешно смятат, 
че ръководителите на Русия са непоправимо антидемократични и склонни да 
налагат с тояга съседите на Русия, да шантажират европейците и да създават 
главоболия на САЩ. А настроението и поведението на Москва са действително 
смущаващи. Независимо че много руски ръководители, започвайки с Медве-
дев, желаят да видят по-конструктивни американско-руски отношения, те са 
ограничени от мрачната и овехтяла представа за това какво е възможно. През 
последното десетилетие те позволиха подозрението им към Вашингтон да за-
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гние до точката, от която те сега разглеждат почти всичко, което правителство-
то на САЩ върши – от насърчаване на строителството на нефто- и газопроводи 
от района на Каспийско море до подкрепа за гражданското общество в съсед-
ните на Русия страни, като част от съзнателна и последователна стратегия за 
отслабване на Москва. С основание ръководителите на Русия настояват да ги 
третират като равни, да им бъде дадено право на глас при важни международни 
обсъждания и да им бъде позволено сами да определят националните си инте-
реси. В същото време те не са съгласни да се отнасят към своите непосредстве-
ни съседи като с равни или да уважават техните независими позиции.

Настроението не е единственият проблем. Институционално аморфната 
политическа система е също така пречка, тъй като нито сегашното двувластие, 
представлявано от Медведев и премиера Владимир Путин, нито по-широката 
полуавторитарна структура на властта на системата са стабилни. Да се предс-
казват дългосрочни политически тенденции в Русия или кой, или какво в край-
на сметка ще ги определя е занимание за глупаци. Нещо повече, неочаквани-
те обрати, с които вероятно ще се отличава външната политика на Русия през 
следващите няколко години, само ще подсилят тази неясност.

Идва ред и на противоречивия образ на Русия. Болезненият опит на Русия 
през последните две десетилетия придаде силна емоционална острота на нейни-
те отношения с външния свят, особено като се подчертае несъответствието меж-
ду международния статут, към който Русия се стреми, и средствата, които ще й 
са необходими, за да го постигне. Това вътрешно напрежение лишава нейните 
ръководители от желанието или способността да си сътворят ясно виждане за 
мястото и ролята на Русия в света. Руските представители ясно формулират това, 
което категорично не приемат, но не и това, което предлагат в замяна. Призивите 
им еднополярният свят да се замени с многополярен, да се „демократизира мно-
гополярното устройство на света“, както и стремежът да се създаде нова архи-
тектура на европейската сигурност са твърде неопределени. На фундаментално 
равнище руското ръководство се отклонява от еднозначно решение с кого да об-
върже съдбата на своята страна: със Запада, или с възникващи сили като Китай и 
Индия, или да действа според принципа „и с нашите, и с вашите“.

Все пак сега шансовете за ново начало са по-добри, отколкото преди едно 
десетилетие, по две причини. Отношенията между САЩ и Русия се вкиснаха 
не само поради търкания между Вашингтон и Москва по въпроси като раз-
ширяването на НАТО, статута на Косово и плановете на Вашингтон да разпо-
ложи системата ПРО в Централна Европа. За увреждането на тези отношения 
допринесе също така отвращението на Русия към цялостното прокарване на 
външната политика от страна на администрацията на Буш, по-специално към 
онова, което Путин и неговото обкръжение разглеждаха като прекомерна ед-
ностранчивост на Вашингтон и склонност към използване на сила. Ако стилът 
и съдържанието на външната политика на Обама се променят така, както той 
и екипът му подсказаха, че ще направят, общият фон за политиката на САЩ по 
отношение на Русия ще се подобри, независимо какво ще стане със специфич-
ните въпроси, които скараха двете страни.

Второ, икономическата криза, която започна да обхваща Русия през сеп-
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тември миналата година засега смекчава държанието на руското ръководство. 
Самодоволството във външната политика е по-малко забележимо, а речите са 
по-умерени. Близки до Медведев руснаци открито признават, че социалната 
сделка от последните осем години – „ограничаване на гражданските права в за-
мяна на икономическо благосъстояние“, ако използваме фразата на довереника 
на Медведев Игор Юргенс, е разтрогната. Както самият Медведев признава, не-
обходим е по-уважителен диалог между ръководството и обществото. Кремъл 
повече не се хвали, че ще превърне Русия в петата по големина икономика в 
света, а Москва – във водещ финансов център. „Търпение“ и „пожертвование“ 
станаха новите лозунги.

Руските ръководители започнаха да се отърсват от скептицизма, който по-
казваха през първите седмици към администрацията на Обама, и си надяват 
по-оптимистично одеяние. Но все още настояват, че не те, а американците се 
нуждаят повече от промяна на позициите по въпросите, които ги вълнуват: 
разширението на НАТО, ПРО в Централна Европа и провала с ратификацията 
на ДОВСЕ. Затова действително доказателство за освежителния ефект на ико-
номическата криза може да стане само смекчаването на повече от непригодния 
начин на мислене на руските лидери. Вече се забелязват новият акцент на Мос-
ква върху необходимостта от икономическо сътрудничество и от преустройс-
тво на международната финансова архитектура, както и по-голямата й неуве-
реност, когато става дума за въпроси, за които някога ръководителите на Русия 
претендираха да имат по-добрите решения, като например как да се постигнат 
по-ефективни мерки за сигурността в Европа или как да се изгради по-справед-
лив глобален икономически ред. Сега, когато предлагат радикални идеи, нап-
ример създаване на наднационална резервна парична единица, те признават, че 
това не е, както французите казват, „за утре“. И когато подхващат идеи, които 
предизвикват удивление на Запад, като претенцията, че Русия има «привилеги-
ровани интереси» в постсъветското пространство, те се мъчат да принизят тях-
ното значение. Дори без да се отчита икономическата криза, която се изплъзва 
от контрол и обезценява всички залагания, логично е да се очаква външната 
политика на Русия да бъде засега по-малко догматична и обидчива. Разбира-
нето на ръководството, че краткосрочното икономическо бъдеще на Русия е 
свързано с незначителен или с отрицателен растеж (а не седем на сто годишен 
растеж, както преди време се планираше), че нейната сигурност зависи повече 
от икономическите преобразувания в страната, отколкото от предотвратяване-
то на външни заплахи, и че по-нататъшното отлагане на вътрешните реформи 
не може да бъде изход от положението, подсказва, че придвижвайки се напред, 
Русия ще бъде по-малко склонна да размахва своята излъскана мощ и ще бъде 
повече готова да приема помощ от страни, които по-рано презираше.

В началото

Като има предвид равнището на недоверие между Вашингтон и Москва, 
администрацията на Обама правилно започна да се занимава със занемарените 
въпроси, предприемайки конкретни стъпки. Както установиха президентът и 



61

МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА

висши длъжностни лица, да се действа по този начин не е лесно. Често, особено 
в началото, независимо какво предлагаше Вашингтон на Москва, руските ръ-
ководители с раздвоено съзнание реагираха колебливо, докато онези с готови 
решения в главите си търсеха в тези инициативи някакви капани и подозираха 
скрити мотиви. Упорството е от значение. Необходимо е време за хората от вис-
шите кръгове на руската власт, които желаят по-конструктивни американско-
руски отношения, за да предприемат ответни стъпки.

Символичните стъпки от страна на Вашингтон са важни при започване 
на процеса, като няма по-важна от бързата, без фанфари и пазарлъци отмяна 
на поправката Джексън–Веник. Администрацията на Обама разбира това и е 
поставила тази задача сред първите в своя дневен ред. Но на нея също така й е 
необходимо да разбере, че при съществуващото нежелание на членове на конг-
реса да се откажат от това средство за упражняване на натиск по отношение на 
Москва няма да се получи нищо, докато Белият дом не поеме инициативата за 
прокарване на отмяната. През април Обама обеща на Медведев, че ще ускори 
усилията за приемане на Русия в Световната търговска организация (СТО), ще 
осигури ратификацията на Договора за всеобща забрана на ядрените опити, 
ще съживи американско-руското Споразумение за сътрудничество в областта 
на ядрената енергетика и ще придвижи договора, забраняващ производството 
на разпадащи се материали за ядрени оръжия. Символичният ефект на тези 
мерки ще даде мощен импулс за подобряване на отношенията, при положение 
че Вашингтон е последователен, на което Москва да отговори със символични 
жестове от своя страна.

Все пак каквито и да са първите стъпки, действителният и траен напредък 
ще зависи от способността на двете страни да придвижат напред дневния ред 
на отношенията по същество. Подходящият момент да се започне това е свър-
зан с трите въпроса, които администрацията на Обама обозначи при началните 
си усилия отново да ангажира Москва: контрола върху въоръженията (конт-
рола върху стратегическите ядрени оръжия и засилването на режима за нераз-
пространение на ядреното оръжие), Иран и Афганистан. Както и двете страни 
признават, първият приоритет е да не се допусне образуване на вакуум между 
изтичането на срока на действие на СТАРТ-1 през декември и създаването на 
по-амбициозно споразумение за контрол върху стратегическите оръжия, което 
може да се постигне, ако се тръгне оттам, където преди 12 години двете стра-
ни спряха при подготовката на преговорите за СТАРТ-3. Постигнатият досега 
напредък подобрява шансовете Вашингтон и Москва да се договорят за по-на-
татъшни съкращения на броя на бойните глави (без да се налага все още реша-
ването на дразнещия въпрос за ПРО), за опростени процедури за мониторинг 
и контрол и за взаимноприемливи правила за броене. На първата си пълнома-
щабна среща на високо равнище през юли двамата президенти трябва да бъдат 
в състояние да обявят контурите на начално рамково споразумение и да дадат 
поръчение на своите делегации да го завършат до края на годината (това беше 
направено на срещата Медведев–Обама в Москва през юли – бел. ред.).

Иран и неговата ядрена програма е вторият по важност въпрос, който 
следва да бъде разгледан. Съдейки по езика, който сега използват, за да пред-
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ставят въпроса, двете страни вече дават вид, че са по-близо една до друга, от-
колкото преди време. Независимо че Медведев упорито се противопоставя на 
усилията на администрацията на Обама да обвърже плановете за разполагане 
на ракети в Централна Европа с напредъка по иранския въпрос, атмосферата, 
заобикаляща американско-руския диалог, се подобри и Москва изглежда гото-
ва да работи по-интензивно.

Разбира се, тази очевидна проява на добра воля още не гарантира успех 
на преговорите с Москва и още повече с Техеран. Напредъкът зависи първо от 
това дали ръководителите на Русия ще успеят сами да се убедят, че да се предот-
врати превръщането на Иран в ядрена сила е по-важно от рисковете от нана-
сяне на вреда на много техни интереси, свързани с Техеран, като получаването 
на достъп до иранския газ и нефт, подялбата на ресурсите на Каспийско море, 
продажбата на оръжия и възпирането на ислямския екстремизъм в Северен 
Кавказ и Централна Азия. Руските ръководители трябва също така да прео-
долеят своя страх – без съмнение пресилен, че смекченият в последно време 
подход на Вашингтон към Иран, съчетан с възможната победа на умерените 
сили на изборите в Иран през юни (статията е отпреди резултатите от изборите 
в Иран да станат известни – бел. ред.), би могъл да доведе до сближаване между 
Вашингтон и Техеран, което всяко правителство би могло впоследствие да из-
ползва против Москва.

Това поставя в центъра на вниманието необходимостта Вашингтон да нап-
рави съзнателно усилие да убеди Москва, че сътрудничейки си с Вашингтон по 
въпроса за сдържане на иранските ядрени амбиции, Русия би гарантирала ней-
ните интереси да бъдат уважавани дори ако Иран започне да нормализира от-
ношенията си със Запада. Но това също едва ли ще е достатъчно. За да се убеди 
Русия в необходимостта да втвърди своята дипломатическа линия, САЩ, наред 
с Франция, Германия и Великобритания (трите водещи европейски държави), 
почти сигурно ще трябва да предложат на Иран приемлива за него сделка. Или 
на Иран да се позволи да разполага със собствена мощност за ядрено гориво, 
при условие че инсталациите са под контрола на Международната агенция по 
атомна енергия (МАГАТЕ) и преработването и обогатяването на горивото се 
осъществява извън Иран. Или, по-добре Иран да бъде убеден да се присъедини 
към международен обслужващ център за гориво. И в двата случая ролята на 
Русия е от голямо значение: в първия вариант тя вероятно би била основният 
източник на ядрено гориво и център за неговото преработване, а във втория 
случай Техеран вероятно ще сключи споразумение за партньорство с междуна-
родния обслужващ център за гориво в Ангарск, Русия.

Третата основна и неотложна точка в американско-руския дневен ред е 
справянето с нарастващата криза в Афганистан. Руските ръководители знаят, 
че не е в техен национален интерес да се провалят усилията на Запада да ста-
билизира Афганистан. Защото получи ли се това, южната граница на Русия ще 
бъде изложена на заплаха от страна на един Афганистан, изпаднал в пълен хаос 
и в обятията на непредвидимите талибани. Но те се разкъсват от противоре-
чивото желание, от една страна, да допринасят според силите си за успеха на 
операцията в Афганистан, а от друга – да изпитат удоволствие, като изтласкат 
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американските военни от Централна Азия. Готовността на Русия да позволи 
транзит през нейна територия на невоенни доставки за американските войски 
в Афганистан е полезно, но за военните товари би трябвало също така да бъде 
разрешено да минават по този коридор, стъпка, която руснаците дадоха знак, 
че са готови да предприемат (за това бе постигната договореност на срещата 
на президентите в Москва през юли – бел. ред.). В крайна сметка обаче САЩ 
трябва да протегнат ръка на Русия, Китай и други страни – членки на Шан-
хайската организация за сътрудничество (ШОС), и да ги насърчат да оказват 
по-ефективна помощ на коалицията от държави, които действат в Афганистан. 
Администрацията на Обама постъпи мъдро, като взе участие в конференцията 
на ШОС по Афганистан през март, тъй като нейният предмет – борбата срещу 
трафика на наркотици от Афганистан, е важен. Но този ход само се плъзга по 
повърхността на онова, което би трябвало да бъде едно по-широко американ-
ско-руско сътрудничество при разглеждане на размириците във и около Афга-
нистан и на тяхното потенциално отражение в Централна Азия.

Надалеч и навсякъде

В края на краищата, за да могат американско-руските отношения да се 
придвижат напред на коренно различна основа, е необходимо нещо много по-
изобретателно. Ако администрацията на Обама се надява да преодолее пре-
пирните, които съпровождат почти всеки въпрос от сегашния дневен ред, и да 
намали отровната подозрителност, с която Москва редовно приветства амери-
канските инициативи, без да говорим за трансформирането на отношенията 
в стратегическо партньорство, трябва да се стреми по-скоро рано, отколкото 
късно да установи задълбочен и с трайни последици диалог с Москва.

Има няколко причини за това. Първо, ако Вашингтон не успее да стигне до 
корена на проблемите, които предизвикват напрежение и препятстват напре-
дъка на преговорите, почти сигурно бъдещето ще наподобява неотдавнашното 
минало – недоверието ще нараства и страните ще се отдалечават една от друга 
конвулсивно и емоционално при всяка нова трудност. Второ, обсъждайки от-
крито по-дълбоките мотиви, определящи поведението им, двете правителства 
ще увеличат шансовете да разчистят недоразуменията, които често предотвра-
тяват постигането на чувствителен резултат. Трето, ако се ангажира със сери-
озно обсъждане на най-основните въпроси в отношенията, администрацията 
на Обама ще засили вероятността американската политика по отношение на 
Русия да стане по-всеобхватна, последователна и добре подредена – качества, 
които най-много й липсваха в миналото.

Това не е оригинална идея. Предишни американски администрации опит-
ваха нещо, което се доближаваше до стратегически диалог с техните руски ко-
леги. Но тези експерименти бяха или с кратък срок на живот, или като в слу-
чая с комисията Гор–Черномирдин (създадена през 90-те години в подкрепа 
на двустранното сътрудничество в космоса, енергетиката и технологиите) бяха 
съсредоточени повече върху решаването на текущи проблеми, отколкото вър-
ху по-дълбоко вникване в предпоставките, залегнали в основата на позицията 
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на всяка страна. Все пак от тези експерименти се извличат уроци. Първият и 
основен урок е, че за да успее стратегическият диалог, трябва да се водят не по-
вече от три или четири високопоставени лица от всяка страна. Това трябва да 
са хора, които не са обвързани с правителствената бюрокрация, но се ползват с 
пълното доверие на своите президенти. В миналото усилията пропаднаха или 
защото процесът беше твърде бюрократизиран и нямаше необходимата гъвка-
вост, без която не може да се стигне до основните източници на проблемите, 
или защото всяка делегация се оглавяваше от ръководител без пряк достъп до 
президента. Вторият урок, извлечен от най-доброто от предишния опит, е, че 
в началото на преговорите двете страни трябва да се споразумеят на хартия 
за принципите, които ще ги ръководят, включително по разбирането, че нито 
един въпрос няма да бъде подминат. Поучени от третия урок, Москва и Вашин-
гтон се стремят да се договорят за гаранциите на редовните контакти на високо 
равнище за поддържане на активен дневен ред и за точните указания, които 
техните административни апарати са длъжни да изпълняват. За да успеят, тези 
усилия трябва да бъдат подведени под президентския контролен списък – това 
означава конкретните задачи, одобрени от двамата президенти, да бъдат възло-
жени на специфични агенции с указани дати, до които постигнатият напредък 
да се докладва и да се анализира по време на президентските срещи.

Хората на Обама добре разбират това. Но пълен успех може да осигури само 
ефективно работещ механизъм на отчетност на ключовите ведомства пред пре-
зидента на САЩ. Затова той е длъжен да упълномощи високопоставен служител 
от своята администрация, който да направи по-действен този процес. В проти-
вен случай резултатът, получен от Вашингтон, ще бъде значително по-малък от 
сбора на положените усилия. Също така не е ясно дали сега обсъжданият меха-
низъм, такъв, какъвто е създаден, е предназначен да служи за основа на диалога, 
който да достигне до самата същност на американско-руските отношения.

Все пак това е необходимост, тъй като същността на този стратегически 
диалог е самият дневен ред. Четири са областите, които доминират над всичко 
останало, и те са четири от най-значителните проблеми на сигурността през два-
десет и първия век: европейската сигурност, сигурността на и около огромното 
евразийско пространство (по-специално постсъветското пространство), ядрена-
та и енергийната сигурност. Не е съвпадение, че тези именно проблеми определят 
рамките на най-натоварените с търкания аспекти на американско-руските отно-
шения, и по-точно на бъдещите отношения на Грузия и Украйна с НАТО, ролята 
на ПРО в Централна Европа, американско-руското взаимодействие в постсъвет-
ското пространство и маневрите по повод на нефто- и газопроводите.

Всеки от тези въпроси е необходимо да бъде разгледан на фундаментално 
равнище. Диалогът за европейската сигурност трябва да започне с оценката на 
всяка от страните за сърцевината на заплахите, пред които е изправена Европа. 
След това той трябва да премине в открита дискусия как сега съществуващите 
институции за сигурност в Европа могат да бъдат подобрени, за да се справят 
по-добре с тези заплахи, да смекчат несигурността, почувствана от страни, ос-
танали извън тези институции (като Грузия и Украйна), и да се създаде надин-
ституционална рамка, в която НАТО и паралелните организации в Общността 
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на независимите държави биха могли съвместно да преодоляват редица пре-
дизвикателства по отношение на сигурността. Независимо че това трябва да 
бъде разговор между американци, руснаци и европейци, двустранният диалог 
между Вашингтон и Москва може да предложи сериозна основа за проверка на 
потенциала на по-широк диалог за европейската сигурност.

Въпросът за взаимната сигурност във и около постсъветското пространс-
тво ще бъде най-труден, но не може да бъде избегнат – няма друг въпрос, който 
така дълбоко да засяга същността на сегашното напрежение в американско-
руските отношения. Отправната точка на тази дискусия трябва да бъде откро-
вено и практическо разглеждане на това как всяка от страните вижда своите 
собствени и на другата страна притеснения, интереси и роля в постсъветското 
пространство. Колкото и непохватна и напрегната да се получи тази дискусия, 
тя трябва да разгледа специфичните източници на търкания: в дейността на 
НАТО, претенциите и контрапретенциите на страните в сепаратистките конф-
ликти в Молдова и Кавказ, ролята на западните неправителствени организации 
в региона, лостовете на Русия за въздействие на съседите и съперничеството 
за нефта и газа. Диалогът трябва по-специално да проучи пътищата, по които 
САЩ и Русия могат съвместно да работят за справяне с двата най-взривоопас-
ни въпроса: бъдещето на Украйна и пътя към по-стабилни и конструктивни 
руско-грузински отношения.

Проблемът за ядрената сигурност обхваща пет взаимносвързани предизви-
кателства, всяко от които е от особена важност. Първо, фундаменталният въп-
рос е как най-добре да се укрепи режимът за неразпространение и как незабавно 
Иран и Северна Корея да се възпрат от по-нататъшното му подкопаване.

Второто, най-тясно свързано с първото предизвикателство, е необходи-
мостта да се сведе до минимум рискът от ядрено разпространение, тъй като все 
повече страни гледат на ядрената енергия като на средство за решаване на своите 
енергийни потребности. Понякога това е само повод или прикритие на усилията 
за развитие на програми за разработване на ядрени оръжия и на потенциални 
мощности за обогатяване на уран. Това ще изисква доставчиците, работещи в 
ядрената промишленост, да се привлекат за разработване на реактори, които да 
са по-сложни и трудни за приспособяване за производство на ядрени оръжия, а 
производството на ядрено гориво да се съсредоточи в съоръжения, намиращи се 
под контрола на МАГАТЕ. Това от своя страна ще изисква тясно сътрудничество 
между САЩ и Русия и ще послужи като повод за съживяване на прекратени-
те преговори по така нареченото 123-то споразумение, което трябва да насърчи 
търговията с ядрени материали за мирни цели между двете страни.

Трето, ако Обама и Медведев имат сериозно намерение да постигнат свят 
без ядрени оръжия, както обявиха в съвместното си заявление през април, те 
трябва да решат как възнамеряват да го сторят. Четвърто, в своите ядрени вза-
имоотношения САЩ и Русия повече не приличат на „два скорпиона в бутилка“, 
но ако остане нерегулиран, техният избор на възможности за действия все още 
ще бъде дестабилизиращ фактор: за разполагане на ПРО, за милитаризиране на 
космоса и за включване на ядрените оръжия в конвенционалните военни докт-
рини. И пето, САЩ и Русия трябва да оглавят всяко усилие за установяване на 
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по-широк многостранен режим за контрол върху въоръженията, предназначен 
да намали опасните аспекти в ядрените амбиции на другите ядрени сили, по-спе-
циално на такива оръжейни системи в Китай, Индия и Пакистан, които правят 
неясна разделителната линия между конвенционално и ядрено нападение.

Накрая, въпросът е за енергийната сигурност. САЩ и Русия дълго си иг-
раха с идеята да провеждат енергиен диалог. През 2002 година започнаха такъв 
диалог, оставиха го да затихне и след това частично го съживиха през послед-
ната година на администрацията на Буш. Колкото и полезни обаче да са дис-
кусиите за потенциални проекти и практически мерки, двете страни трябва да 
развият диалога по-надълбоко. Обсъждането на пътищата за доставка на руски 
нефт и втечнен природен газ на северноамериканския пазар и насърчаването 
на сътрудничество в рамките на консорциуми, разработващи каспийския нефт, 
едновременно с енергичното изграждане на дублиращи тръбопроводи повди-
гат основния въпрос: в дух на сътрудничество или на съперничество възнаме-
ряват да развиват своите отношения двете страни?

Разглеждането на изключително сложните въпроси, свързани с политика-
та в областта на нефта и газа от Русия и басейна на Каспийско море, има сми-
съл само като част от тристранен диалог между САЩ, Русия и Европа (Европа 
е най-големият пазар за руския нефт и газ, а Русия е най-големият доставчик 
на Европа). Това не означава обаче, че един сериозен и добре подхванат аме-
риканско-руски диалог трябва да пренебрегне предмета или да избегне шанса 
да установи какво точно имаше предвид Путин в Давос през февруари, когато 
подкани държавите „да разработят нова международна правна рамка за енер-
гийна сигурност“. „Ако се постигне“, продължи той, тя „би имала същия иконо-
мически ефект, както и учредяването на Европейското обединение за въглища 
и стомана“ и би „обединила потребители и производители в общо енергийно 
партньорство, което ще бъде реално и ще бъде основано върху ясни междуна-
родни правила“. По подобен начин Медведев отправи призив за разработва-
не на много по-разгърната енергийна конвенция, отколкото съществуващата 
Енергийна харта – документ, който нито Русия, нито САЩ са подписали.

Свежо начало

Очертаването на дневния ред на амбициозен стратегически диалог не се 
прави с цел да се предположи, че съгласието ще бъде постигнато бързо, лесно 
или въобще. Националните интереси ще се сблъскват дори когато по повод на 
точките от дневния ред отпаднат емоциите и недоразуменията. А въпросите, 
подложени на изкривяващия ефект на вътрешната политика, няма да издър-
жат и на най-добронамерения международен диалог. В основата си целта на 
стратегическия диалог е да намали територията на невъзможното и да разшири 
територията на почти възможното.

Накрая, нищо в този подход не ограничава, а още по-малко изключва сил-
на и независима политика на САЩ по отношение на Грузия и Украйна и други-
те държави от бившия Съветски съюз. От полза за националните интереси на 
САЩ, най-малкото защото е в интерес и на глобалната стабилност, е, колкото 
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може повече страни в региона да възникнат като мирни, стабилни, проспери-
ращи и самоуверени демократични общества. Но също така от полза за дългос-
рочните интереси на САЩ е да избегнат да преследват тази цел по начин, който 
преднамерено или непреднамерено насърчава тези държави да балансират сре-
щу Русия или да се отнасят към покровителствани от Русия институции в ре-
гиона като към внушаващи подозрение, а не като към потенциално допълващи 
(с известно приспособяване) паралелни структури на Запада.

Този подход също така не предполага, че трябва да се постави под сурдин-
ка или да се пренебрегне често дразнещата тема за несъвпадащите американски 
и руски политически ценности или за притесненията по повод на политически 
тенденции в самата Русия. Тези въпроси трябва да бъдат част от отношенията 
не защото Вашингтон има правото да съди Москва или да поучава руснаците и 
техните ръководители, а защото всяко дълготрайно и задълбочено партньорс-
тво зависи от минималното сходно разбиране на онова, за което двете общес-
тва се застъпват и което защитават. Двете страни трябва също така да наме-
рят начин да обсъдят тези въпроси цивилизовано и конструктивно. Вместо да 
поставят Русия на позорния стълб, САЩ трябва да уточнят областите, в които 
двете страни са изправени пред общи предизвикателства, и имат сходни виж-
дания, като нелегалната имиграция или напрежението вследствие на борбата с 
тероризма и защитата на гражданските права. Вашингтон и Москва трябва да 
докажат, че могат да водят плодотворен разговор и едва тогава да пристъпват 
към по-чувствителни теми.

Едно последно предложение. Преди повече от 16 години президентът на 
САЩ Бил Клинтън, говорейки в навечерието на първата си среща на високо 
равнище с руския президент Борис Елцин, отправи последното голямо посла-
ние на американски президент по въпросите на политиката на САЩ по отно-
шение на Русия. Сега е моментът Обама да сподели със своята администрация, 
с американския народ и със силно заинтересуваната руска аудитория своето 
стратегическо виждане за американско-руските отношения и докъде би желал 
да достигнат тези отношения след няколко години. След което той трябва да по-
кани руската страна да се присъедини към откровена дискусия по широк кръг 
въпроси за това как да се постигне осезаем прогрес в двустранните отношения. 
Тъй като се подготвя за първата си пълномащабна среща на високо равнище с 
руския си колега през това лято и тъй като двете страни се напрягат да докажат, 
че могат да успеят с набелязания през април дневен ред, Обама има възмож-
ност да сложи край на изпълненото с търкания безсъдържателно десетилетие 
в американско-руските отношения и да спомогне двете страни да тръгнат по 
много по-обещаващ път.

Превод от английски: Емил Ангелов

По: Copyright © 2002-2009 by the Council on Foreign Relations, Inc. All rights reserved.
Source URL: http://www.foreignaffairs.com/articles/65154/robert-legvold/the-russia-file
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Позволявам си да кажа нещо за себе си. Канди-
дат-член съм на БКП от 1958 г. До 1990 г. бях 10 

години член на Централния комитет, завеждах ор-
ганизационния отдел в ЦК. Като първи секретар на 
Софийския градски комитет на БКП участвах в пре-
образуването на 128-хилядната партийна организа-
ция в столицата в организация на Българската соци-
алистическа партия. След което отидох да членувам 
в кварталната организация на БСП в жк „Борово“ в 
София. И си плащам членския внос.

Главната ми задача като първи секретар на Со-
фийския градски комитет не беше да преименуваме 
партийната организация, а да не допуснем граждан-
ска война. Желю Желев по примера на Керенски беше 
пуснал криминалните затворници. И оръжието беше 
раздадено.

Защо партията е обречена да се справи?
Първо, тя има несладък исторически опит. Била 

е легална и нелегална. Била е в опозиция, на власт, и 
пак – в опозиция. Доказала е, че може, макар и дра-
матично, да се учи от грешките си. Доказателство за 
това е и този конгрес.

Всички усилия такава партия да бъде изгонена 
от историческата сцена са напразни.

Което обаче не бива да ни приспива.
Второ, тя знае чии интереси е защитила в своята 

история – интересите на бедните и онеправданите, на 
хората на труда и на привържениците на социалния 
прогрес.

Това днес обаче не е достатъчно.
Трето, тя знае каква партия е. От основаване-

то си до днес – масова, открита и прозрачна, дори за 
вътрешнопартийните си проблеми.

ПАРТИЯТА Е ОБРЕЧЕНА ДА СЕ СПРАВИ
(Непроизнесено слово на един гост 
на 47-ия конгрес на БСП)

Георги Григоров

Георги Григоров – политик и 
държавник. Инженер строител, 
ръководител на фирма, която из-
гражда обекти в България и в Ру-
сия. Работи с парт  ньори за транс-
фер на нови технологии в Източ-
на Европа. Автор е на книгите 
„Наниз от усмивки“ и „Как да не 
ти се живее“.
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Тя не е масонска ложа, нито офицерско съзаклятие, нито сладкодумни гос-
ти на държавна трапеза (израз на Иван Вазов – не го е написал за партията ни), 
нито пък е кадрова партия. Такива партии, каквато е партията ГЕРБ, имат едно 
бъдеще – пропадане в тресавището на историята, ако не разберат какво са те 
като обществено явление.

А сега за програмата на ГЕРБ.
Може някои да са забравили, но аз, който съм възпитаник на Инженерно-

строителния институт, с интерес гледах учредителната конференция на ГЕРБ в 
голямата зала на института и чух речта на неформалния лидер Бойко Борисов: 
Нашата програма е: тия, които сте на учредителното събрание – 1100 души, до 
един ще получите постове, когато дойдем на власт.

Нищо повече, нищо по-малко.
В нашата партия, в БСП, е имало, и навярно ще има всякакви: и тесни и 

широки, и мъченици и герои, и предатели, и провокатори, май че и пожарни-
кари.

Но най-вече е имало социалисти и комунисти и пак социалисти.
В нашата партия винаги е имало борба на мнения, стигащи до крайности, 

но тази борба на мнения е животворна, дори да е безкомпромисна. Тя е гаран-
ция за жив организъм. Огледайте се дали ще забележите това явление в друга 
днешна партия?

В нашата партия са членували огромна маса честни, умни и открити хора, 
които не може никой да отклони от техния идеал. Не защото са фанатици. Те 
знаят простия факт: социализмът и комунизмът не са българско, а европейско 
явление, не са се родили тук, а в сърцето на Европа. Те, членовете на нашата 
партия, знаят също, че няма голямо име на творец в литературата, в художест-
веното майсторство, в музиката, в европейската култура, което да е остави-
ло написан поне един ред във възхвала на капитализма. С нас са Ромен Ролан, 
Анри Барбюс, Луи Арагон, Федерико Гарсия Лорка, Пикасо, Ренато Гутузо, 
Максим Горки, Михаил Шолохов, Шостакович, Христо Смирненски, Гео Милев, 
Никола Вапцаров, Николай Хрелков, Пеньо Пенев. С нас е Анжел Вагенщайн! 
Да из броявам ли още? Днес, след двадесет диви години на антикомунизъм, на 
омерзителна и безогледна гавра със социалистите у нас, е време да кажем на 
медийните влъхви: Спрете своя смешен плач!

Предизвестията за смъртта на БСП са преувеличени, както е казал Марк 
Твен по повод на съобщение за собствената му смърт.

Партията сама ще се ориентира.
Във време, когато пред очите ни се срутват яростно насажданите от ново-

либералите кумири: за величието на най-великото откритие на човечеството 
– пазарната икономика; за равните възможности на старта (всички щяхме да 
ходим на курорт на Канарските острови – е, някои ходиха); за некадърността 
на държавата и така нататък.

По-важното е обаче какво наистина става. Става онова, което още в 1935 
година в своя труд „Фиктивният капитал“ професор Владимиров, без да е с 
леви убеждения, констатира: че причината за кризата през 1929 г. е една: Това, 
че фиктивният капитал (пари върху пари) в Съединените американски щати е 
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достигнал своята безсмислена точка на насищане, като е взел връх над промиш-
ления и търговския капитал и през 1925 г. е довел до фалит на 7000 американ-
ски банки, до километрови опашки за бензин, до безработица в размери, изпла-
шили американското правителство от социалистическа революция в Америка. 
И президентът Рузвелт е направил необходимото: не е дал пари на банките, а е 
дал пари за проекта, развил атомните технологии. И е основал бригадирското 
движение за автомагистралите (по един сребърен долар на ден за безработен). 
Това е написано от български професор. Просто е обяснил, че не Пенчо Куба-
дински е измислил бригадирското движение, а Рузвелт.

Това изисква ново разбиране чии интереси представлява партията. Поне 
че защитава освен трудещите се и правата на човека! Но това е друга опера, в 
която не сме участвали като партия, за съжаление.

Но още по-важното е, че партията вече няма бъдеще, ако не разбере къде 
се намира.

Че се намира в информационната епоха и че ще работи с интернет поко-
ленията. Това е дълъг разговор.

Необходима, неизбежна и неотвратима е налагащата се промяна.
Партията не се е научила да бъде бита, след като е била на власт, и да отива 

в опозиция, без да сваля своите оръжия.
Трябва да запази самообладание, най-малкото за това, че в нейния актив 

за изминалите четири години Сергей Станишев е този, който въведе страната в 
Европейския съюз, върна партията в семейството на европейските социалисти 
и остави читава финансова сметка в края на мандата.

Партията трябва да осъзнае, че не е махленско сборище, а преден пост за 
отстояване на националните приоритети и ценности в Европейския съюз.

Как така някой си, дори да е председател на Министерския съвет, с лека 
ръка ще даде възможност на своите министри да се гаврят с върхови постиже-
ния, които са ни наредили в първата десетка на ядрените и космическите дър-
жави и в челната тройка в Източна Европа по ветеринарна защита и растителна 
и овощна селекция!

Това трябва да му се отнеме!
Той не го разбира.
Той говори с езика на улицата.
Но е от град Банкя.
Аз съм от град София. От Земляне, до Коньовица и Булина ливада.
Знам го уличния език по-добре от Банкя.
Има две изречения: Или ще слушаш, или ще те слушат! Трето няма!
Само че, Бойко, тия, дето ги слушат, и тия, дето слушат, си сменят местата 

след всеки уличен бой.
Ти обаче не заслужаваш да се бием с тебе! Няма защо.
Само ти напомням, че Александър Лилов отговори на въпроса за бъдеще-

то на социализма следното: Бъдещето на социализма в ХХI век е социализмът 
на бъдещето в ХХI век!



71

ИСТОРИЯ

Следващите редове отразяват опита ми да раз-
съждавам върху въпроса, изведен като заглавие 

на тази статия. Той е от особена важност за българ-
ската и балканската историография. Конкретно ще 
се спра на двата основни момента в отношението на 
Сталин към федеративната идея в Европейския Юго-
изток – първият е от есента и края на 1944 и начало-
то на 1945 г., а вторият е от февруари 1948 г. Бързам 
да уточня: нямам претенцията, че ще дам точен от-
говор на този въпрос, защото липсват конкретни до-
кументи, с които да го направя. А както е добре из-
вестно в историята, въпросителните отпадат само 
когато са налице съответните документи. Трябва да 
посоча, че в историографията (не само в българска-
та) мисловните конструкции по интересуващия ме 
проблем, застъпващи тезата, че Сталин е искал феде-
рация на Балканите, са построени общо взето върху 
определени думи на съветския ръководител или като 
се взима предвид славянството, когато става дума за 
амбициите на България и Югославия за федератив-
но обединение помежду им. Не по-малко значение 
за изграждането на въпросните мисловни конструк-
ции имат комунистическата идеология и амбицията 
на съвет ския ръководител да заздрави своите поли-
тически позиции на Балканите и в спора със запад-
ните му противници за влияние в този регион. Ос-
вен това като довод се използват и самите действия 
на българските и югославските комунисти за създа-
ване на федерация, които стават възможни, защото 
логично са позволени от Москва. Но доколко помагат 
всички тези мотиви за извеждане на теза, доближава-
ща се до истината? Дават ли ни те шанса действител-
но да надникнем отвъд видимата страна на историче-

ЖЕЛАЕЛ ЛИ Е СТАЛИН 
ФЕДЕРАЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ?

Димитър Петков

Димитър Петков – доктор по 
история. Научните му интере-
си са към проблемите на новата 
и най-новата българска и балкан-
ска история. Като редовен док-
торант по съвременна българ-
ска история през 2007 г. защита-
ва дисертационен труд на тема: 
„Българо-югославските полити-
чески отношения (февруари 1947 
– октомври 1956 г.)“. Има публи-
кувани студии и статии в научни 
сборници и списания – „Минало“, 
„История“ и други.
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ския процес, особено когато става дума за склонния към разиграване на „игри 
и политически театър“ Сталин, и то при положение че за голяма част от него-
вите действия липсват надеждни източници на информация, които да изясня-
ват целите и намеренията му, какъвто впрочем е и случаят с отношението му 
към федеративната идея? Веднага искам да подчертая простата истина: дори и 
най-стабилната теза по даден исторически въпрос не означава, че тя трябва да 
се приема безусловно, ако не е подкрепена с нужните документи. Но различни-
те оценки, дори когато някои от тях са взаимно изключващи се, дават възмож-
ност ако не да се достигне максимално до истината, поне да се види определен 
исторически проблем от различни ъгли.

С тази статия аз искам да предложа още една гледна точка във връзка с 
поставения въпрос.

Ще започна изложението си с нещо известно. Както се знае добре, в хода 
на Втората световна война комунистическите партии на България и Югославия 
се превръщат в определящи политически сили в своите страни. В исторически-
те изследвания е изяснено как усилията на тези партии да си осигурят идването 
на власт се съчетават с действията им за изграждане на южнославянска федера-
ция, които действия, разбира се, са предварително одобрени от Москва – ръко-
водещият център на комунистическия свят. В дневника си лидерът на българ-
ските комунисти Георги Димитров, живеещ по това време в Съветския съюз, е 
отбелязал, че в негов разговор с лидера на югославските комунисти Йосип Броз 
Тито, проведен в края на септември 1944 г., става дума за създаването на съюз 
между България и Югославия, достигащ до федерация на южните славяни1. 
Малко по-късно, на 22 ноември, Сталин и съветският външен министър В. Мо-
лотов приемат югославските представители Е. Кардел, И. Шубашич и С. Симич 
и по време на срещата първият човек в Кремъл „форсира“, по израза на някои 
изследователи, създаването на южнославянската федерация, заявявайки, че 
югославяните трябва да ускорят процеса по федеративното обединение меж-
ду Югославия и България, защото „ако народите искат – то никой не може да 
попречи“ за създаването на общата държава2. Тези думи Сталин изрича дни 
след като в началото на ноември започва „преписката“ между ръководствата на 
българските и югославските комунисти за държавно-политическо сближение 
между България и Югославия, в която се изтъкват намеренията да се предпри-
емат всички мерки за скорошно обединение между двете страни в една феде-
ративна държава3. В хода на българо-югославските действия за сближение и за 
създаване на федерация обаче Великобритания научава за водените преговори 
и на 1 януари 1945 г. се обръща към Народния комисариат на външните работи 
на Съветския съюз, за да изрази своето несъгласие с евентуално създаване на 
федерация между България и Югославия4. Както много точно пише руският 
историк Л. Гибиански, с оглед на „британските прерогативи“ по отношение на 
България като страна, която се очертава да бъде победена във Втората световна 
война, възражението на Лондон всъщност е „налагане на вето“ върху процеса 
по създаване на федерацията5.

На 9 януари 1945 г. Сталин приема пратеници на Тито и разговаря с тях. 
Тази среща е в съответствие с йерархията на отношенията в комунистическо-



73

ИСТОРИЯ

то движение и в започналия вече да се гради съветски блок6. След анализ на 
разговора между хората на Тито и първия човек в Кремъл и след задълбоче-
но проследяване на събитията в края на 1944 и началото на 1945 г., свързани с 
българо-югославските преговори за създаване на федерация и със съветската 
намеса в тях, Витка Тошкова извежда тезата, че Сталин „торпилира“ българо-
югославските обединителни усилия и всъщност след разговора на 9 януари 
спира процеса по създаването на федерацията между България и Югославия. 
Причината са сериозните политически планове на югославските комунисти-
чески лидери и главно на Тито, за които Сталин научава от въпросния януар ски 
разговор с югославските представители. Според В. Тошкова още на 9 януари 
съветският ръководител „е оценил югославските външнополитически аспира-
ции като опасни за своето лидерство и е отхвърлил за себе си реализацията на 
южнославянската федерация“7. Или, с други думи, според тезата на Тошкова в 
началото Сталин е бил благосклонен към българо-югославските обединителни 
амбиции, но след разговора с А. Хебранг и А. Йованович на 9 януари той, види-
мо раздразнен от огромните политически аспирации на Тито и приближените 
му, решава „за себе си“ окончателно да отхвърли процеса за създаване на феде-
рация между България и Югославия. Разбира се, в своя анализ В. Тошкова не 
подценява британското възражение, с което Сталин няма как да не се съобрази 
– нещо, което тя не оспорва. Авторката просто прецизира на базата на някои 
документи коя е според нея действителната причина, поради която съветският 
ръководител „разбива окончателно федеративните мечти“8.

Лично аз приемам анализа на В. Тошкова. Но няма да скрия, че точно този 
анализ, както и някои много интересни моменти от поведението на Сталин, 
съпоставени с международните политически реалности по това време, ме карат 
да се питам още по-силно дали изобщо съветският ръководител е искал да на-
сочи отношенията между България и Югославия към създаване на федерация 
между тях.

Какво имам предвид? Ще започна обяснението си с това, че през 1942 и 
1943 г. Съветският съюз застава твърдо против британските следвоенни пла-
нове за създаване на конфедерации в Югоизточна Европа. Мотивът е, че тези 
планове имат явна антисъветска насоченост9. Нещо повече. На Московската 
конференция на министрите на външните работи на СССР, САЩ и Велико-
британия, проведена през октомври 1943 г., съветският външен министър В. 
Молотов не само отхвърля отново проектите за създаване на федерации със 
същата мотивировка – антисъветска насоченост, но и обяснява, че евентуал-
ното изграждане на подобни междудържавни формирования би дало възмож-
ност на страните, станали сателити на Германия по време на войната, да бъдат 
„равноправни членове на едни или други федерации – при еднакво благоприят-
ни условия с другите малки държави, които са били нападнати или окупирани 
впрочем от самите тези сателити, и по такъв начин“ те ще „бъдат освободени 
от последствията от своето участие в престъпленията на Хитлер–Мусолини“10. 
Тук ще напомня, че давайки „разпореждането“ за задвижване на процеса по 
създаване на федерация между България и Югославия и за неговото ускорява-
не дори, Сталин на практика престъпва именно тази съветска позиция, защото 
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българската държава през есента на 1944 г. е със статута на германски сателит, 
а нейното федеративно обединение с югославската страна всъщност би озна-
чавало именно онова, срещу което Молотов роптае на Московската конферен-
ция – че българската държава, „отговорна“, съгласно международните норми, 
за „окупацията“ на Югославия, ще се „освободи от последствията от своето 
участие в престъпленията на Хитлер–Мусолини“11.

Освен това документите от срещата в Техеран през 1943 г. между Сталин, 
Чърчил и Рузвелт и документите от съветско-английските разговори, проведе-
ни през октомври 1944 г., са категорични, че окончателното политическо уст-
ройство на Югославия трябва да се реши след войната12. Впрочем по време на 
тези разговори СССР и Великобритания се споразумяват, както е известно, за 
паритетно влияние в Югославия13, а федеративното обединение с България, в 
която комунистите са определяща политическа сила, практически би нарушило 
това споразумение. Това не би било прието в Лондон и би предизвикало сери-
озни търкания в антихитлеристката коалиция в завършващия етап на войната, 
което в конкретния момент едва ли е желано от Сталин. Вярно е, че по това 
време сянката на идеологическия конфликт и на предстоящата Студена война 
е видима вече, но трудно в Кремъл биха тръгнали да разбиват необходимото 
единство срещу Германия заради един малък на фона на световната полити-
ка проблем на Балканите. Освен това на споменатата Московска конференция 
външните министри на трите държави, които се очертават като победителки, 
изрично оставят федеративния въпрос за след войната, и то по предложение на 
Молотов, а през есента на 1944 г., когато българите и югославяните предприе-
мат действия за създаване на федерацията след съгласие на Кремъл, военните 
действия все още не са завършили14.

Изложих тези факти, допълнени с някои уточнения, с мисълта да подчер-
тая, че през есента на 1944 г., когато Сталин дава своето съгласие за ускоре-
но създаване на федерация между България и Югославия, той всъщност знае 
предварително, че такова обединение е практически невъзможно; то няма как 
да мине, защото никой от западните му съюзници не би се съгласил, а той сами-
ят няма как да защити този проект, и едва ли би искал да го защитава, просто 
защото би рискувал стабилността на коалицията – нещо, което не е желано от 
него. Все пак войната не е свършила, макар и нейният изход да е вече почти 
ясен в този момент. В този смисъл е лесно да се предположи, че съветският 
ръководител е очаквал британския демарш срещу федерацията, с който няма 
как да не се съобрази и който приема без всякакви възражения. Той не би мо-
гъл да пренебрегне своите задължения и да създава федерация на Балканите, 
за която съюзниците му знаят, че ще бъде ориентирана към Москва и насочена 
срещу тях. Особено след като през 1942 и 1943 г. съветската дипломация, както 
бе отбелязано вече, се противопоставя на британските планове за изграждане 
на конфедерации, които имат явен антисъветски характер.

От гледна точка на всичко това, което впрочем е лесно доловимо, лич-
но за мен е доста съмнително поведението на Сталин през есента на 1944 г., 
когато дава ход на преговорите за федерация между българите и югославя-
ните. То е несъвместимо с политическата природа на съветския ръководи-
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тел, който обича да действа предпазливо, да планува всичко във времето, да 
изчаква подходящия момент, сиреч да не бърза15, и най-важното – да дей-
ства без много шум. А той не дава такива указания. Дори напротив, съвет-
ва югославяните да се бърза и не предупреждава да не се дава гласност на 
федеративните действия, които лесно могат да се открият в този момент по 
страниците на българския и югославския печат и в различни изказвания на 
авторитетни политически дейци в Югославия16. Според мен едва ли Сталин 
би подходил към реализацията на определена политическа цел по този на-
чин, ако тя наистина влиза в неговата политическа концепция. При положе-
ние че съветският ръководител е практик в политиката и има реална предс-
тава за процесите, струва ми се, че в този момент той умишлено изневерява 
на своя стил на действие и поведение. В резултат на това се получава така, 
че давайки зелена светлина за изграждане на южнославянско федеративно 
обединение, при ясното съзнание, че то в тези международни условия е не-
реализуемо, Сталин фактически обрича предварително на провал идеята за 
обединение между българите и югославяните. И той е знаел това добре. На 
10 януари 1945 г., ден след разговора си с Хебранг и Йованович, Сталин се 
свързва с Димитров и в разговора с него, обяснявайки недоволството си от 
югославските политически амбиции и от намерението на Тито Югославия 
да „погълне“ България, уточнява, че „югославяните нямат още правител-
ство (т.е. признато в международен план правителство – б.а., Д. П.), за да 
се сключи договор“ за федерация, а и не могат да искат „българите да из-
пратят в Белград дипломатически представител“, защото те могат да имат в 
югославската столица само „политически представител при Националния 
комитет“ (българското правителство на Отечествения фронт също няма 
международно признание)17. Защо Сталин не предупреждава за всичко това 
българите и югославяните още в началото, преди да пристъпят към федера-
тивните преговори, а вместо това ги насърчава дори да бързат с обедине-
нието? Не е ли това някаква негова игра с федеративния въпрос? Във всеки 
случай в поведението на съветския ръководител не може да се съзре сериоз-
но намерение да се изгражда южнославянско федеративно обединение. Тук 
искам да вметна нещо, струва ми се, доста симптоматично. На 24 ноември 
1944 г., два дена след като дава указанията си пред югославската делегация 
в Москва да се ускори процесът по обединението с българската държава, 
Сталин пише на Чърчил в подкрепа на „стремежа на югославските народи 
за обединение в една демократична държава“18, т.е. той защитава полити-
ческия модел на Тито, изгоден за него от гледна точка на стратегическите 
му интереси, който изглежда е възможно да се защитава. Но прави впечат-
ление, че съветският ръководител никога не обелва и дума пред западните 
си съюзници в подкрепа на едно федеративно южнославянско обединение, 
което да включва и България – защото знае, че те няма как да го приемат.

Според някои югославски политически функционери Сталин целена-
сочено започва да стимулира противопоставянето между българите и юго-
славяните във връзка с формата на федерацията. След януарския разговор 
с Хебранг и Йованович (но пак през януари 1945 г.) съветският ръководи-
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тел лансира един път българския проект за дуалистична федерация, друг път 
югославския – за изграждане на южнославянско обединение, в което българ-
ската държава трябва да е само една от югославските федеративни единици19. 
Това поведение подсказва, че веднъж разбрал за липсата на единство в глед-
ните точки по федеративния въпрос, Сталин започва да си играе с българите 
и югославяните, настройвайки ги едни срещу други. Такава мисловна нагла-
са спрямо федеративния въпрос определено не съдържа в себе си желание 
за създаване на българо-югославско федеративно обединение, иначе Сталин 
едва ли би действал по този начин. С политиката си на умишлено противопос-
тавяне между българските и югославските комунисти първият човек в Кре-
мъл продължава и по-късно. За това научаваме пак от югославски източници, 
от които става ясно, че по време на визитата на югославска и на българска 
делегация през лятото на 1946 г. в Москва (в югославската делегация е Тито, 
а в българската – Димитров) Сталин демонстративно настройва българите 
срещу югославяните20.

Този интересен и, струва ми се, доста показателен момент от цялостното 
поведение на съветския ръководител ме връща към времето, в което българите 
и югославяните си разменят проектите за създаване на южнославянската фе-
дерация. Развитието на този процес определено дава възможност на Сталин да 
сложи ръка върху пулса на проблемите, които разделят българите и югославя-
ните, да види в детайли пукнатините в отношенията между тях и да отмери до 
къде се простира изгодното и къде започва неизгодното за неговата политика 
в българо-югославския политически диалог. Аз съм на мнение, че е възможно 
именно с такава цел Сталин да е дал съгласието си българските и югославските 
комунисти да започнат преговори по федеративния въпрос, които няма как да 
завършат успешно поради обстоятелствата, свързани с характера на глобална-
та политика по това време. Намирам, че съгласието за тези преговори, а и на-
стояването за тяхното ускоряване, е желание за проверка, а не за създаване на 
федерация. Естествено, правейки този тест, Сталин стъпва на презумпцията, че 
в близко бъдеще югославските и българските комунисти ще установят пълен 
монопол над управлението в своите държави.

През април 1945 г. на среща между Сталин, Тито и Димитров се взима реше-
ние към проблема за създаване на федерация между България и Югославия да 
се пристъпи след подписването на договор за сътрудничество и взаимопомощ 
между двете страни21. Такъв договор се подписва през 1947 г. 22 и през февруа-
ри 1948 г. Сталин отново настоява за създаване на федерация между България и 
Югославия. Това става на известната секретна съветско-югославско-българ ска 
среща на 10 февруари в работния кабинет на Сталин в Кремъл. Трябва обаче да 
подчертая, че въпросната среща не се провежда поради някакво изразено пред-
варително желание на Кремъл да се пристъпи към създаването на федерацията. 
Тя се свиква заради някои „своеволия“ на Тито и Димитров, които нарушават 
йерархичната дисциплина в комунистическия свят. Първият, без да се допита 
до съветския ръководител, планува през януари 1948 г. вкарване на югослав-
ска армия на албанска територия. И това е причина съветският ръководител 
да извика в Москва за сериозен разговор югославските управляващи и самия 
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югославски маршал. Тук ще уточня, че една от целите на Тито е да включи Ал-
бания в югославската федерация като отделна федеративна единица23. Прави 
впечатление, че Сталин, поне на думи, демонстрира няколко години съгласие 
това да се случи.

Що се отнася до Г. Димитров, той е извикан в съветската столица зара-
ди едно интервю, което дава на 18 януари 1948 г. в качеството си на български 
министър-председател, без обаче предварително да го съгласува със Сталин. 
Във въпросното интервю Димитров излага идеята за създаване на голямо фе-
деративно или конфедеративно обединение на източноевропейските държави 
с „народна демокрация“ България, Румъния, Албания, Югославия, Чехослова-
кия, Унгария и Полша, които Сталин иска да вкара в един Съветски блок24. Без 
съмнение това е сериозен политически проект, който няма как да не притесня-
ва съветския ръководител – с времето евентуалното му осъществяване може да 
доведе до откъсване на тези държави от политическия контрол, както отбеляз-
ват впрочем и някои изследователи25. Сталин е силно недоволен от това изказ-
ване и критикува Димитров първо по партийна линия, а после и публично по 
страниците на в. „Правда“26.

Както отбелязах вече, на 10 февруари вечерта в работния кабинет на Ста-
лин в Кремъл се провежда тристранната съветско-югославско-българска сре-
ща. От съветска страна в нея участват Молотов, Жданов, Суслов, Зорин и есте-
ствено Сталин. Българската делегация е предвождана от Димитров, в нея влизат 
още В. Коларов и Тр. Костов. Югославската делегация е в състав Е. Кардел, като 
неин ръководител, М. Джилас и В. Бакарич. Тито не отива в съветската столица 
за секретните разговори27. След завръщането на югославската делегация в Бел-
град Джилас прави специален отчет, в който описва как протича срещата. От-
четът се прави за нуждите на югославското ръководство и най-вече за Тито28.

Отчетът на Джилас е един от трите известни документални източника за 
срещата в Кремъл. Вторият се открива във фонда на Васил Коларов в българ-
ския Централен държавен архив29. Изглежда, че това са бележки на Коларов, 
водени от него по време на самата среща и отразяващи главните моменти в 
нея. В дневника на Димитров, под формата на стенографски запис, направен 
от професионалния стенограф Тр. Костов30, се съдържа третият документален 
източник за водените в Кремъл разговори31.

По време на разговора българите и югославяните изслушват критики-
те на Сталин и Молотов относно интервюто на Димитров, опита на Тито да 
вкара югославска войскова единица в Албания и „своеволието“ на двамата в 
Блед от лятото на 1947 г., когато те подписват българо-югославския договор 
за приятелство и сътрудничество въпреки възбраната на Кремъл и съветска-
та директива това подписване да стане след влизане в сила на мирния договор 
с българската държава. Заедно с това обаче Сталин напълно неочаквано за 
двете делегации поставя въпроса за създаване на федерация между България 
и Югославия. Според него не една голяма федерация, за каквато говори Ди-
митров в интервюто си от януари, а три малки федерации в Източна Европа 
са естествени – федерация между България и Югославия, между Румъния и 
Унгария и между Полша и Чехословакия. По думите му „такива федерации са 
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възможни и реални“, а конфедерация между тях „е нещо измислено“. Следва 
веднага въпрос на Трайчо Костов: „Трябва ли да се счита, че можем да вземем 
курс към ускоряване на федерацията между България и Югославия?“. А Ста-
лин отвръща: „Направете я, ако искате утре. Това е естествено и ние нямаме 
нищо против. Ние сме само против комсомолските методи на обединение. 
Федерацията трябва да се подготви, за да бъде приемлива за общественото 
мнение вътре в страните и за външния свят.“ Като ръководител на югослав-
ската делегация за срещата, Кардел се намесва: „Ние мислим, че даже с Бълга-
рия не бива да се бърза (със създаването на федерация – б.а., Д. П.) главно по 
международни причини, защото това може да затрудни нашето положение.“ 
Но Сталин го прекъсва: „Вие тук грешите. Вие не бива да се бавите с обедине-
нието на трите държави – Югославия, България и Албания. Но е необходимо 
националните събрания да вземат решение и да поръчат на правителствата 
да започнат преговори за обединение. По-добре е да се почне с политическо 
обединение и тогава да се пращат войски в Албания – тогава това не може да 
служи като предлог за нападение. Беше преждевременно да се прави федера-
ция, докато нямаше договор за мир с България. Но сега България е нормална 
и пълноправна държава. Сега по моему вие не бива да отлагате тоя въпрос 
– по-добре е да се ускори. Ако ускорите обединението чрез националните 
събрания, всичко ще бъде добре. Федерацията решава всички въпроси. Меж-
ду българи и югославяни близостта и в расово, и в битово отношение е много 
голяма и всеки ще разбере това обединение. Албанците също ще спечелят 
при една федерация, защото ще се създаде една обединена Албания с почти 
удвоено население.

Трябва да се концентрират всички усилия около една такава естествена 
федерация: развивайте нейната икономика, развивайте националната си кул-
тура, укрепвайте войската. А иначе Полша ще се надява на вас, вие – на Полша, 
и нищо няма да излезе…“32. Такива са думите на Сталин, записани и в двата 
български документа. Обаче отчетът на Джилас внася яснота за начина, по кой-
то трябва да се обединят трите държави според съветския ръководител. Ако 
се съди от текста на отчета, Сталин настоява редът да бъде следният – първо е 
нужно да се обединят Югославия и България, а след това към постигнатото от 
тях обединение трябва да се присъедини Албания. В отчета се вижда, че Ста-
лин повтаря тази своя мисъл два пъти, като втория път подчертава, че Албания 
трябва сама да изяви желание за присъединяване, т.е. тя да не бъде принужда-
вана от Белград и София33. В случая логично може да се разбере, че Сталин има 
предвид най-вече Белград.

Уточнението за начина, по който трябва да се осъществи обединението 
между Югославия, България и Албания, липсва в българските документи. От 
тях като цяло идеята на Сталин как и по какъв начин трябва да се обединят тези 
три балкански държави може косвено да се разбере от реда, който съветският 
ръководител посочва, когато заявява: „Вие не трябва да се бавите с обедине-
нието на трите страни – Югославия, България и Албания.“ Но това може да се 
схване и като подредба по големина на държавите, които трябва да станат части 
от общата федерация. Затова уточнението на Джилас, което не е направено в 
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българските документи, изяснява точно идеята на Сталин. А то, когато се при-
стъпва към анализ, е важно.

И от отчета на Джилас, и от българските документи се вижда, че Сталин 
не пояснява точно каква трябва да бъде структурата на федерацията, за която 
настоява. Но от начина, по който са записани неговите думи в различните из-
точници, може да се стигне до заключението, че става въпрос за формиране на 
тричленна федерация на паритетна основа. Във връзка с това трябва да се каже 
и друго. Макар че съветският ръководител настоява първоначално да се обеди-
нят България и Югославия, крайната цел на неговата директива, поне такава, 
каквато я четем в документалните извори, изисква създаването на балканска 
федерация чрез включването на Албания към вече създаденото българо-юго-
славско федеративно обединение, като се снема по този начин идеята за феде-
рация на южните славяни.

Логично краят на разговора в Кремъл поражда различни въпроси. Пър-
вият основен въпрос е желае ли наистина Сталин федерация между България 
и Югославия, или просто играе поредния театър пред своите гости? За няко-
го този въпрос може да изглежда алогичен, като се има предвид непоколеби-
мостта, с която съветският ръководител говори за необходимостта от обеди-
нение между двете страни. Но правят впечатление някои много важни факти, 
в които може да се намери достатъчно основание за поставяне и за отговор на 
този въпрос. В периода януари–февруари 1948 г. в ЦК на ВКП (б) се изработ-
ва една справка за България. В нея наред с положителната съветска оценка, че 
българската компартия е една от най-добре организационно сплотените и иде-
ологически издържани партии, може да се прочете и за някои слабости, като 
например „погрешната и в настоящото време отхвърлена идея за федерация 
на южните славяни…“34. Този документ, съставен при всички положения съ-
образно с гледната точка на Сталин, показва, че федеративното българо-юго-
славско обединение не се приема в съветската столица. Тук естествено може 
да се зададе въпросът – възможно ли е съветският ръководител да е променил 
своята гледна точка по федеративния проблем, без да е уведомил подчинените 
си, и на 10 февруари просто да е изложил своите нови виждания по него пред 
българите и югославяните? За да дам отговор, в случая е нужно да се върна към 
отчета на Джилас. В него на едно място югославският представител отбелязва: 
Сталин, след като вече е изложил позицията си за ускоряване на федеративното 
обединение между България и Югославия, казва, че двете държави трябва да 
укрепват своята икономика и армия, да развиват своята култура, а федерация-
та той определя като „абстрактна вещ“35.

Когато разглежда този важен детайл от отчета на Джилас, който лип сва 
в българските документи, отразяващи срещата в Кремъл, руският историк Л. 
Гибиански е склонен да приеме, че чрез своята настойчивост за бързо обеди-
нение между България и Югославия съветският ръководител може би разиг-
рава „поредния спектакъл“ пред своите гости в свойствен за него стил. Руски-
ят историк предполага, че с тази директива Сталин желае просто да провери 
готовността на българите и югославяните да се „подчинят“ на „височайшите“ 
решения. Гибиански се спира на този вариант на предположение, защото, ре-
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ално погледнато, в подобна „директива“ за ускорено българо-югославско обе-
динение практически няма нищо опасно за Кремъл, тъй като Сталин добре 
знае за традиционните противоречия между Белград и София във връзка със 
структурата на федерацията, което предполага проблематичния характер на 
процеса по нейното създаване. Но за това пък, продължава разсъжденията 
си Гибиански, тази директива дава възможност на съветския ръководител да 
„тества“ София и Белград и заедно с това да оказва нужния му натиск. Естес-
твено, когато излага всичко това, този историк уточнява, че липсват доку-
менти, изясняващи кой от отделните аналитични варианти дава отговор на 
въпроса коя е действителната причина Сталин да даде указание за ускорено 
обединение между България и Югославия36. Струва ми се обаче, че Гибиански 
долавя един много тънък момент. От една страна, Сталин не пояснява точно 
каква да е федеративната структура, а, от друга, от думите му се долавя ясно 
паритетният принцип. Това е добре завоалирана позиция, която определено 
би стимулирала традиционните противоречия между българите и югославя-
ните по формата на федерацията при едни евентуални преговори и те логич-
но биха били без резултат.

Така или иначе, от отчета на Джилас може да се разбере, че Сталин далеч 
не е искрен в своите намерения по въпроса за създаване на федерация. Сле-
дователно не мога да приема, че първият човек в Кремъл действително желае 
България и Югославия да се обединят. Този извод, струва ми се, може да бъде 
направен, въпреки един друг момент от разговора, проведен на 10 февруари. 
Когато Димитров заговаря за по-нататъшното развитие на българо-съветските 
икономически отношения, той за пореден път е прекъснат от съветския ръ-
ководител, който му казва, че на тази тема ще се говори със „съвместното юго-
славско-българско правителство“37.

Тук вече възниква основният въпрос – дали всичко това е само една игра на 
Сталин, или има и нещо друго? Трябва отново да се подчертае, че липсват доку-
менти, даващи отговор на този въпрос (а и едва ли има такива), което подсказва 
хипотетичния характер на направените по-долу разсъждения. В съчетание с ос-
таналите две двойки федерации, посочени от съветския ръководител като „въз-
можни“ и „естествени“ (федерациите между Полша и Чехословакия и Румъния 
и Унгария), настояването за ускорено създаване на федерация между България и 
Югославия може да има външно, за пред българите и югославяните, предназна-
чение на своеобразен контрапункт срещу големия проект на Димитров за обща 
федерация или конфедерация на „народните демокрации“ в Източна Европа. 
Лансирането на идеята за отделните федерации в този регион дава възможност 
да се отклони вниманието от едно голямо обединение, което е нежелано в Кре-
мъл, и е насочена съвсем манипулативно към друг проект, желанието за който 
в съветската столица е също толкова съмнително, но проект – изгоден в кон-
кретния момент за Москва поради непреодолимите противоречия, които съ-
ществуват във връзка с неговото осъществяване между София и Белград. Няма 
съмнение, че като визия със спекулативна цел една подобна програма изглежда 
далеч по-подходяща, отколкото съществуването на идеята за голямо обедине-
ние между „народнодемократичните“ страни в Източна Европа, която трябва да 
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бъде забравена. Подобно, дори само теоретично, обособяване на отделни групи 
федерации е стратегически подходящ механизъм и за предотвратяване на тясна 
интеграция между балканските „народни демокрации“, която може да доведе до 
обединение на България, Югославия, Албания и Румъния38.

Във връзка с изложените разсъждения трябва да посоча и нещо друго. 
На 12 февруари от Москва Кардел, Джилас и Бакарич изпращат до Тито теле-
грама, с която го информират за проведената на 10 февруари среща в Кремъл 
и за основните въпроси, застъпени в хода на разговора. Заедно с това оба-
че в телеграмата се подчертава, че Димитров е критикуван от съветска стра-
на заради изразена от него позиция, че между България, от една страна, и 
Румъния, Унгария и Югославия, от друга, трябва да се създаде митническа 
уния и да се съгласуват стопанските планове на тези страни39. Специалното 
подчертаване на тази съветска критика в известието, адресирано от югослав-
ската делегация до Тито, подсказва, че тя е направила впечатление на Кардел, 
Джилас и Бакарич. На едно място в своя отчет Джилас е записал, че недовол-
ството на съветското ръководство от основната линия в българо-румънски-
те отношения (става въпрос за желанието на София и Букурещ България и 
Румъния да създадат митническа уния и да съгласуват стопанските си пла-
нове) се отнася в пълна степен и до едно евентуално подобно задълбочаване 
в бъдеще на отношенията между България и Унгария и до сходен развой на 
отношенията между Югославия, Унгария и Румъния40. Въз основа на изпра-
тената от югославската делегация на 12 февруари телеграма до Тито и след 
анализ на отчета на Джилас Гибиански прави извод, че в желанието на Сталин 
да насочи вниманието на българите и югославяните изцяло към обединение-
то на техните страни се открива стремеж да не се допусне разширяването на 
това обединение чрез присъединяване към него на Румъния и Унгария. Или 
– според тази гледна точка в съветската столица са против едно балкано-ду-
навско обединение, което е по-малко от това, за което говори Димитров в из-
вестното си интервю, но все пак е достатъчно мащабно, за да бъде отхвърлено 
от Кремъл41. Съгласен съм с тази историографска позиция, защото изглежда 
логично съветското ръководство да отчита, че при задълбочаване на отно-
шенията между споменатите държави е възможно да се породят нежелани от 
него тенденции, които да ги подтикнат към обединение. В случая, ако трябва 
да направя някакво по-определено заключение, ще кажа, че с поведението си 
Сталин показва своето несъгласие „народните демокрации“ да вървят към от-
ношения, които с времето ще създадат условия за тяхното обединение, било 
то в по-голям или в по-малък формат.

Манипулативната директива на съветския ръководител за ускоряване на 
федеративното обединение между България и Югославия може да съдържа ос-
вен амбицията за постигане на всичко посочено дотук и още нещо. Чрез заво-
алираното лансиране на федеративен проект за създаване на балканска феде-
рация от три равноправни члена – Югославия, България и малката Албания, 
което е разбрано в Белград, но е неприемливо в югославската столица, Ста-
лин на практика пресича развитието на югославската политическа програма за 
„поглъщане“ в бъдеще на българската и албанската държава от югославската 
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федерация, нещо, което съветският ръководител определено не желае. Поглед-
нато от този ъгъл, цялото поведение на Сталин в моментите, в които той демон-
стрира съгласието си Югославия да присъедини Албания, може да се прецени 
просто като една игра с Тито и нищо повече.

Така или иначе, с посоченото дотук аз искам да изразя моята гледна точ-
ка: Сталин не е желаел федерацията на Балканите. Това важи както за 1948 г., 
когато той „настоява“ за създаването на такова обединение в Европейския 
Югоизток, така и за 1944 г., когато демонстрира „желание“ за ускоряване на 
федеративното южнославянско обединение. Разбира се, аз допускам, че пър-
вият човек в Кремъл е разсъждавал върху плюсовете и минусите за своята 
политика от едно евентуално изграждане на федерация между България и 
Югославия. Обаче от внимателния анализ на поведението на Сталин аз смя-
там, че в крайна сметка минусите са натежали и федерацията не влиза като 
стратегия в неговата балканска политика. Понеже Сталин е доста опитен 
политик, той успява да използва федеративната идея по различни начини за 
своите цели, без да заявява открито пред българите и югославяните нежела-
нието си за федеративното обединение на техните държави. По-късно, когато 
през март 1948 г. избухва съветско-югославският конфликт, федеративната 
идея окончателно потъва в историята.
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В последните години от управлението на Тодор 
Живков редица социално-икономически про-

цеси подготвят събитията от края на 1989 година. 
Наред с общата икономическа криза, настъпила в 
социалистическите страни, се наблюдават някои тен-
денции, свързани с генерационните отношения и био-
логичната възраст.

По-старите поколения са толерирани през целия 
период на управлението на БКП. Комунистическата 
партия възпитава в уважение и респект към по-въз-
растните, от по-младите се очаква послушание. Гри-
жата за старите се приема за обществено задължение. 
Това важи в най-голяма степен за заслужилите пар-
тийни кадри и особено за заемалите по-високи пар-
тийни постове1. Много от членовете на Политбюро 
остават в състава му в продължение на десетилетия. 
Емблематичният пример е Цола Драгойчева, която 
се оттегля през 1984 година, когато е на 86-годишна 
възраст. Пеко Таков подава оставка по здравословни 
причини на 73-годишна възраст през 1982 година. 
Старите дейци не се „изоставят“, а им се дават сине-
курни длъжности, които им гарантират запазване на 
дребни привилегии2.

Една специфична група, създадена от Живков, 
която остарява заедно с него, са активните борци. 
Докато социалното и икономическото положение 
в страната е стабилно, те са разглеждани като важ-
на обществена група с голям принос за развитието 
на страната и със сериозно влияние в обществения 
живот. Влошаването на икономическата ситуация и 
неимоверното нарастване на техния брой през 80-те 
години променя това отношение. Те се превръщат 
в привилегирована прослойка от стари хора, чийто 
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статут дава редица предимства не само на самите тях, а и на техните деца. Чрез 
тях Живков до известна степен се опитва да осигури подкрепа за себе си и за 
своите действия. Той и прослойката на активните борци де факто се озовават в 
политическа симбиоза, зависими са един от друг и разчитат един на друг. Близ-
ката биологична възраст и поколенският фактор допринасят за задълбочаване-
то на тази връзка. Първоопределящият мотив за мнозинството ветерани са все 
пак привилегиите. Наблюдават се и съществени изключения. Заслужили ста-
ри партийци, които реално и активно са участвали в антифашистката борба, 
с напредването на възрастта, когато много табута падат, все по-остро крити-
куват Живков. Някои – от просталински и маоистки позиции за засилване на 
режима, други – заради влошените отношения със СССР, а най-голямата група 
– заради липсата на реформи и застоя в партията3.

В същото време привилегиите на активните борци водят до нарастване на 
общественото напрежение и до негативизъм към режима и лично към неговия 
пръв ръководител4. Високите пенсии, приемът на децата им във висшите учили-
ща с предимство, използването на редица социални придобивки предизвикват 
допълнително обществено недоволство, което се изразява в обсъждане на ста-
тута и привилегиите им, в разпространение на слухове, които стигат до абсур-
ди, до ейджистки настроения, до осмиване5. Веднага след промените в. „Работ-
ническо дело“ публикува немислим дотогава анализ, в който авторът Димитър 
Кралев директно пише: „Тяхната привилегия бе най-първа, затова и се утвърди 
като най-продължителен нравствен дразнител.“6 Статията предизвиква вълнà 
от недоволство и негативни реакции в средите на антифашистите.

През втората половина на 80-те години за пръв път по време на управле-
нието на Живков има ясно изразена геронтизация на управлението. Тя се на-
блюдава в Политбюро, в Секретариата на ЦК и в правителството.

Средната възраст на членовете на Политбюро на ЦК на БКП при избира-
нето им на ХIII конгрес на партията през април 1986 година е 61,1 години, а в 
навечерието на 10 ноември 1989 – вече е 65,5 години. За секретарите на ЦК на 
БКП в този момент тя дори е още по-висока – 66,57 години. В Политбюро най-
възрастни са Живков – 78-годишен, Добри Джуров – 73, Гриша Филипов – 70, 
Милко Балев – 69, Пенчо Кубадински – 73.

В трудни моменти Живков винаги се опира основно на възрастово, ис-
торически и биографично близки до себе си партийци. По време на цялото си 
управление той балансира поколенски, като на ръководни места в партията 
лансира представители на три генерации – по-възрастни от него, от неговото 
поколение и по-млади7. Този негов принцип е нарушен единствено в послед-
ните години от управлението му. В създалия се тогава политически контекст 
(влошените отношения с Горбачов) той е изправен пред избор – да заложи на 
млади кадри или да подсигури себе си, обграждайки се с изпитани стари кадри 
от своето поколение.

Голямата политическа кариера на Живков започва през 1954 година, ко-
гато е избран за първи секретар на ЦК. Една от причините за избирането му 
е неговата младост. За Червенков тя е фактор, който изключва възможност-
та Живков да се превърне в съперник за лидерското място в партията8. Така 
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още тогава Тодор Живков разбира от собствения си опит подценяването на 
биологичната възраст, на младостта в политиката. Именно затова в последните 
години от управлението си той вижда опасност за своя пост сред по-младите 
висши партийни кадри. Под различни форми пред 80-те години са отстранени 
по-младите (лансирани от него преди това) Александър Лилов, Огнян Дойнов, 
Чудомир Александров.

В крайна сметка той залага на политическата лоялност за сметка на всич-
ки останали фактори – обновление, експертност, енергичност, инициативност, 
новаторство, реформаторство.

Живков си дава ясна сметка за създаденото от самия него положение и се 
опитва да го смекчи. Той издава устна заповед по-старите партийци да са кратки 
и протоколни в изказванията си на различните заседания и да оставят по-млади-
те да говорят. Една от характерните особености на напредналата възраст е мно-
гословността. Заповедта е пряко насочена към обширно изказващите се Добри 
Джуров, Станко Тодоров, Пенчо Кубадински, Гриша Филипов. Така Живков тър-
си начин да се даде възможност за изява на по-млади кадри в партията и в управ-
лението на страната9. Принуден от обстоятелствата, в името на политическото си 
оцеляване той се опитва да минимизира негативните последствия на собствения 
си компромис и горепосочената устна заповед е доказателство за това.

Живков се чувства по-сигурен сред хората от своята генерация, но тук 
допуска грешка, като за пръв път в политическата си кариера пренебрегва по-
коленския фактор. Той не оценява реално факта, че неговото поколение е ос-
таряло заедно с него. Това води до отчуждение от обществото и от неговото 
възрастово многообразие.

Доказателство за геронтизацията на управлението в България през 80-те го-
дини са и данните, които показват устойчива тенденция на покачване на средната 
възраст на правителствата след началото на 70-те години на ХХ в. В правител-
ството начело със Станко Тодоров, което управлява в периода 1971–1976 година, 
средната възраст при встъпването в длъжност на министрите е 50,97 години. В 
следващото, оглавявано отново от Тодоров, тя бележи леко понижение и е 50,16 
години. В кабинета начело с Гриша Филипов (1981–1986) тя вече е 53,03 години, 
а при наследника му Георги Атанасов е 57,43 години, което е най-висока средна 
възраст на българско правителство в цялата история на страната.

Но през този период средната възраст на правителствата е отчетливо по-
ниска в сравнение с партийното ръководство. По-старите партийни кадри си 
запазват контрола върху партията, докато по-младото поколение в нея заема 
оперативни длъжности по изпълнението на партийната политика. И двата ор-
гана обаче имат устойчива тенденция за покачване на средната възраст, за за-
стой и остаряване на кадрите в тях.

* * *
Подобна геронтизация на управлението се наблюдава и в останалите из-

точноевропейски страни от този период. Това е особено наболял проблем в 
КПСС. Последователното управление на трима стари лидери – Брежнев, Чер-
ненко и Андропов, е белязано със „застой, който задържаше ръста на кадри-
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те, работещи в партията. В правителството и ЦК отговорни длъжности се 
заемаха от хора даже над 90 години“10. Атрофията на Брежнев дава основание 
на работещия с него Живков да го нарече „политически труп“11. Новоизбра-
ният генерален секретар Михаил Горбачов критикува този застой на кадрите 
в ръководството на партията и предприема решителни мерки за преодоляване 
на проблема – само през април 1989 г. 110 членове и кандидат-членове на ЦК на 
КПСС са пенсионирани едновременно12. Като лидер на страната, доминираща 
в Източния блок, е само въпрос на време той да прехвърли критиките си и към 
другите социалистически страни. Емблематичният пример е България, която 
по това време е държавата с най-дългогодишен ръководител сред източноевро-
пейските лидери – Тодор Живков13. Лидерите на Чехословакия, ГДР, Унгария, 
Румъния са между 70- и 80-годишна възраст. Най-млад е полският председател 
на Държавния съвет ген. Войчех Ярузелски, роден през 1923 година.

* * *
Дотолкова, доколкото тоталитарният режим в България се олицетворява 

от личността и волята на Тодор Живков, самото негово остаряване във властта 
е доказателство за протичане на геронтизационен процес в управлението на 
страната през 80-те години на ХХ век. Когато застава начело на партията през 
1956 г., той е на 45 години, в разцвета на силите си – изключително деен, енерги-
чен, динамичен като ръководител. Следващите 20 години са най-плодотворните 
за времето на тоталитарния режим. В края на 60-те и особено през 70-те години 
са постигнати най-големите му успехи в икономиката, във външната политика, 
в културата. През 80-те години ситуацията рязко се променя. Живков вече е на 
70 години и започва да прави серия от грешки, опитва се да осъществява ре-
форми, но не отчита един или друг фактор за реализирането им, взима грешни 
кадрови решения, започва все повече да се откъсва от дневния ред на общест-
вото и от реалните му проблеми. Дори наглед маловажни неща – като използ-
вания от него език например, се превръщат в разделителна линия между него и 
новите поколения в страната. Характерният му диалект, според помощника му 
Нико Яхиел, дразни особено силно студентите и интелигенцията14. В послед-
ните си години Живков все повече говори публично за своите заслуги, за анти-
фашистката борба, за отстраняването на сталинистите от партията, склонен е 
към самоизтъкване, прави постоянни паралели с миналото. Все неща, които за 
новите поколения се свързват повече с уроците по история, а за по-старите са 
до болка познати15. Постепенно Живков започва да се превръща в отдалечена 
от обществото фигура, в човек от друго време. Искра Баева пише, че в края на 
своето управление той „приема желаното за действително“16. Първият ръко-
водител губи представа за реалността. По-късно той дори обвинява 5 години 
по-младия от него Добри Джуров в старческо оглупяване17. Фолклорът е силно 
средство за обществено влияние и е своеобразен лакмус при протичането на 
подмолни обществени процеси. Все по-често в него се откроява осмиване на 
процеса на застаряване на ръководството на държавата и персонално на ней-
ния пръв ръководител. Започват да излизат множество политически анекдоти 
и памфлети (силно пропагандно средство), които иронизират неговата възраст 
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с ясна конотация за оглупяване, старческо слабоумие, импотентност за взимане 
на решения. Най-разпространеното подобно произведение (политическа сати-
ра) от края на 80-те години започва така: „Дядо Тошо, дядо Тошо, /ти ни управ-
лява лошо. /Взе дъската да ти хлопа. /Станахме за смях в Европа.“ Старостта 
е изведена напред като проблем и се поставя в пряка зависимост с резултатите 
от управлението. Контекстът е силно негативен. Интересно, че тази сатира не е 
насочена срещу системата, а персонално срещу Живков18.

Много от членовете на ЦК на БКП и на правителството поради напредна-
лата си възраст са с разклатено здраве, което пречи на работоспособността им и 
на взимането на текущи управленски решения19. През втората половина на 80-
те години самият Живков вече има здравословни проблеми. За влошеното му 
здраве и умората от възрастта има множество източници от най-близкото му 
обкръжение20. Няма никакви данни обаче да е засегната мозъчната и мислов-
ната му дейност. По мнението на всички, с които е работил, той е имал изклю-
чително услужлива и съхранена памет21. Според Григор Стоичков: „Отначало 
беше жизнен и работлив, впоследствие изтощен физически, но разсъжденията 
му бяха истински.“22 Според последния му съветник Костадин Чакъров той е 
бил и в добро физическо състояние23.

Впечатлението от физическото му присъствие, което е съществена част от 
невербалната политическата комуникация, с годините силно се променя. „Има 
вид на старец, който недовижда, попрегърбен и много неуверен в движенията си. 
Какъв контраст с неговата изправена, стегната и енергично пристъпваща към 
трибуната фигура, която публиката беше свикнала да вижда.“24 Наблюдени-
ето на Нико Яхиел всъщност се споделя от цялото общество поради факта, че 
Живков стои начело на страната в продължение на десетилетия, остарява и се 
променя в публичното полезрение. Особено коментирани са новогодишните му 
поздравления, защото всеки вижда как броят на редовете на страницата нама-
лява с годините, запъванията му се увеличават, външният му вид се влошава.

Въпросът за наследника

Биологичната възраст е сериозен фактор при определяне на евентуалния 
наследник на Живков, търси се по-млад човек. Въпросът за нов лидер на партия-
та започва да излиза на преден план след смъртта на дъщеря му Людмила, която е 
била член на Политбюро. В нея той е виждал продължител на делото си и тя полу-
официално е била подготвяна да го наследи25. Смъртта й се отразява много тежко 
на стария лидер26. Дълго време след това проблемът не е обсъждан публично. 
Записани са изказвания на Живков, че възнамерява (дали на шега, или наистина) 
да остане на поста си до 95-годишна възраст през 2004 година.

Първият случай, когато индиректно се иска оставката на Живков и са из-
ползвани биологичновъзрастови аргументи за това, е на пленум на ЦК от юли 
1988 година27. На същия форум за пореден път се вижда ролята на по-старите, 
които по-малко се страхуват да изричат истината. Не някой млад от състава на 
ЦК, а над 80-годишният ветеран Стоян Караджов поставя открито въпроса за 
наследника на Живков: „Другарят Живков отива вече към 80 години… Кой ще я 
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поеме? (партията – К. М.)“28. В сложен за Живков момент публично е изречено 
немислимо доскоро твърдение – лидерът е остарял.

До оставката си на 10 ноември 1989 г. Живков се лута по въпроса за своя 
наследник. Търси различни варианти, колебае се, отлага обсъждането, но така 
и не взима решение. В последните дни преди 10 ноември се опитва да предложи 
Александър Лилов, но линията на събитията вече е извън неговия контрол. В 
крайна сметка при определянето на новия генерален секретар Живков не играе 
никаква роля.

По думите на един от участниците в смяната му – Йордан Йотов: „…дого-
ворихме се, че ще търсим човек, който да е под 60-годишна възраст, за да има 
време да укрепи тоя пост, да поработи повече“29. Подобно предложение прави 
и Живков при срещата си с дошлите да го уговарят да се оттегли Джуров–Йо-
тов–Станишев: „Трябва да е под 60 години, да има сили и време да извърши ре-
формите.“30 Счита се, че член на ЦК, който е над 60, няма да може да навлезе 
в работата и да се утвърди дългосрочно на поста. Така една от причините за 
избора на Петър Младенов измежду членовете на Политбюро (наред с външно-
политическите фактори) е възрастта му – 53 години.

10 ноември 1989

Биологичновъзрастовият фактор е основният официален аргумент за 
оставката на Живков. Неофициално възрастта отдавна се изтъква като негов 
минус както сред поддръжниците, така и сред опонентите му. Според Григор 
Стоичков: „Главата му работеше, но възрастта му налагаше смяната му.“31 
Противниците му разглеждат безспорно негативно напредналата му възраст и 
дори само заради това смятат, че той трябва да се оттегли.

На заседанието на 10 ноември физическото състояние на Живков има две 
проявления – преди и след почивката на пленума. Преди нея той изглежда доб-
ре, в кондиция е и с нищо не показва намеренията си. Членът на ЦК Станиш 
Бонев пише: „С жива и свежа мисъл, без да чете, той говори час и десетина 
минути.“32 След почивката обаче следва рязък контраст в поведението и из-
ражението му, който е уловен от телевизионните оператори и се превръща в 
основно медийно послание за рухване, старческа немощ, неадекватност. Дър-
жанието му през втората част на форума може да се определи като нетипично 
за него33. Участникът в пленума Боян Трайков пише: „Полусвлечен на стола, 
лицето – отпуснато и грохнало, погледът – невиждащо блуждаещ.“34

Напредналата му възраст се използва като основен мотив от самия Жив-
ков при оттеглянето му. Подавайки оставката си на заседанието на Политбю-
ро от 9 ноември 1989 година, той твърди: „Причините са: първо, в това, че 
аз стоя вече 30 и няколко години начело на партията и държавата; второ 
– наближавам 80 години. Очевидно годините са си години, а постът генера-
лен секретар изисква голямо напрежение. Независимо какви преустройства 
ще правим, как ще се движим напред, генералният секретар на партията ще 
бъде винаги претоварен.“35 Възрастта в случая се оказва удобна и за двете 
страни. Тя обаче прикрива реалните мотиви и причини за смяната. За рефор-
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маторите зад формулировката „остаряване на лидера“ се крие желанието за 
власт, а за Живков – протоколно приемливо и достойно оттегляне. Интересен 
е фактът, че само година по-рано, през ноември 1988 г., когато Живков подава 
оставка, тя не е приета от Политбюро и в решението е записано, че тя „въобще 
не трябва да се обсъжда“36. Така на 77 години възрастта не е проблем, докато 
на следващата година, когато той е само с една година по-стар, тя вече е осно-
вен аргумент за оставката му.

* * *
Биологичната възраст на дългогодишния пръв ръководител на партията и 

държавата се оказва сериозна политическа тема в последните години и особено 
месеци на управлението му. Неговото поколение и той самият остаряват във 
властта. Докато властта им е стабилна, факторът възраст се приема положи-
телно – като опит, мъдрост, солидност. При смяната на политическия контекст 
ударението рязко се променя и биологичната възраст вече се разглежда като 
недостатък.

Изводът, който може да се направи, е, че при смяната на Живков и него-
вото политическо поколение навлизането на по-млади политици става и чрез 
извеждане на преден план на биологичновъзрастови причини за трансформа-
цията. Настроенията при тази смяна са показател за двойната употреба на въз-
растта в политически план. Лекотата, с която се сменят плюсове и минуси на 
един и същ социален факт, показва, че биологичната възраст играе поливалент-
на роля в политическия живот и в политическите генерационни отношения. 
В случая със смяната на Живков, от една страна, тя се използва за прикриване 
на реални действия и намерения, а, от друга, заложените от последните години 
на неговото управление тенденции към геронтизация в БКП преминават като 
такива и при наследника БСП за времето на целия преход.

Геронтизацията на ръководството на БКП е една, макар и не основна при-
чина за делегитимирането на тоталитарния режим и за предизвикването на 
социално недоволство (основно сред интелигенцията и младите) в годините, 
предшестващи началото на демократичните промени в страната.
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Питали са ме неведнъж защо пиша за политика и 
това работа ли е на писателя. Отговарям, че по-

литиката е всекидневният живот на хората. И че дока-
то в политиката историкът търси корените на явлени-
ята и събитията, тяхната взаимовръзка и пр., докато 
социологът изследва социалните им проекции, дока-
то журналистът се заглежда в сензационното, а поли-
тикът – в келепира, писателят прокарва през сърцето 
си сполуките, на които сърадва, и злополучията, кои-
то изстрадва. Той туря над литературата и идеологи-
ите участта народна, която е негова съдба.

1.

Днес все повече хора у нас предугаждат, че се 
задават големи събития, че настоящата година ще е 
преломна в битието ни и че най-сетне трябва да на-
правим съдбовния си избор – да останем ли на дъ-
ното в коптора на Европа, или да се оттласнем към 
благополучие и възход.

След двайсет години злощастен преход от социа-
лизъм към капитализъм (най-лошият от преходите на 
бившите соцстрани) българите, живели сравнително 
добре при социализма с осигурена работа и прилични 
доходи, с безплатно лечение и образование, с възмож-
ност да си построят с държавен заем жилище, да си 
купят след години чакане демодиран соцавтомобил, 
са докарани до катастрофа. По официални данни ние 
сме първи по смъртност в Европа (14,2 починали на 
1000 жители) и последни по доходи (близо 2,3 милио-
на бедни преживяват с по-малко от 175 лева на месец). 
Според „Евростат“ ние се топим най-бърже.

Какво преобръща и поломява живота ни с вой-
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ни, въстания, братоубийства, невъзвратими загуби на територия и население? 
Съдбовно предопределение ли (геополитическо положение, враждебни съсе-
ди)? Прокобата да не можем да се управляваме? Гибелни черти на националния 
ни характер – търпение до примиряване и овчедушие? Прастарото разделение 
и противоборство, завистта или унаследеният чергарски индивидуализъм, съ-
ешил се със славянското ни лековерие и анархизъм?

Трудно, може би непосилно е да проникнем в душевността на народа, тъй 
като сме частица от него, всмукали сме още с майчиното мляко представите му 
за добро, зло, морално и греховно. Затуй нам е отредено да проумеем само, че 
народът ни единствен е съдник на себе си, че търпи, но не забравя; вярва, но се 
и обезсърчава; прощава, но и наказва. И тежкò на ония, които забравят за деня 
на народния съд!

2.

През социалистическия период у нас (1945–1989 г.) насилствено бе пре-
къснат естественият път на икономическото, социалното и политическото ни 
развитие. Вместо модерно земеделие, лека промишленост и туризъм според 
традициите и природните ни дадености, присадиха ни с терор и при много 
лични драми сталинския социализъм – ирационална политико-икономическа 
система без частна собственост и пазар, с тотален контрол и планировка.

Заченат не където трябва и не в подходящото време, сталинският социа-
лизъм страдаше от опасни генетични увреждания. Опитът на КПСС в лицето 
на младия апаратчик М. Горбачов да реформира системата пропадна. Неспосо-
бен да проумее стратегията на гениалния Дън Сяопин за излизане от общата 
криза на социализма, камо ли пък да я приеме (руското имперско месианство 
– „Втората Византия“, самочувствието на велика сила, която ръководи и поуча-
ва света, славянската емоционалност и експанзивност), Горбачов не усети как с 
лекомислените си стратегеми отпуши бутилката с бесовете.

И когато съветският „Титаник“ започна да потъва, нас, преданите спътни-
ци, вярвали непоклатимо в клетвите за вечна и нерушима съветско-българска 
дружба, ни изхвърлиха зад борда и не в някоя спасителна лодка, а в ледените 
води на икономическия океан.

Та е справедливо днес да се запитаме, макар въпросът да изглежда чудо-
вищно абсурден: защо бяха Октомврийската революция, Гражданската война, 
индустриализацията и колективизацията с милионите жертви и колосалните 
усилия, възторзите и вярата в новия живот, щом в конце концов една ста-
ра империя, една велика световна сила се срина като картонена кула? И се 
пръкнаха мошениците милиардерчета абрамовичи и дерипаски с безумния 
си разгул, а всерусийският император Николай „кървавия“ и императрицата, 
любовница на селяка Распутин, бидоха канонизирани за светци с ореоли на 
главите?

Дали отговорът не е в „Руския космизъм“ (Св. Рьорих), в „Ирония на ис-
торията“ (Хегел) или в циничното откровение „СоциализЪмът беше социално 
недоносче“ (Т. Живков)? Един господ знае.
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3.

Да се смени в един човешки живот два пъти социално-политическата сис-
тема, докато други народи произвеждат блага и се радват на благополучие, е 
непосилно трудно, дори жестоко. На ноемврийския пленум на БКП през 1989 
г. несменяемият близо 35 години първи партиен и държавен ръководител То-
дор Живков, архитектът на социализма, неуморимият реформатор и експери-
ментатор, хитрецът профан с огромно самолюбие, най-сетне бе свален с нежен 
дворцов преврат.

Епохата на Живков ни дари с блажени спомени за бира и кебапчета на ко-
рем, за трабанти и москвичи, сиви панелки, несекващо строителство на пред-
приятия, повечето губещи, за дембелско живуркане с производствени ментър-
джилъци, за кражби на едро и дребно от общото (държавното) и с навика за 
колосално пилеене на време. В „белите“ страни времето отиваше за продук-
тивен труд, а у нас основно за словесна плява по конгреси, конференции, пле-
нуми, събрания, съвещания, заседания, за указания, разяснения, петминутки, 
митинги и лафмухабети по кръчми и кафенета – сякаш цялата нация воглаве с 
лидера си бе заболяла от синдрома ГУБИВРЕМЕГОВОРЕНЕ.

Живковисткият социализъм ни завеща огромен външен дълг за нас и по-
коленията ни, неефективна икономика с присъщите й екстензивност, волун-
таризъм, пълно интегриране с икономиката на СССР. Остави ни – и в това е 
днешната ни трагедия – общество на конформизма и посредствеността, проя-
дено от тежки социални, икономически и главно нравствени противоречия.

Както никога в своята история, българският народ биваше разделян на 
НАШИ и ЧУЖДИ, революционери и реакционери, атеисти и религиозни, без-
партийни и комунисти: те пък се деляха на активни борци (също класирани на 
около пет категории за месечните възнаграждения) и на пасивни, с привилегии 
и без привилегии, с връзки и без връзки, с български и с чужди имена. Брутал-
но се налагаха идеята за хегемона (работническата класа), презрението към на-
ционалното (интернационализмът), отхвърляха се традициите и националните 
ни идеали. И всичко това пораждаше унижения, завист, злоба и ожесточение до 
степен на морален колапс.

В такава взривоопасна обстановка нашата политическа класа пое тежкия 
жребий да поведе България през изпитанията на прехода.

4.

Понятието „политическа класа“ влезе в употреба у нас отскоро, привне-
сено от западните демокрации. Според представите там това е сбор от хора с 
общи интереси във вътрешната и външната политика на държавата. Те се въз-
питават (някои наследствено), обучават и работят в институциите и свързват 
своето осъществяване с просперитета на държавата и обществото.

У нас политическа класа от такъв вид никога не е имало, защото с нищож-
ни промеждутъци от време не е имало и демокрация. Явно е, че на такава почва 
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политическа класа не може да вирее, камо ли да цъфне и върже. Затуй пък в по-
литическия ни живот успешно се налагаше практиката на лъжите (демагогия-
та), корупцията, сопаджийството (побоищата), заменена днес с „интелигентно-
то“ купуване на гласове, келепирджилъкът (личното обогатяване), далаверите 
(мошеничествата).

Изразителните турски думи, залегнали в следосвобожденския ни лекси-
кон, пасват и днес и електоратът ни с истинска наслада назовава народните из-
браници маскари (безобразници) заради мискинлъците им (гадни постъпки). 
Днешната ни политическа класа, която благоденства при пълна демокрация, 
има от кого да се поучи на жертвеност, идеализъм и морал. Това са блестящите 
политици, оратори и държавници П. Р. Славейков, Ст. Стамболов, Г. Димитров, 
Ал. Стамболийски, Ал. Малинов, Н. Петков. За съжаление, родена в епохата на 
Големия грабеж, с гешефтарска закваска и компрадорски навици, тя бърже се 
изроди в прослойка от жалки епигони, крадци и мародери, нагли парвенюта, 
нехаещи за народната съдба.

Да се изброяват мискинлъците й е губене на време. Електоратът ги знае 
и помни. Не може обаче да се прескочи последното й омаскаряване в 40-ото 
НС. Докато украинските депутати намалиха наполовина заплатите си, нашите 
синковци тъкмо в надвисналата световна криза си гласуваха 29% увеличение, а 
социалистът Пирински ги обдари и с по 1500 лева за честита НГ!

Трудно е да си представим по-голямо безочие, наглост, просташки его-
изъм, сякаш, ако перифразираме Маркес, тия господа се нагласяха за пир по 
време на чума. Затуй и българинът изпитва към тях не равнодушие, не безраз-
личие, не дори омраза, а отвращение.

5.

Политическата класа се отхранва от политическите формации (партиите) 
и носи, както детето от майка си, пороците и добродетелите им. Куриозно е, че 
след разпадането на соцблока от всички компартии се съхрани само БКП. И 
макар да се възраждаха старите буржоазни партии, тя беше единствената реал-
на сила, годна да поведе България през изпитанията на прехода. Нещо повече, 
мощното надигане на масите не беше за СМЯНА на социализма, а за неговата 
демократична ОБНОВА. Едно експресно изследване от онова време показва, че 
близо 67% от населението в различна степен на доверие са очаквали тъкмо БКП 
да изпълни тази историческа мисия.

За да стори това, БКП трябваше да се преустрои, да смени старото си ръ-
ководство с ново, способно да управлява при екстремални условия, да се съ-
противлява на рутината, инерцията и рефлексиите на партийните членове и да 
смени постулатите си с адекватни на новото време. Вместо това, привикнала 
на политически комфорт, уплашена не на шега от бурното недоволство на ма-
сите, партията предпочете безславно да дезертира. Но не пропусна да приложи 
из пробван още в нелегално време похват за оцеляване: клонира се на ЛЯВО 
(БСП), ДЯСНО (СДС) и ЦЕНТЪР (ДПС).

С „Лукановата зима“ тръгна и фалстартът на българския преход. Уволне-
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ни бяха хиляди служители на МВР, пенсиониран беше прочутият криминалист 
полк. Ботев, което кримиконтингентът отпразнува като щастливо събитие, 
съкратени бяха службите, които следяха външнотърговските дружества и ва-
лутните операции. Къде потънаха след това огромните им авоари и близо двата 
милиарда долара, кътани от Живков за при злополучия в икономиката, и до 
днес – тайна непостижимая.

Развързал разрушителните сили, подарил на мнозина съпартийци куфар-
чета с милиони за личен бизнес, Луканов благослови Големия грабеж и се оттег-
ли в „Топенержи“ да си гледа интересите. Но не за дълго.

Шест години подир първия провал на БСП последва втори, още по-лош. 
Под управлението на младия партиен апаратчик Ж. Виденов се срина финан-
совата система, милиони хора изгубиха спестяванията си, за да се обогатят 
чрезмерно банкови престъпници и мафиотски босове. А след нови осем години 
БСП отново управлява. Този път в тройна коалиция с мандата на отрочето си 
ДПС. И пак начело е млад, интелигентен партиен апаратчик – С. Станишев. (За 
целия ни преход от десет премиери само двама – Луканов и Костов – познаваха 
държавните структури и инструментариума на управлението. Поразителна е 
безотговорността на политическата класа да качва на държавния кораб капи-
тани, които не познават навигацията, а някои страдат и от морска болест; и 
лековерието на народа да плава с такъв кораб към бъдещето си!!!)

За изтеклите почти четири години се задълбочи неимоверно корупция-
та, съдът не работи, администрацията се дави в бюрокрация и далавери, обще-
ството губи стотици милиони евра от европейските фондове, валят заплахи и 
наказания от ЕС, надвисва безработица. Сякаш зла прокоба преследва БСП. 
Дори най-сетне да изпълни мандата си, тя ще отнесе последиците от зулумите 
на ортаците си, а моралното бреме на управлението ще се стовари върху пле-
щите на възторжения оптимист Сергей, разпнат като Христос между двамина-
та разбойника.

6.

Започнал с червен фалстарт, нашият преход при първото управление на 
СДС заприлича на жалък фарс. На гребена на историческата вълна (има и та-
кива парадокси!) вместо нужният ни Стамболов изскочи оперетъчният Ф. Ди-
митров. Адвокатчето с политически и литературни амбиции тутакси се хвър-
ли с женска истерика в баталии: срещу съюзника си ДПС, срещу „мравките“ и 
„люспите“ в Синята партия, срещу патриарх Максим, комуто противопостави 
алтернативни владици и чучелото в расо Фори Светулката.

Само в едно от сраженията си Ф. Д. се пребори мъжки. Със своите злове-
щи ликвидационни съвети той раздроби на стотици хиляди парчета комаси-
раната при много лични драми българска земя, опустоши стопанствата, фер-
мите с елитни стада, мелиорациите. Докато чехи, унгарци, източногерманци 
преобразуваха кооперативите си в акционерни дружества, ние героично ги 
разгромихме.

И за всичките злодеяния на Ф. Д. неговите побратими в скандалното 40-о 
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НС, вместо да му присъдят поне сто тояги на голо, го изпратиха с прочувствени 
речи и топли аплаузи. Но историята рано или късно ще му отмери и въздаде; че 
и на неговите вдъхновители А. Мозер и Ж. Желев.

След Ф. Д. се изредиха няколко анемични правителства, имаше стачки и 
бунтове, биде подпалено и Народното събрание, в което електоратът вече виж-
даше не светая светих на държавността, а символ на черната си орисия. Тогава 
на власт отново дойде СДС. Само че това вече не беше разноликата политическа 
сбирщина, а стройна, дисциплинирана партия, организирана от новия й водач 
И. Костов. В кратко време той беше успял да преодолее партикуларизма, да раз-
гони вождове и „кинжали“. Обигран в две правителства, амбициозен, волеви, 
без скрупули, с ясна визия за характера на прехода, Костов подкара дълго отла-
ганите реформи, стабилизира финансите, задвижи успешно преговорите с ЕС.

Перспективен държавник, той не владееше изкуството на политическия 
компромис (то се учи), разиграваше непреклонност, липсваше му дарбата да 
оценява дълбочинно явленията (а то не се учи). Може би заради това той се 
отнесе пренебрежително към „явлението“ С. Кобургготски. Монархът без трон, 
прагматичен – не си въобразяваше, че ще си възвърне короната, но сигурен, 
че ще възстанови национализираните си имоти, погостува, понюха и доловил 
тежненията на народа, копнеещ за Спасител, пожела да стане президент – ялова 
институция, но съответстваща на царското му достойнство.

Костов самонадеяно си поигра с елементарни шиканации и му попре-
чи. Симеон му отвърна с изненадващ (?) ход – кандидатира се за премиер. И 
с набързо създадената си партия НДСВ, и с доверчивото упование на масите 
издуха Костов и СДС от властта. Този тежък грях на Костов имаше съдбовни 
последици за него, за СДС, който подир пет-шест години се разпадна на жалки 
маргинализирани отпадъци, и най-вече за България, тъй като получилите до-
бър старт реформи забуксуваха задълго.

7. 

Другото отроче, ДПС, показа завиден талант да оцелява и да се нагажда 
във властта – никога начело, но винаги до най-млечната цицка. Зачената като 
етническа партия от затворен електорален тип в грубо нарушение на чл. 11 (4) 
от Конституцията заради мощния натиск пред съда на социалиста премиер А. 
Луканов, с добре изградени структури, със здрава дисциплина и авторитарен 
ред, тя не изменя природата си, макар да се камуфлира с българи в ръковод-
ството си. По медиите, на дебати в НС или по митинги и събрания ДПС се 
обявява за единствен гарант на етническия мир и внушава на лековерниците, 
че всеки опит да бъде отстранен или (недай, боже!) изолиран от властта ще 
ни докара гражданска война. А в действителност тъкмо ДПС с политиката и 
практиката си подклажда латентно, като жив въглен, етническото напрежение, 
мъти главите и трови душите на българските мюсюлмани. И вместо нейните 
високообразовани водачи да помагат на своите единоверци да се отърсват от 
овехтели догми и символи на исляма, да се просвещават върху съвременните 
постижения на науката, та най-сетне пълноценно да се ИНТЕГРИРАТ в евро-
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пейска България, те умишлено ги изолират в районите им – безпомощен екзис-
тенциално, податлив на манипулиране електорат.

Създателят на ДПС А. Доган се разкри като умен, амбициозен лидер с дик-
таторски наклонности. Говори се, че е много богат заради „обръчите от фирми“, 
с които поддържа кръвни връзки, но къде, какво и колко притежава, един аллах 
знае. Чат-пат той се появява в НС при важен дебат да гласува или да произнесе 
с менторски тон реч, подир която тръгват и възхвалите: колко обигран политик 
е и какъв важен „балансьор“ е на разлюшканата ни политическа лодка. Изтрие 
ли се този грим, лъсва ликът на пресметлив политически хитрец, който ловко 
паразитира върху нашенското безхаберие и скудоумие.

Заради пладнешките грабежи в поверените на ДПС министерства, аген-
ции и служби, заради посредственото администриране и организационното 
безсилие ЕС спира стотици милиони евра за България по изключително важни 
програми. И това фатално руши икономиката ни.

8.

Третият член на управляващата коалиция НДСВ грейна като комета и 
също така бърже гасне. То се роди не от обективни обществени потребности, а 
от каприза на С. Кобургготски и лековерно отдаденото му народно доверие.

Въобразил си, че държавното управление е нещо като игра на крикет, Ко-
бургготски пожарно насъбра добри специалисти (юпита), но и доста карие-
ристи, още неуспели да се вредят в елита. Като изключим историческия акт на 
приемането ни в ЕС, НДСВ с побратима си ДПС вместо да реши болезнените 
проблеми на прехода, опасно ги задълбочи. Партията също плати данък на ев-
тиния популизъм, на неизбежната корупция, на приватизационните далавери, 
на роенето.

Тъй отгърмя поредният кьорфишек на несравнимия български преход и 
отрезвелият народ видя най-сетне, че „царят е гол“ и не е снизходил да го спася-
ва, а да си възвърне огромните имоти и нови да придобие – далавера, за каквато 
другите бивши балкански монарси не си и помислят. Но и ние припечелихме. 
Като компенсация Симеон ни остави безценни уроци по външен аристократи-
зъм и нагло благоприличие.

9.

Партийната палитра – над триста партии от БСП до партията на Киро Ли-
берало, тази нашенска неизлечима шизофрения, ще е непълна без две нови, 
уверено утвърждаващи се партии: „Атака“ и ГЕРБ.

„Атака“ бе създадена от В. Сидеров да запълни занемарена ниша в поли-
тическото ни битие – националистическата. Програмата на партията от 20 точ-
ки е положена върху общи социални пожелания и върху силната регулаторна 
роля на държавата; философията й е смес от националшовинизъм, ксенофобия 
и мистика. Може би от екстравагантност атакистите отхвърлят членството ни 
в ЕС, убедени, че то подкопава националния ни суверенитет и идентичност, 
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осъждат НАТО, а САЩ обявяват за юдомасонска държава, управлявана от 
сатанинския еврейски елит. Срещу него Сидеров възправя Истинското пра-
вославие, осенено от божията благодат да съкруши Антихриста. Дали това 
автентично православие трябва да се търси в Армения с древния Ечмиадзин, 
в християнската люлка Гърция или във Великая Русь („От востоке звезда сiя 
восiяет“) – не се разбира от писанията му.

10.

ГЕРБ навлезе отскоро, но мощно в политическия и в обществения живот. 
Нейният лидер Б. Борисов преди това се прояви като главен секретар на МВР, а 
днес с пълни сили кметува в занемаряваната десетилетия и болна от неуредици 
двумилионна София.

Поемайки кметството, той разбута котилото в общинския съвет, дето се 
бяха загнездили водещи партии и по изпробвания „модел Софиянски“ си бяха 
поделили парчета от столичната баница (топлофикация, транспорт, софийски 
имоти и пр.). Близо две десетилетия те безнаказано присвояваха огромни суми 
от бюджета и щом им дръпнаха плячката, вкупом се хвърлиха в яростна атака. 
С шантажи, компромати в медиите те клеветяха Борисов като мафиот, мутра-
джия, необразован хулиган, некадърник. Не му приписаха само педофилия и 
сексуални насилия, макар да се знае, че нежният пол го харесва.

Ала моралният натиск беше блед в сравнение с притискането по най-
болезнените проблеми: боклука, глутниците кучета, дупките по улиците, за-
дръстванията – неизбежни за един хаотично растящ град, приютил почти една 
трета от населението на България. Суходол се разбунтува и затвори депата си. 
Където и да отидеше Борисов да моли за нови депа, невидима ръка подире му 
разтуряше договорите. А боклукът преливаше по тротоарите, над столицата 
се носеше смрад, прокобваха екологична катастрофа. Принуден на отчаян ход, 
Борисов помъкна вонящите софийски бали в другия край на България.

Етапите на тази боклучива епопея едни наблюдаваха със съчувствие, дру-
ги – със задоволство, а премиерът Станишев и министрите му – с безстрастие-
то на римски сенатори. И чак когато разтревожените брюкселски комисари им 
припомниха, че екологичните проблеми са най-паче грижа на правителството, 
Суходол се отпуши като с магическа пръчка. На историята й остана да разбули 
смрадливата мистерия с трагикомичния й финал „екологична криза“ и с ха-
ризаните десетина милиона грешни пари на „Вълка“ Гайтанджиев, както и да 
прецени кой спечели и кой загуби в нея.

Изблъскан на една безмилостна арена, Борисов показа качества на широ-
ко скроен ръководител, психически устойчив, с усет за проблемите и проек-
циите им, с воля и енергия да преследва упорито целите си, с дарба да приоб-
щава за съмишленици кадърни и почтени хора. В интервюта или в разговори 
с хората той впечатли с простонародния си език, сбит и ясен, обагрен с наход-
чив хумор.

Възможно е той да е прозрял харизмата и призванието си в изпитанията, 
защото съгради ГЕРБ и почти без структури по места и без средства за про-
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паганда я хвърли в изборите за евродепутати и за органи на местната власт и 
ги спечели.

Най-уязвена от успехите на ГЕРБ се почувства БСП. Ставаше ясно, че 
новият противник не идва за поредната „смяна на караула“, а с амбицията да 
разтури компрометирания политически модел и да потърси отговорност за 
разстроената държава, разхищенията и лошия старт в ЕС. БСП мобилизира 
силите си, към старите обвинения срещу Борисов притуриха нови, сякаш съ-
крушителни: липсвал му бил „управленски капацитет“, какъвто, подразбираше 
се, други притежавали природно, едва ли не от люлката; манталитетът му бил 
„пожарникарски“ и пр. Тази невъздържана врява стигна до истерия, недостой-
на за старата, боева БСП.

Жегнат наживо, Борисов не остана назад. И вместо цивилизован спор за 
принципи, на публиката се поднесе махленска кавга, унизителна за лидерите 
и партиите им. А на тези две партии тепърва предстоеше да се съревновават и 
да пишат историята на България – БСП, след като най-сетне се дефинира като 
националноотговорна лява партия; ГЕРБ, след като се докаже като партия на 
почтените, способна да осъществи надеждите за промяна на статуквото.

11.

В лабилната ни социосистема се очертават нови конфигурации, сходни с 
модела на европейските демокрации: силна десница и силна левица. Посттота-
литарното преструктуриране на собствеността е почти приключило, оформила 
се е едра капиталистическа класа (2–3%); около 15% от населението са лумпени-
зирани; новата средна класа обхваща около 15–20%; 60% живеят в краен недои-
мък. В действителност това е пауперизираната част на средната класа, която не 
е изгубила самосъзнание за принадлежност.

Тези процеси стават на фона на „Третата вълна“ (Тофлър) в цивилизаци-
онното развитие на човечеството. Докато САЩ, Япония и Западна Европа още 
през 70-те години на миналия век влязоха в информационното общество, стра-
ните от Централна и Източна Европа сега пристъпват в него. По класическа де-
финиция това е общество на информационно-комуникационните технологии 
и на услугите. Днес в САЩ поразително са намалели работниците (15–20%), 2–
3% са заети в селското стопанство, а 70–80% са така наречените професионали, 
или „бели якички“, работещи в различни области на услугите. По социалното 
си положение те са СРЕДНАТА КЛАСА на Америка.

Зародила се в древността, укрепвала в битки с олигарси, феодали, аристо-
крати и плутократи, средната класа доминира в развитото съвременно общест-
во и му налага своите цивилизационни ценности. Тя носи генетично заложени 
в себе си стремленията за свобода, демокрация и силна държава, гарант е на 
законите и правилата, без които съществуването й е застрашено. Тя отхвърля 
стагнацията в духовния живот и догмите; бори се ожесточено срещу всяка дик-
татура и автокрация; прилага като основополагащ принцип РАВНИТЕ ВЪЗ-
МОЖНОСТИ за всички индивиди, плодотворната конкуренция в търсене на 
оптимални резултати; защищава гражданското общество и самоуправлението. 
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Нейни опорни стълбове са собствеността, семейството, религията.
Тези качества са въплътени може би най-пълно в американската средна 

класа, за чиито членове още преди двеста години Т. Джеферсън казва, че при-
тежават „вяра, вместо разочарование; надежда пред бездната на отчаянието“. 
И тъкмо тази жизнена класа извърши епохално дело, което сякаш още не осъз-
наваме – Америка, където допреди петдесетина години пребиваха негрите и 
пламтяха кръстовете на Ку-клукс-клан, избра за президент чернокожия Обама! 
И с това предизвикателство обяви на света, че хилядолетната хегемония на бя-
лата раса е приключила. И че идеалът за равните възможности не е фикция, а 
незиблем принцип. Ще бъде ли пресилено тогава, ако се предположи, че тъкмо 
тази жизнена класа, опряна на безграничните възможности, които й предлагат 
мегатенденциите на информационното общество, ще осъществи в обозримо 
бъдеще безсмъртния идеал на човечеството за свят без войни и омрази, свят 
на сътрудничество, всеобщо добруване и щастие, все едно как ще го наречем 
– Утопия, Социализъм или Земен рай?

12.

Днес българският гражданин има реалната свобода по съвест и убеждения 
да избира своите ръководители. Натрупал опит и познания за партии и лидери, 
той трябва да отсъди в съдбоносен за страната ни час кому да повери бъдещето 
си. Защото едва потекли огромните пари от еврофондовете – единственият ни 
шанс да преобразим България!, и хищни престъпници и безсъвестни политици 
се хвърлиха да ги плячкосват; защото държавата ни е разстроена и не защи-
щава имота, честта и живота ни; защото съдилищата не работят и законът не 
се спазва; защото полицията е морално разбита. И най-после, ЗАЩОТО СМЕ 
БЪЛГАРИ – изтерзан народ с обругано име.

Камбаната бие за всички българи и най-вече за средната класа – гръбнака 
на гражданското общество. Настъпи нейният час да разпали съпротивителни-
те сили у народа, да просветли разума му за големия му избор.

П.П.

Статията написах непосредствено преди парламентарните избори – юли 
2009 г. Заради злободневните проблеми в нея смятам, че би била подходяща за 
единственото у нас списание за теория, политика и култура, което освен произ-
ведения на учени, публикува и творби на писатели.
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Лиляна Русева
ЗИМЕН ПЕЙЗАЖ
1979, собственост
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Скъпи Любо,

Прегръщаме те силно и приятелски топло за твоя щастлив 
юбилей!

Ние се гордеем с теб, с всичко, което си постигнал в своя 
жизнен път като участник в антифашистката съпротива, 
младежки и партиен деец, журналист и научен работник и като 
един от най-дългогодишните български дипломати – български 
представител в Световната федерация на демократичната 
младеж (1953–1955), в Световния съвет на мира (1959–1962), 
зам.-завеждащ отдел „Външна политика и международни връзки“ 
на ЦК на партията (1962–1971), зам.-министър на външните 
работи (1971–1976), посланик в Министерството на външните 
работи: началник на отдел „Общи международни въпроси“; 
ръководител на българската делегация на Стокхолмската 
конференция по разоръжаване (1984–1985) и на Виенските 
преговори на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в 
Европа (1986–1990). 

Поздравяваме твоята прекрасна съпруга Надя, децата, 
внуците и правнуците ти.

Ти си обкръжен с приятели, които те ценят като идейно и 
нравствено извисен човек, доайен на българските дипломати, 
уважаван у нас и в чужбина, автор на книги, студии и статии в 
областта на външната политика и международните отношения. 
Ти се включи в изследователската дейност на Центъра за 
стратегически изследвания от самото му създаване като един 
от съставителите и авторите на балканските ситуационни 
анализи (1992 и 1995 г.), близо 20 години участваш активно в 
нашия дискусионен клуб и си един от най-уважаваните автори 
на сп. „Понеделник“. Твоите разработки, доклади и статии 
впечатляват с широката осведоменост, с дълбочината на 
анализа, усета към новото в мисленето и в обществения живот.

За многая лета!
Бъди здрав и все така енергичен, работоспособен и 

продуктивен!

Списание „Понеделник“
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Бавно и полека преминаха пет години от живота 
на Павел Писарев. Такъв си е той – мъдрецът от 

Панчарево. Научен е да бърза бавно (festina lente), до-
казвайки на дело думите на Маркс, че „...умните зна-
ят да чакат – прибързват само глупаците“. За онези, 
които вече са ме обвинили в ретроградност, бързам 
да уточня: цитатът принадлежи на Ричард Маркс, а 
не на мислителя на хилядолетието. След поредната 
петгодишна спирала на времето, която монотонно 
ни отвежда все по-нагоре към небето, Павел Писа-
рев описа поредния темпорален кръг – от ресторан-
та на Антикаджиев в Народния театър – до ресторан-
та на Антикаджиев в Народния театър. И сякаш че 
въобще не са си ходили, отново ще се събере цяло-
то кралско войнство – Кеворк, Тома Томов, Алексан-
дър Лилов, Светлин Русев, Петър Караангов, Кольо 
Георгиев, Любомир Левчев, Николай Петев, Никола 
Инджов, Джеки Вагенщайн и още много близки при-
ятели, за да докажат, че дето е текло (вино) – пак ще 
тече (вино).

Та като стана дума за вино (разгеле!), бързам 
да си припомня какво съм записал в дневника си на 
15 октомври 2004 г. „Слънчев есенен ден. Стоим на 
терасата на една малка кръчма в Панчарево „Пер-
сийски залив“. Павел ми налива поредната чаша и 
неочаквано измества вечния разговор за политиката:  
„Животът е хубав, братко, даже когато е грозен, но 
какво ще стане един ден, когато остареем.“ Гледам го 
моя приятел, който след два дни става на седемдесет, 
и си мисля как ли ще изглежда на седемдесет и пет? 
Впрочем и в интонацията му, и в малко театралния 
хамлетовски жест на размисъл (като у Инокентий 
Смоктуновски) не личи тревога, а само ирония, при-

МЪДРЕЦЪТ ОТ ПАНЧАРЕВО
(Нови щрихи към портрета на Павел Писарев)

Димитър Генчев

Димитър Генчев – доктор по 
история. Работи в областта на 
ис торията, теорията и поли-
тическата практика на европей-
ската социалдемокрация. Ав тор 
е на студии, статии, пор трети 
на дейци на българския социа-
лизъм, на кни  гите „Профили от 
кафене „Ландолт“ (към генези-
са на българския со ци ализъм)“ 
(1990) и „Първоапостоли на иде-
ала“ (2006). Заместник-дирек-
тор е на Центъра за стратегиче-
ски из следвания и зам.-главен ре-
дактор на сп. „Ново време“. Член 
е на СБП.
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месена със злост. Тогава си спомних за казаното от Бешков при подобен случай 
– старостта е разбойник, който ни дебне с нож зад гърба, но веднага се опитах 
да го разсмея с жизнелюбието на стогодишния Михаил Арнаудов: като преси-
чал трамвайната линия пред университета и видял две дългокраки студентки 
в минижуп, академикът казал на Здравко Петров: „Ех, Здравко, Здравко, да бях 
три години по-млад...“.

Днес пак е октомври – пет години по-късно. Пак е слънчев есенен ден. Пак 
седим на поредната тераса, пред поредната чаша. Жив, здрав, бодър, усмихнат, 
Павел Писарев не спира да говори. Думите му падат като пожълтели листа на 
тротоара и се наслагват една върху друга в утрешната му статия за „Понедел-
ник“, „Дума“ или „Земя“:

„– Ново ръководство означава нови хора, които правят нова политика.
– БСП изгуби, защото не можа да излъчи политици, които да говорят на 

разбираем език с народа.
– В БСП могат да членуват и богати хора, но тя не може да бъде партия на 

богаташите.
– Ако БСП продължава да завъртва кормилото надясно, изборните резул-

тати ще стават все по-социалдемократически.
– Анализът на неуспеха е направо комичен. Той не е дълбочинен, той не 

открива никакви перспективи, той не анализира резултатите от изборите, а 
свежда всичко до изборния резултат. Въпросът е много по-сериозен: въпросът 
е дали тази партия има лява идентичност, дали политиката й отговаря на ней-
ната програма.“

Слушам го внимателно и си мисля, че думите му нямат нищо общо с обик-
новената старческа бъбривост. Той се вълнува искрено, мисли мащабно, говори 
остро, въодушевен като двадесетгодишен студент по философия. Като младата 
талантлива надежда на лявото крило Александър Смочевски, с когото ежеднев-
но води безкрайни битки върху историята, политиката и културата.

Светът е такъв, какъвто е. Той трябва да бъде разбран и следователно про-
менен. Това е кредото на Павел Писарев. Кредото на целия му живот. През 1989 
година той е наясно, че локомотивът на историята не може да бъде спрян. За-
щото човечеството от информационната ера е потеглило по нов исторически 
коловоз. Че ако не се реформираш сам, ще те реформират насила. Европеец по 
кръв и по дух, Писарев следва методологията на един друг Писарев (Дмитрий 
Иванович) – „Ние се обръщаме към миналото да ни изясни настоящето и да ни 
намекне за бъдещето“. Затова още през 1985 г. в книгата си „Третото дебарки-
ране“ директно предупреждава: „Нашият опознат свят се изменя. Извършва се 
най-голямата технологическа революция след деветнадесети век, след индуст-
риализацията. Микроелектрониката изменя ритъма на работата, начина на 
транспорт, комуникациите, почивката. Капитализмът използва съвременните 
възможности на науката, техниката и изкуството и има огромния опит да ма-
нипулира масите, тяхното съзнание. Влияе върху потребностите, ценностната 
йерархия, вкусовете и личните стремления.“ И още едно предупреждение доста 
преди падането на Берлинската стена: „Независимостта невинаги се плаща не-
забавно – често пъти тя е полица с наложен платеж в областта на информаци-
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ята, научните търсения, техниката и технологичните открития. Цената на чуж-
дото влияние е трудно да се изчисли в настоящето, но е неоспорима величина 
в бъдещето.“

Сега, след толкова пророци на неотменимото капиталистическо развитие, 
предупрежденията на Писарев изглеждат банални. И въпросът вече не е какво 
е казано, а кога е казано. Мислех си за всичко това пред паметника на Маркс в 
центъра на Берлин, когато заедно с Янаки Стоилов и Павел Писарев през де-
кември 2008 г. търпеливо изчакахме реда си да се поклоним пред паметта на 
най-великия реформатор в човешката история.

Не знам какво е чувствал Павел в подножието на този паметник, пред 
дулото на фотоапарата ми, но съм сигурен какво би казал в момент на равно-
сметка:

– че полицата с наложен платеж бе изплатена от българския народ с цена-
та на национална разруха;

– че бе възможен друг, по-социален, поносим, по-интелигентен преход, 
който да качи България без закъснение във влака на новото хилядолетие;

– че бедността, бездуховността, безработицата, социалната деградация, 
които ни направиха най-бедното население в Европа, можеха да бъдат избег-
нати. И че няма национални невъзможни цели за един народ, който иска да 
възкръсне от разрухата.

В това вярва, за това говори, за това пише Павел Писарев и днес, в наве-
черието на седемдесет и петия си рожден ден. И най-важното – за това се бори 
той като един от създателите и теоретиците на лявото крило. Една борба без 
корист и без злоба – в духа на първоапостолите на българския социализъм. В 
талвега на блестящата литературна и политическа традиция, създадена от Дя-
дото, Майстора, Коларов и Димитров.

Честит рожден ден, Братко. Продължението на портрета ще ти връча лич-
но.

След пет години.
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Лиляна Русева
РАДИЧКОВ – ПОРТРЕТ
1988, НХГ
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АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

In Memoriam

(20.VII.1926 – 6.IX.2009)

Напусна ни един ценен човек, 
учен и поет. Той служеше на велики 
хуманистични и естетически идеи, 
проповядвайки, че за да ни следват, 
трябва да бъдем най-добрите!

Александър Александров оставя 
след себе си трайни следи в редица 
жизнени поприща: в обществено-по-
литическото – като участник в анти-
фашисткото съпротивително дви-
жение, малолетен политзатворник, 
възторжен пропагандатор на социа-
листическите идеи; в научното – като 
старши научен сътрудник в Институ-
та за изкуствознание при БАН; в про-
фесионалната художествена критика 
– като кинокритик и киновед, автор 
на многобройни статии в периодич-
ния печат; в образованието – като 
преподавател по теория и история на 
киното във ВИТИЗ „Кр. Сарафов“ и в 
други висши учебни заведения, като 
основоположник на кинообразовани-
ето в България. Великолепен познавач 
на седмото изкуство и на българското 

кино, той е един от създателите на основите на модерната ни критика.
Книголюб, страстен колекционер, за 60 години Александров събира най-

голямата – според компетентни специалисти – лична библиотека у нас: 24 000 
книги от 26 страни, представящи 86 национални литератури на 16 езика. А ко-
лекцията му от 6000 тома в областта на световното кино е не само една от най-
значителните частни сбирки, но и много богата по своя състав.

В миг на откровение Александър Александров казваше: „Как искам да събе-
ра цялата мъдрост на хората, мечтите им – и да изградя от тях ФАР за човечест-
вото, защото то се мъчи да уреди живота си в своя безцелно плаващ космически 
кораб, старателно и безогледно разделяйки го на луксозна, І и ІІ и кой знае още 
колко класи, докато фаталната буря или фаталният ледник приближава!“

Поклон пред светлата му памет!
Списание „Понеделник“
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24 ЧАСА ОТ ЖИВОТА НА 
ЖАНА НЕБЕСНАТА

За двата часа, докато оперативният екип се суете-
ше в дома й, Жана Небесната беше изпушила точ-

но четиринайсет цигари и се чувстваше съвсем дро-
гирана. Цигарите бяха марка „Кемъл“, а Жана никога 
през живота си не беше пушила.

– Хайде отново да ни кажете всичко – каза най-
възрастният от мъжете и придърпа един стол до ма-
сата.

Жана се опитваше с пламъчето на запалката да 
улучи върха на петнайсетата цигара. Мъжът я из-
чака, докато изпусне гъст облак дим. Тя го погледна 
през внезапната мъгла и й мина мисълта, че този път 
трябва да започне разказа си от цигарите. Точно така, 
от неговите цигари, които почти беше изпушила. 
Просто той остави пакета на масата и тя го прибра. 
Мислеше си, че ще е единственото нещо, което има от 
него. Не, не единственото. Имаше и една книга с ня-
какви есета. Беше й я подарил, когато я заведе у тях. 
Говориха си за литература в таксито, интелектуални-
чиха разсеяно и той й спомена за този… Жана праве-
ше усилие да си спомни името му. Беше Мигел някой 
си, световноизвестен, но не й на нея. Дали полицаят 
знаеше името му. Беше ли уместно да го попита и ня-
маше ли той да я накара още толкова пъти да разкаже 
историята от самото начало.

– Искам да рестартираме – каза тогава Жана и се 
направи, че търси нещо в чантата си.

– Какво да? – попита той.
– Да рестартираме отношенията си. Все едно, че 

РАЗКАЗИ
Анелия Гешева

Анелия Гешева – Завършила е 
българска филология в СУ „Св. Кли-
мент Охридски“, след това специ-
ализира журналистика и PR. 10 
години работи като журналист, 
програмен ръководител на радио 
във Видин и кореспондент на в-к 
„Сега“. От три години работи ка-
то медиен експерт в СЕМ. Автор 
е на 6 книги с поезия и проза. Има 
публикации в националния пе-
чат. Стиховете й са превеждани 
на сръбски, руски, английски и ис-
пански.
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нищо не е било.
– Искаш да не се виждаме повече.
– Не, искам да се правим, че нищо не се е случило.
Тогава той разклати трите бучки лед и те подрънкаха по ръбовете на ма-

сивната чаша.
– И какво се е случило според теб?
Посече я. Цялата й нахаканост се изпари. Тя отново забърника в чантата 

си, но там нямаше нищо, което да й помогне да не се чувства на дъното на от-
чаянието. В това време телефонът му иззвъня. Той гледаше над главата й, до-
като обясняваше на някого в офиса, че след десет минути ще е там, да не пипат 
нищо.

Полицаят й задаваше един и същи въпрос. Жана го гледаше едновременно 
учудено и уморено. Искаше този ден да не се е случвал. Искаше да си вземе един 
горещ душ и да заспи поне за два сезона. Толкова траеха любовните й разочаро-
вания. Ще заспи, а когато се събуди, ще е зима и тя ще е облечена с красивото си 
тъмносиньо кашмирено палто…

– Нали разбирате, че това е кражба с взлом – каза мъжът.
– Да, да. Кражба с взлом – каза Жана Небесната.
– Не ни помагате – каза полицаят.
– Не ви помагам – повтори Жана.
Бяха го направили на пода в коридора на апартамента му. Бяха дошли да 

пият по кафе, тя нямаше никаква работа, а той трябваше да свърши нещо дреб-
но. Продължиха разговора от улицата и тогава той й подари книгата. Когато 
Жана стана да си върви, той беше застанал така, че трябваше да се отмести, за 
да й направи място. Но той не се отмести, а тя вече беше направила крачката 
и се принуди да се облегне на него. Той я съблече. Нито прекалено грубо, нито 
прекалено разточително. Тя дишаше някак си, струваше й се, че диша с очите 
си, които се свиваха и разширяваха едновременно с ритъма на ръцете му. Усе-
щаше тялото си като амфора, пълна с най-тежкия опиум. Очите й пулсираха и 
всичко в нея пулсираше, когато той я отпусна върху студения под.

– Не можете ли поне приблизително да кажете липсва ли нещо? Не може да 
не сте имали нещо ценно…

– Една книга. Имам една книга. Есета от един испанец, може да сте го чу-
вали, Мигел… – Жана се закашля.

– Не съм.
– А трябва. Непременно да го прочетете – каза Жана, прозина се и стана.
Полицаят стана също.
– Вижте, явно имате други проблеми. Надявам се да не е изчезнало нищо 

ценно. Ще се наложи да се видим пак. Нали разбирате, това е третият случай в 
този квартал. Добре, че съседите ви са бдителни.

– Да, бдителни са – каза Жана Небесната.
– Ами лека нощ тогава.
– Лека нощ – каза Жана Небесната и по навик посегна към сега разбитата 

брава.
Полицаят каза още нещо в смисъл да се залости отвътре с някоя по-тежка 
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мебел. А утре да викне ключар.
Да, да – каза Жана и остави вратата леко открехната.
С вродената си интуиция Жана Небесната съзна, че всичко трябва да при-

ключи веднага. Нямаше да има следващ път. Нямаше да има, освен ако тя не го 
поиска. А да поиска каквото и да е в този смисъл, беше в разрез с цялостната 
й концепция за живота. Жана никога не си позволяваше да се обажда на мъж, 
към когото изпитваше някакво влечение. Чакаше той да я търси и така разби-
раше на какъв етап е интересът му към нея. Още в таксито, тя осъзна, че с този 
следващ път няма да има. При предишните й подобни случаи го разбираше след 
няколко дена, когато поредният се обаждаше само за да й каже, че ще й се оба-
ди по-късно, някога, когато няма да е затрупан от работа… Дали от начина, по 
който този, последният, я остави на пода, дали по това как й повика такси, или 
заради начина, по който хвана лицето й на стълбите и две минути я целува, без 
тя да успее да помръдне, Жана не знаеше.

Сега като капак на всичката дивотия бяха разбили апартамента й. Не беше 
ясно дали нещо е откраднато. Имаше няколко разместени стола, вратичките на 
секцията бяха отворени и изглеждаха ужасно след огледа на полицаите. Жана 
ги затвори, така и така изобщо не я интересуваше дали този, който е влизал, си 
е взел нещо.

Сутринта беше станала рано с ясното намерение да вземе нещата в свои 
ръце. Тя първа да сложи точката. Почака да мине девет, за да е сигурна, че е в 
офиса си, и му се обади. Разбраха се да пият кафе наблизо. Като го видя да пре-
сича улицата, Жана изпита дълбокото удовлетворение на човек, който може да 
остане недосегаем за посегателствата на любовта. Как изобщо си е представяла, 
че може да хлътне по такъв?! И все пак, трябва да каже това, което си е решила, 
толкова добре звучи.

– Искам да рестартираме – каза Жана и се направи, че търси нещо в чан-
тата си.

Десет минути след това очите така я боляха, че не успя да го види как 
притича пред една кола, за да се върне по-бързо на работа. Сега вече наистина 
нямаше да има следващ път. Как можа да направи такава глупост! После еже-
дневната суетня я унесе и тя почти успя да не мисли за това, което я очакваше 
вечерта – една голяма чаша и собственото й самосъжаление.

Бяха разбили вратата на апартамента й.
В десет и половина Жана Небесната гледаше луната и не си мислеше за 

нищо. Пред очите й беше онзи коридор и ръцете му, а тя държеше книгата, 
опитваше се да не я изпусне, защото можеше да се повреди, сигурно тежеше 
половин кило… После книгата наистина падна на пода, но нищо й нямаше, и 
после, когато се облече, Жана се наведе, взе си я, оправи страниците й и я пре-
гърна. Така я държа, докато той я целуваше на стълбището. Така я държа и в 
таксито на връщане.

След още половин час Жана Небесната лежеше в леглото и за стотен път 
четеше края на едно изречение от същата книга. Това, че не разбира нищо, я 
караше още по-трескаво да го чете и да се ядосва на себе си, че е толкова глу-
пава.
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След още половин час му се обади. Каза му, че са разбили апартамента й. 
Той помълча, после каза:

– Мога ли да помогна с нещо?
– Не – каза Жана Небесната, – само да знаеш, че са ми взели онази книга 

с есетата.
– Не се притеснявай, ако е само книгата, ще си купиш друга. Нещо друго 

пипано ли е?
„Аз – помисли си Жана. – Опустошена съм. Няма нищо, за което да мога 

да се хвана и да се задържа.“ Но на него отговори:
– Мисля, че не. Всъщност извинявай, че ти звъня по никое време, сигурно 

вече си лягаш…
Пожелаха си лека нощ. Жана Небесната се опитваше да се концентрира 

върху това, че в момента е най-бездомният човек на земята, но не успяваше. 
Течението ритмично блъскаше входната врата.

ДЕН ЗА РАЗМИСЪЛ

В неделя Мариета Стаматова се събуди на трийсет и девет и с ясно намерение 
да сложи край на живота си. Не че животът й беше кой знае колко труден, 

нито имаше някакъв фатален катаклизъм, не. Просто стана от леглото, поглед-
на се в огледалото и осъзна, че от ден на ден от фаталната й красота остава все 
по-малко. Както беше тръгнало, до няколко месеца звездната хубавица Марие-
та щеше да се превърне в хубавка налята леля на средна възраст. На това Мари-
ета категорично трябваше да попречи.

Мъжът на Мариета, Стамат Стаматов, нямаше никаква представа какво ще 
се завърти в прелестната глава на жена му, затова беше излязъл рано призори. 
Купи си вестник и заседна да го чете в кафенето на Маца Готината. Маца отва-
ряше в шест, защото така хващаше първите клиенти, а и страдаше от безсъние. 
Имаше сивкава кожа и торбички под очите – въобще целият й вид беше много 
уморен, но носеше едни поли, дето почват под пъпа и веднага свършват, беше 
добре скроена и имаше вкус към живота. За Маца всички мъже бяха мъжкари, 
затова кафенето й беше пълно от сутрин до вечер.

Мариета си облече копринения халат, нахлузи прозрачните си латексови 
чехли и излезе на терасата. Улицата беше безлюдна. От шестия етаж, където 
беше апартаментът им, се виждаха влажните плочки на тротоара. Мариета пре-
цени, че ако скочи от терасата, ще падне върху тях. Тогава видя лоста за тупа-
не на килими и си представи как еластичното й тяло се удря в него, преди да 
се залепи за плочките. Не, не трябва да става така. Мариета направи няколко 
крачки встрани, повдигна се на пръсти и погледна от късата страна на терасата. 
Нямаше как да стане. Мястото беше без тротоар и точно там имаше паркирана 
кола. Как ли ще се обезобрази, ако падне върху нея. Цветята на терасата, които 
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Мариета отглеждаше, откакто се нанесоха тук, й пречеха да види добре терена 
долу. Тя пипна пръстта в една саксия. Беше съвсем суха. Като ще приключва 
днес, поне да полее цветята за последно. Стамат щеше да ги остави да изсъхнат. 
По-добре да ги даде на някого, я какви са хубави.

В този миг звънецът на входната врата иззвъня пронизително. Мариета се 
стресна. После бавно отиде да отвори. Беше Златко, приятел на мъжа й.

– Стамат го няма – каза Мариета и оправи халата си, понеже прихвана по-
гледа му в деколтето си. – Някъде в квартала е, излязъл е по джапанки.

– Значи няма да се бави… Ти сега ли ставаш? – попита Златко.
– Преди малко, защо?
– Ами ако направиш по едно кафе, може да го почакам.
Мариета се отмести и му направи място да влезе.
Тоя Златко беше голям шмекер. В града говореха за някакви тайни негови, 

за някакви далавери, за някакви „удари“, свързваха го с разни мафиоти, с поли-
тици и с какви ли не още. Всичко това обаче някак все не излизаше наяве, като 
вулкан, който помръдва само за да тормози сеизмолозите, но така и не изригва. 
Имиджът му на играч направи така, че всеки, с когото заговореше (не дай, боже, 
пък да седне и в кръчмата!), веднага ставаше много важен, на него гледаха като 
на посветен, започваха да го уважават повече, не му отказваха дребни услуги.

Така стана, че от някое време Златко се завъртя около Стамат. Бяха се срещ-
нали случайно и Стамат се оплака, че му се е народило много грозде на село, а 
няма какво да го прави. Златко пък каза, че има двесталитрово буре, но от две 
години нищо не е слагал в него. Сделката изглеждаше изгодна и за двамата: от 
Стамат – гроздето, от Златко – бъчвата. „Ей, ами ако не стигне“ – беше попитал 
Златко. „Ако не стигне, ще купим колкото недостига“ – успокои го Стамат.

Мариета никак не харесваше тая работа със Златко. Не заради виното, ами 
откакто се сдушиха, Стамат започна да се надува, ходеше някак изпъчен, не й 
говореше както преди. Беше смешен, но Мариета се вбесяваше от самодовол-
ната му физиономия. А онзи ден отказа да й даде пари за една рокля, която си 
беше харесала. Не беше до парите, Мариета имаше таен фонд, в който от време 
на време слагаше по някоя десетачка. Това продължаваше вече десет години 
и сумата беше доста прилична. Тя нямаше намерение да я харчи за нещо кон-
кретно, просто така се чувстваше по-сигурна и независима. Но това, че Стамат 
отказа да й даде пари, я докара до истерия. Да го видим цицията, как ще реве 
над ковчега й, като скочи от терасата. Ще се проклина, ще се самообвинява, че 
й е отказал тази дребна житейска радост. Може даже да купи скапаната рокля, 
за да я погребе в нея.

Мариета пак придърпа реверите на халата си, които непрекъснато се раз-
тваряха, а очите на Златко бяха като слънчеви зайчета и току скачаха вътре. А 
защо пък да не погледа човекът – помисли си Мариета. Гявол – гявол, ама не е 
пън като Стамат. И хубаво говори, хем цинично, хем без никакви мръсотии. 
Мариета много се обиждаше от вулгарните приказки и от псувните. Обича-
ше изтънчените разговори, но нямаше с кого да ги води. Как да си говориш 
изтънчено за туршия? Щеше й се да сподели с някого хубавите мисли, които 
й дойдоха, когато прочете последната книга на някакъв португалец, май беше 
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нобелист. Ама със Стамат ли да ги сподели? Със Стамат, дето не прави разлика 
между Крузо и Карузо.

Тъкмо когато допиваха кафето на тясната маса в кухнята, Стамат се прибра.
– О, ортак! – каза и се настани до Златко на масата. – Марче, има ли още 

кафе?
Мариета наля кафе на мъжа си в дълбоката керамична чаша, в която той 

пиеше всичко. Както се беше навела над масата, усети погледа на Златко отново, 
но този път остави халата разтворен. Нека гледа човекът. Утре споменът за тая 
гледка ще го побърка. Сега какво ли си мисли, че някак не е редно да си завираш 
лепкавия поглед в циците на жената, като си в къщата на мъжа й… Или си мис-
ли за онова нафукано архитектче от втория етаж, дето се беше похвалило, че е 
„опънало“ Мариета. Беше го казало в една кръчма пред всички, а там се беше 
случил и Стамат. Не че е лош човек, нито дори е сприхав нейният Стамат, но 
тогава на архитектчето му шиха и двете бузи. Та може би затова очите на Златко 
хем се залепяха върху седефената кожа на Мариета, хем се хлъзгаха по нея и се 
давеха в гънките на дрехата й.

Разговорът естествено се завъртя върху орташкото вино. Колко трябвало 
да му е захарността, какви стабилизатори да му слагат, как точно Златко бил 
приготвил бъчвата. Уговаряха се по обед да идат да го нагледат.

– Стамате, ти колко грозде купи? – внезапно попита Мариета.
– А?
– Колко пари даде за това грозде?
– Ами…
– Сто лева – отговори вместо него Златко и погледна Мариета право в очите.
– А така – жената зае поза „делва“ и видът й стана метален. – Сто лева! За 

някакво си скапано грозде. А като ти поисках половината на тия пари вчера, ти 
какво каза? Какво каза, тебе питам!

Стамат мигаше тъпо и току поглеждаше към Златко. Златко му се притече 
на помощ, но така неловко, че даде възможност на Мариета да плисне нова въл-
на сарказъм, този път върху двамата.

– Марче, ама той гроздето го купи още преди две седмици – заекна гостът.
– Ти да мълчиш! – кресна Мариета, рязко прибра реверите и още по-рязко 

затегна тънкия колан на халата.
Колкото и да беше ядосана, усети, че и двамата плъзнаха очи по източената 

й снага, и от това й стана приятно. Веднага обаче си спомни колко добре би й 
стояла онази рокля и гневът й се върна с пълна сила.

Тя остави двамата в кухнята, облече се и излезе. Нямаше някаква работа 
навън, но усещаше, че трябва да се махне. Златко й лазеше по нервите, а Ста-
мат изобщо не можеше да го търпи. Ако беше останала, това би означавало 
да продължи тихата, а понякога и не съвсем тиха, двайсетгодишна война. Пък 
откакто реши да се самоубие, Мариета се беше издигнала над тези неща. И все 
пак сто лева за грозде! Това беше прекалено.

Маца Готината кълцаше семки на масичката до бара. Мариета седна при нея.
– Какво, ще пием ли винце тая зима, а? – дружелюбно попита Маца.
Мариета я погледна косо.
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– Изобщо не ми подхващай тая тема. Бясна съм му на оня моя. И на два-
мата съм им бясна. Мацо, представяш ли си – да даде сто лева за един чувал 
грозде!

Маца смени темата, за да не я дразни. Поговориха за някакви женски ра-
боти, Маца умееше да говори за всичко и още по-хубаво умееше да изслушва 
хората. Мариета разказа за поредния скандал с мъжа си, за безхаберието му, за 
безотговорността и все неща, които водеха до риторичния въпрос защо в край-
на сметка на свестните жени се падат все такива смотаняци. Маца съчувствено 
й припомни библейската притча за ябълките и свинете. Пиха кафе и Мариета 
си тръгна.

Умишлено не каза на Маца за това как я гледаше Златко сутринта. Дали ще 
дойде пак? Искаше й се това да беше продължило още мъничко. Беше послед-
ният флирт в живота й, едно от нещата, за които Мариета си умираше. Умираше 
си също за шоколад, затова свърна в едно попътно магазинче и си избра един 
огромен с всичките му ядки, стафиди и други глезотии. Не че откакто започна 
да надебелява не си похапваше, но винаги това я хвърляше в едноседмична де-
пресия. Сега нямаше да я депресира. Нямаше закога.

Вървеше по улицата и усещаше вятъра от профучаващите коли. Мина й 
мисъл да се хвърли под една от тях, но веднага се отказа. Що да почерня живота 
на някой невинен човечец? А и не искаше да рискува лицето й да стане на пих-
тия. Нали смисълът на всичко беше да си остане незапомнена красавица.

Като се прибра, мъжете бяха излезли. Мариета зашета машинално. Току 
помисляше за стоте лева, дето мъжът й ги беше дал за грозде, и това я кара-
ше яростно да трие с парцала дървените плоскости из къщи. После мисълта й 
скокваше върху Златко, който го беше подкокоросал, и скоростта на бърсане се 
увеличаваше. Златко, Златко, Златко. Далавераджия и тарикат, лукав като не-
вестулка. Не беше женкар, но се познаваше, че разбира от тия работи. До днес 
не беше идвал у тях. Мариета не си спомняше дори да са разговаряли някъде. А 
странно защо й се струваше, че го познава много добре.

Вечерта Стамат се прибра подпийнал и развеселен, шляпна я по задника 
и й изшътка с пръст на устните, когато тя започна да му натяква колко е про-
паднал. Легнаха си, без да вечерят – Стамат захърка веднага, а Мариета се про-
зяваше, докато мажеше лицето си с поредния магически крем, от който кожата 
ставала като на двайсетгодишно момиче. Мислеше си, утре като станат, да под-
хвърли на мъжа си, че повече няма да го търпи да й се прибира пиян. Като тол-
кова му се пие, да пие вкъщи. А на оня, ако му трябва компания, е добре дошъл. 
И за наказание още сутринта ще иде и ще си купи оная рокля. Стамат нека се 
чуди откъде е взела пари. Ще му каже, че си ги е заработила, а той да се сети как. 
И още нещо имаше, което си помисли, преди да заспи. Не че беше нещо важно, 
но си го мислеше, докато поливаше цветята сутринта. А, да, сети се! Трябваше 
да се самоубие. Утре. Непременно утре ще свърши тая работа. Хем с един ден 
повече няма да погрознее и да се сбръчка, нито ще надебелее кой знае колко.
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Добре, че навремето избра кожен салон. Навремето. Преди четири месеца, 
когато купи форда – кола като кола, ненормално жълт цвят, защото, любов 

моя, кой нормален човек си купува жълта кола, добре, че седалките не са жъл-
ти, и като седнеш вътре, почти преставаш да мислиш за жълтото безумие от-
вън, нито за страха от… Страхът може да се материализира, затова никой не 
го назовава, въпреки че го усещаме, любов моя, във всяка среща, във всяко до-
косване, във водните чаши, в които пием мерло, и всеки път – като заклина-
ние казаното от един приятел, че няма лошо мерло, че и най-калпавото мерло 
е прилично вино, – и всеки път страхът, който преглъщаме в секундата меж-
ду докосването на стъклото и докосването на устните, всеки път една и съща 
мисъл и една и съща фалшива нотка, само една – че другият може би този път, 
само този път, не си мисли за това… за страха.

Мисълта за кожения салон е съсипваща с цинизма си – сега, когато виж-
даш края на страха, но още не го усещаш, все едно приливна вълна, която пред-
стои да те убие с неизбежността си, но все още не те е убила. Чисти се със со-
лен разтвор. Не, това е за текстилните повърхности. Как ли се чисти кожата на 
седалките, може би е добре да остави това на специалистите, ще каже на Владо 
къде да закара форда, когато всичко свърши – ще накара да го измият и отвън, 
и отвътре… И тогава изведнъж си спомни за онзи път, когато го чакаше и прег-
ръщаше страха като плюшено мече, стискаше го, мачкаше го и искаше да се 
отърве от него, но знаеше, че не може, защото, любов моя, това е единственото, 
което ни свързва, защото от теб нямам нищо друго освен страх и не мога да се 
освободя от него, преди да прегърна теб. И тогава, докато го чакаше, а страхът 
ставаше все по-голям и тежък, така че ръцете й съвсем отмаляха, а в главата 
й нямаше друга мисъл, освен случило се и – пак с усещането за отвратителен 
цинизъм – въпроса кой ще й се обади, за да й каже. Скачай вътре! Беше отворил 
вратата и усмивката му изпълни цялото пространство около нея. Едва тогава 
го видя и когато устните й се отделиха от неговите, каза, че тази кола е толкова 
мръсна, че не само цветът, но и моделът й не може да се разпознае, той се усмих-
на и я целуна отново, преди да изчезнат в поредната нереалност, която любовта 
им създаваше.

Владо вероятно. Владо, брат му, който не я понасяше. Той щеше да й се 
обади. Щеше да я обвини или нямаше да каже нищо, а и какво още можеше да 
каже, вече беше казал основното – че тя няма място в живота му, беше я наре-
къл боклук, курва и каква ли още не, но главното беше – тук Владо стана още 
по-зъл, а гласът му почти шептеше, – главното беше, че брат му е престанал да 
се пази и това е страшното, не можеше да се съсредоточи върху бизнеса, а в този 
бизнес всяко разсейване може да се окаже фатално, беше й казал, че такива като 
нея ги има на всеки десет метра на околовръстното, че и по-добри. И още неща 
й каза на онази бензиностанция, докато тя се усмихваше на брат му, всъщност 
и двамата му се усмихваха, а той, преди да изтича да плати, й намигна по онзи 
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начин, от който страхът й внезапно умираше. И това беше единственият разго-
вор с Владо, който можеше да си спомни.

Колата е нейна. Не беше я попитал дали я иска, а когато тя му каза, че тряб-
ва да е луд, за да си купи такава кола, той отговори, че колата е нейна, всички 
документи са на нейно име. Защо ми е? А защо съм ти аз? И я целуна. Така че 
колата си беше нейна и тя вероятно щеше да я кара, след като я изчистят. Как се 
чисти кръв от кожени седалки?

Ъгълът, Владо зад волана, страхът, който след малко ще я връхлети – не, 
няма да те изпращам по-нататък, върви сам. Какво толкова, някакви си два 
часа, само два, любов моя, после ще оставя Владо и ще дойда да те взема от вас. 
Няма да съм вкъщи, мразя тази къща, не искам да се прибирам сега, ще бъда в 
онова кафе, така е по-добре, а и два часа не са много, няма да ги усетя. Отсреща 
има книжарница, можеш да си купиш някаква книга, докато се върна, сигур-
но ще си я прочела. Целувка. Толкова ли ще се бавиш? Целувка. Дълга. От нея 
страхът изпада в кома. Не, просто ти чезнеш бързо. Някой беше казал, че човек 
през живота си трябва да прочете трийсет книги, но за да разбере кои са тези 
трийсет, трябва да е прочел трийсет хиляди. Усмивки. Любов моя, ще прочета и 
твоите трийсет хиляди и ще те чакам.

Нямаше как да не види всичко. Погледът й се заби в гърба му, всичко беше 
много бавно и странно леко. Другата кола се изравни с форда и го скри от по-
гледа й, но преди това той се обърна и пак пространството около нея се изпъл-
ни с усмивката му и това продължи дълго, много по-дълго, отколкото страхът 
го рисуваше в представите й. Нямаше как да не види всичко. Той все пак беше 
успял да седне до Владо, а кръвта от главата му се стичаше по седалката. За миг 
й мина мисълта, че щеше да е добре да пуснат един куршум и в главата на Вла-
до, така щеше да е справедливо. Другата кола беше толкова мръсна, че не само 
цветът, но и марката трудно можеше да се определи.

Знаеше, че така ще стане. И двамата знаеха. Когато това започна, тя му каза 
всичко, а всъщност – онова „всичко“, което можеше да му каже и Владо, – че тя 
е част от същата игра и че се беше проиграла, затова му я пратиха. Той седеше 
срещу нея и й вярваше. Тя непрекъснато повтаряше, че е лъжкиня. Правеше се 
на пияна. „Може да е зла и лъжлива и във всичко само жена, но когато говори 
сама за себе си лошо, най-много прелъстява. Ницше.“ Това намери на възглав-
ницата на сутринта, когато се събуди в леглото му. Почеркът му приличаше на 
нейния – остър и внимателен, всички букви равни. Щеше да продължи да го 
лъже и да го прелъстява, да го лъже и да се оставя да бъде прелъстявана, докато 
разбере, че най-големият й страх се е сбъднал. Беше се влюбила и го беше влю-
била в себе си. Лъжеше го, че е негова – единствено и завинаги, че никога досега 
не е изпитвала оргазъм. Че животът й е бил безсмислен, преди да го срещне, а 
след като го е срещнала, се е превърнал в облак от страх, в който няма нищо 
реално, освен страха за него. Лъжеше го и за мерлото, по принцип пиеше водка, 
но се страхуваше да не загуби концентрация, затова избра да пият вино, така 
никога не можеше да се напие – времето, което прекарваха заедно, беше колко-
то една бутилка. След това или се разделяха, или заспиваха.

На третото позвъняване той успя да я откъсне от себе си.
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– Да… да… добре, няма да се бавя.
Момичето излезе изпод завивките и го погледна.
– Владо.
– Какво?
– Ти кажи какво.
– Нищо. Сладка си.
– Трябва да тръгваш.
– След малко – каза и зарови пръсти в косата й.
След петнайсетина минути, докато се обличаха, тя попита:
– Как е жена ти?
– Все така. Живее в някакви мафиотски фантазии.
– Сега там ли отиваш?
– Да. Имала е пристъп – каза и завъртя ключа. После запали цигара и меж-

ду две дръпвания поясни: – Този път е видяла как го убиват.
– Кого?
– Брат ми. Измислила си е, че имам брат, представяш ли си!
Двамата се засмяха. Тогава момичето каза:
– Знаеш ли, ако вземеш да измиеш тази кола, няма да мога да я позная.
Ръката му пусна скоростния лост, хвана нейната и я целуна. Едно от неща-

та, които го очароваха у нея, беше лекотата, с която успяваше да скача от тема 
в тема.

ДЕВЕТ ГРАМА В СЪРЦЕТО

В първите седмици за Юлия беше особено трудно да пази в себе си случило-
то се. Казваше, че нищо не е станало, но с такава усмивка, че преставаха да 

питат. Беше ясно, че причината е мъж.
Когато почерпи в учителската стая за четирийсет и втория си рожден ден, 

внимателно огледа колежките си. Лелки. Дори и трийсетгодишните бяха лелки. 
Вроденият вкус и липсата на ангажименти помагаха на Юлия да излъже време-
то. Грижеше се внимателно за себе си, откакто преди две зими преживя поред-
ния любовен провал. Той я покани да го придружи на една дълга командировка 
из страната. Предложението я изненада, трябваше й време да си купи бельо, да 
посети козметичката. После случайно научи, че пътувал със своя колежка. Така 
и не й се обади повече. И Юлия не го потърси. Ядосваше се на себе си, че не 
беше във форма. Това не биваше да се повтаря.

Можеше да си намери някого за един път. Дори за два. Но тя искаше друго. 
Искаше романтика. Беше се разделила с илюзиите, че ще има семейство. Но 
искаше да изживее още една любов. Беше съгласна и на мъж, когото да дели със 
съпругата и децата му, нали на тази възраст свестните мъже отдавна са женени. 
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Юлия нямаше да иска много и нямаше да му създава никакви неприятности. 
Щеше да бъде неговото тихо пристанище, мястото, където да може спокойно 
да споделя всичко. Ще му прави леки коктейли, ще му пуска тиха музика и ще 
го оставя да говори. А когато той отвори душата си, тя ще го приеме и ще бъде 
безпределно негова в няколкото откраднати минути, в които този мъж е само 
неин. Щеше да го накара да се чувства така, че някой ден да откаже да си тръгне. 
Оттук нататък Юлия затваряше очи и преставаше да мисли. 

И ето че се случи. Разбитото й сърце ликуваше. Всяко парче беше станало 
цвят и я караше да се чувства като букет. Беше внезапно и тя не се запита тряб-
ва ли. Просто го направи. 

Мъжът се обади към десет и половина, търсеше някого. Юлия му отгово-
ри, че греши номера. Той любезно се извини за грешката, още веднъж за късно-
то позвъняване, каза, че се надява да не я е събудил. Пожелаха си лека нощ.

Малко преди полунощ телефонът отново иззвъня. Беше същият глас. 
Обаждаше се да чуе нея, било важно да поговори с някого. Е, добре, Юлия ня-
мала нищо против да си побъбрят, но преди това ще си легне, защото е боса и 
краката й замръзват. Той я попита с каква пижама е, накара я да опише леглото 
и себе си. Беше й забавно. Изкуши се да пофантазира, че е на двайсет и осем и с 
очи като нефрити. После си спомни, че така правеха учениците й в чата. Затова 
Юлия му каза точно как изглежда, на колко години е, с какво е облечена. 

Някъде към един и половина решиха да се срещнат.
Студът беше сребърен. Със закопчано до брадата яке тя изтича по стълби-

те, защото нямаше търпение да чака асансьора.
Той стоеше пред входа. Силуетът му едва се различаваше в мрака. Пода-

доха си ръка. Той не си каза името и тя не го попита, макар че му беше казала 
своето още по телефона. Беше с тъмен каскет и шал. Имаше артистичен вид и 
топъл глас. Тръгнаха по тъмните улици. Тя се боеше да го погледне. Струваше й 
се, че ако го направи, мъжът ще изчезне и тази нощ няма да се е случила. Стра-
хуваше се дори когато той я попита дали вече е премръзнала и хвана ръката й. 
Продължаваха разговора от телефона. За нещата от живота, за времето, за нея. 
Юлия неразумно споделяше страховете и мечтите си. Когато стъпките им спря-
ха отново в тъмното пред нейния вход, тя реши да го погледне. Вдигна очи към 
лицето му и му каза, че не иска тази нощ да свършва. Той я прегърна и обеща да 
бъде най-нежният мъж, ако и тя му обещае нещо. Всичко – отговори Юлия. То-
гава той я помоли да не пали лампите. Нека да не виждат лицата си тази нощ.

За няколко седмици Юлия се промени до неузнаваемост. Мъжът от но-
щите й беше все така тайнствен, но тя не искаше да знае защо. Изживяваше 
миговете с него и това й беше достатъчно. Страхуваше се, че ако започне да 
го разпитва, ще го загуби завинаги. Седмиците минаваха, той идваше по един, 
понякога два пъти. Юлия не знаеше как да го нарича. В дългите мигове, когато 
телата им се отпускаха върху нажежената постеля, те разговаряха, смееха се и 
отново се хвърляха един в друг. Преди разсъмване той си отиваше, за да дойде 
след седмица още по-жаден за нея. Юлия оставаше с чувство за нещо недоизка-
зано, за нещо, което й убягва, неуловимостта на това нещо я плашеше. Затваря-
ше очи и се опитваше да възстанови спомена за него, но не успяваше. Този мъж 
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нямаше име, нямаше лице, нямаше нищо, по което да го разпознае в реалния 
живот. Имаше чувството, че се люби с въздуха. 

Цяла година нощ след нощ Юлия преоткриваше себе си чрез любовта на 
човек, когото всъщност не познаваше. От разходката им първия път беше за-
помнила студения силует, каскета и дългия шал. Стотици пъти се проклинаше, 
че тогава не погледна лицето му. Ръцете й в тъмното докосваха правилен нос, 
изпъкнали скули, тънки устни, леко набраздено чело. Пръстите й преминаваха 
през косата му, но не можеха да различат цвета й. От хилядите реплики тя все 
още не можеше да си състави дори приблизителна картина за другия му живот 
– какво работи, как живее. Познаваше само гласа му. Но този глас вече не може-
ше да запълни празнотата на неизвестността. Единственото конкретно нещо, 
което можеше да каже за него, беше, че харесва Булат Окуджава.

Започна да обмисля как да го попита кой е. Ясно съзнаваше абсурда да 
зададе такъв въпрос на човек, който познава всички дълбочини на тялото й, а 
също и лабиринтите на душата й. Минаваше й мисъл да запали лампата.

Разкритието стана внезапно. С дневника под мишница беше тръгнала към 
стаята на класа си. Имаше петнайсет минути до родителската среща, затова 
реши да изпуши една цигара. Тогава го видя. Беше със същия каскет и шала, с 
разкопчано палто. Идваше към входа на училището заедно с две жени. Родите-
лите! Юлия залепна за прозореца. Мъжът, с когото изживяваше неповторимата 
си тайнствена любов, беше баща на неин ученик. Краката й се вкамениха. Не 
можеше да е вярно! Толкова цинично, толкова брутално животът й беше опус-
тошен от човек, който я познаваше и който вероятно беше разказал за любовта 
й. Юлия се опита да си спомни името на детето на този мъж, в това време те 
влязоха в коридора. Мъжът се спусна и вдигна дневника от земята. Подаде й го 
и се взря в нея. Една от майките я попита дали е добре. Юлия отговори нещо. 
Следващите минути й се губеха.

Прибра се вкъщи смазана от откритието. Чувстваше се омърсена и ограбе-
на. Знаеше, че повече нямаше да се срещат, а ако той има наглостта да се появи 
пак, тя ще го изхвърли от дома си така, както го изхвърли от живота си. Седна 
в кухнята и си наля голяма чаша водка. Той не се обади.

Тя знаеше, че никога вече няма да се обади. На следващия ден изпита сина 
му. Момчето беше разсеяно и не чу въпроса й. Тя се развика и му писа двойка. 
Веднага съжали, защото й се стори, че улови присмехулно високомерие в начи-
на, по който й подаде бележника си. Съзнаваше, че едва ли баща му е толкова 
циничен, че да разказва пред него за нощните си приключения с даскалицата. И 
все пак той заслужаваше двойка, защото беше негова плът и кръв.

Още една нощ Юлия прекара в компанията на водката.
На третата нощ той позвъни. Тя каза, че го чака. Първо мислеше да го из-

гони още на вратата, после прецени, че така няма да може да му каже всичко, 
което бе родила през последните три денонощия. Реши да го чака в леглото.

Чу го как отваря входната врата, как ключалката щраква, после как започ-
ва да се съблича. О, да! Трябва да е гол. Така ще може да го унижи. Дори може да 
го изхвърли навън както майка го е родила. Точно така ще направи!

Той се мушна под завивката и с учудване установи, че си е легнала с дрехи. 
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Попита я станало ли е нещо. Юлия каза, че той по-добре трябва да знае какво 
е станало. Мъжът отговори, че и според него е време да поговорят, затова най-
добре да свали всички карти. Каза й да запали лампата. Юлия беше озадачена, 
но се подчини. 

Замижа от светлината. Когато очите й се адаптираха, го видя. Пред нея 
стоеше абсолютно непознат човек. Нищо в него не подсказваше, че това е ней-
ният герой. Тайнствения рицар от нощите през последната й година го няма-
ше. Голият мъж в леглото й беше ликвидирал романтичния любовник, а сега се 
опитваше да заеме неговото място.

Юлия му обясни, че е уморена от тази връзка и би искала всичко да свърши 
веднага. Той се опита да й припомни някои нейни планове, но тя го прекъсна, 
като каза, че всичко е било експеримент, провокация, театър, че смята, че добре 
са се позабавлявали, но всяко нещо си има край. Каза му още, че не иска да знае 
името му, нито какво работи, нито къде живее. 

Той се облече и си тръгна.
На другия ден Юлия извика ученика с двойката и му каза да доведе баща 

си. Трябвало да си поговорят.
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СТИХОВЕ

Изпод мрака

Този прозорец е тънък и дълъг.
Това не му пречи
да е висок и тесен,
както на мен не ми пречи
да пиша
на уличната лампа с нощни 
              пеперуди, вместо запетайки.
И не е налудничаво, нито е 
                                        романтично —
какво друго ми остава да правя,
освен да гледам чуждите прозорци,
където те няма.
И ако огънчето на цигарата е точка,
пуша в многоточия.

Отрязък

Прозорците загасват като цигари
Гърдите й се смаляват от тъмното
Пали свещи, за да ги върне обратно
В полето на зрение
Угасват
Светлините
Дори на вечно будните градове
На разсъмване
Има само една светлина
Племенница на сивото
Далечна роднина на розовото
Мащеха на червените фенери
Убити цветове
(разстреляни?)

и безцветното бяло
имитира прозрачност
в недостижимост на хоризонт
очертан от линията
на рамото
изплуват гърдите й
до заспалата му ръка

Носът на полуострова

Тук всичко до някаква степен е синьо,
привечер дори и скалите синеят.
Захвърлил е някога някой
шепа скали по хоризонта –
протегнати пръсти земя
във плътта на морето.
Изгарят тревите на късното лято,
изчезват пътеките,
хората,
стъпките.
Само тънка змия се промъква
като късащ се спомен
под слънцето.
Свършва времето,
пътят,
Земята –
остават
само прегракнали
малки щурци –
есенни слънчеви зайчета
във окото
на синевата.
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Пейзаж със смокиня

Един открехнат от вятъра прозорец –
зелените листа на есенна смокиня
полюшват рамката във такт
с пригласянето на вълните.
Зеленото тук се стопява в синьо,
морето е зелено край скалите,
а птиците разхвърлят масленозелени сенки
по водораслите, където плодовете,
разпукани, презрели, от дървото
след краткия си полет се удавят –
безброй рубинени Офелии
и нито един изумруден Хамлет.

***

Пътят е пълен
с прииждащ аромат на дюнери
и отминаващ на парфюми.
С трамвайни линии – прави
чак до завоя,
с вързани неонови кучета
и с отвързани истински.

Път – да ме заведе
до пустиня дъхава
да си отдъхна 
тихо
в оазис с чайна,
да ми смелят кафе
с аромат,
по-силен от стихове.

А вместо това –
по път магазини
със сирене
и маслини

като ококорени очи
гледат във всички посоки,
черни,
зелени,
присвити и дребни,
и големи, големи,
огромни.

Отминавам, изпроводена
от маслинени погледи,
от втренчени кучета,
с ореол от трамвайни линии – прави,
като мен самата,
като мене, която
пия трето кафе тази вечер
и чакам, и търся
едно обаждане, да ме повика
към голямото някъде,
към безкрайното никъде,
а между зъбите проскърцват
минутите пясък.
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Наминавам

И лятото си отиде, ей така неочаквано, посред зима.
Безумно хубави са изгревите, аз все ги наричам залези.
Преди да се съмне, е най-тъмно, точно тогава излизам
да разходя кучето, то да се поокаля,
да стъпча листата нападали, да си изпия кафето
и да се гримирам на пейката отвън пред блока,
да има на кого да завиждат комшийките.
Да си подпаля изрусените кичури, като пламне небето,
и да захапя с обратна разписка и задна дата една-две смокини.
Ех, да му се не види, къде се е изтърколило,
като заръфан в края си кокал, пустото му загубено лято!
Ще си увия сандвича за обяд в алуминиевото фолио,
под което, наместо краешника, ми прегоря в салона косата.
Кучето ще налапа слънцето, защото прилича на спомен,
а от спомените стават чудесни парцали
да си тренираме зъбите на разкъсване.
Там да го дави, да се главичка с него, тюх, де пък се изтъркаля
пустото лято през разперените ми за полет пръсти!
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МАРТИН ПЕТКОВ
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Роден в 
Народна република България

Пролетта дойде
с тропот на войнишки ботуши.
Студена и ясна –
като бъдеще.
– Ето го вашето бъдеще - 
кресна старшината
и ни набута в калта.

Измина толкова време.
Започнах да забравям
униформената философия.
А бъдещето ни пак е в калта.

Наоколо са плъзнали
цивилни старшини.
Пъплят прилежно
и от живота ни правят казарма.
Страшно е.
А ние още служим
на Република България.

Блус за жена и пиано

Едно време харесвахме бавните песни.
Бяхме луди по блусове.
На дванадесет години 
блусовете бяха компромис
с момчешката гордост.
Позволяваха ни да прегърнем 
момичетата,
които иначе дърпахме за косите.

После внезапно пораснахме
и блусовете вече не бяха на мода.
Заместихме ги с бързи песни и бърза 
                                                                любов.
Кратки срещи, 
кратки думи за сбогом
и двойна водка за лека нощ.

Но всеки път, когато в бара
пианистът подхване бавно парче
и засвири мелодия позната и стара,
в мен се събужда онова смешно момче,
потънало в нечие момичешко рамо
и аромата на черни, упоени коси...

Но в жените на бара,
в жените на бара,
в ЖЕНИТЕ БОЛИ!

Те забождат очи дълбоко в масата,
все по-често ръцете им
посягат към чашите.
Издухват дима и се взират в нищото,
само цигарите светят сред мрака,
а там са момчетата, които вече не 
                                                        чакат...

Призрачни вечери в късните барове –
бавен завършек на бързите дни.
И не от клавиши е сковано пианото,
а от бели и черни
женски души.
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Графити 

Вандали през нощта са вилняли.
Пак са надраскали небето с любов –
нещо рисували, нещо чертали
и нещо оставили за другата нощ.

Звездите строшили като улични лампи,
преобърнали кошчета с кометен боклук.
От черните дупки си направили рампа
и до сутринта се спускали по Млечния път.

Хора, които по земята вървите –
спете спокойно през дългата нощ.
Все още има хлапета сърдити,
заети да драскат по небето с любов.

Татковците никога не плачат

Мое малко буболече,
ти разбираш всичко вече.
И разбираш, и порастваш,
и превръщаш се в човече.

И ти става все по-чудно,
че живеем страшно трудно.
Уж сме толкова големи,
а все имаме проблеми.

И сълзите ни са други,
и усмивките ни груби.
Нещо все ни наранява
и в душите натежава.

Само ти недей тъгува,
мое мъничко дете.
Мъжете може и да плачат,
ала татковците – не!

Стихотворение „втора ръка”

В този мъничък,
в този страшничък,
в този „черен – бял свят”
животът се пълни и празни от 
смисъл
като халба с бира.
Научих толкова много неща,
но още нищо не зная – 
дори и това – 
как се живее
и как се умира.

Изгубени в жанровете

Мислех, че съм твоят роман.
Оказах се
кратък разказ.
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Почистване на душата

Ще изтрия 
кратките ти лъжи
от телефона си.
Ще изтрия 
електронните писма
и адреса ти.
Ще изтрия 
пръстите ти от чашата
и устните ти от моите устни.
Само себе си
не мога да изтрия.
И в това е проблемът.

След последния вятър

Какво ще остане, когато
последният вятър си тръгне
от тук?
Когато си тръгне 
последното лято
и спрат да се връщат 
птици от юг.
Когато потъне 
последният кораб
и последният звук 
отшуми от света – 
дали сред останките 
от вчерашни хора
ще оцелее все пак любовта?
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Въведение

В основата на прогреса във всяка сфера от живо-
та на обществото лежи диалектическата връзка меж-
ду науката и практиката. Тяхното взаимодействие се 
проявява като динамичен процес с променливо вода-
чество на едната или другата, като двете винаги оста-
ват съдържателно и функционално свързани.

Науката е публично дело. Тя е открита за по-
требностите на практиката, за обществените изис-
квания, както и за проверка. На нея се посвещават 
хора, които искат да принасят полза на обществото 
– в неговата практика и в развитието на научната ми-
съл. Тази особеност на науката има като обективно 
следствие непрекъснатия научен прогрес.

Социалната практика, чрез своите динамично 
изменящи се потребности, диктувани от обществе-
ното развитие, изисква все по-решителна намеса на 
науката за ефективното им задоволяване във всяка 
сфера на житейската реализация на човека.

Нуждата на социалната практика от взаимо-
действие с науката е перманентна и нараства прогре-
сивно със засилващата се роля на човешкия фактор и 
на научно-техническия прогрес във всички области 
на живота. Това е обективна, базова закономерност, 
защото науката въплъщава търсещия дух на човеш-
кото познание и жаждата на човека за промяна и усъ-
вършенстване.

Още през ХVІІІ век френският просветител Жан 
Кондорес обръща внимание на взаимовръзката меж-
ду наука и промишленост. Той посочва: „Прогресът 
на науката осигурява процеса на развитие на про-
мишлеността, като сам след това ускорява научните 
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успехи, и това взаимно влияние, действието на което се възобновява, трябва 
да бъде причислено към най-действените и могъщи причини за усъвършен-
стването на човешкия род.“ Това става чрез всеобщността на научните знания 
и благодарение на факта, че за всяко следващо поколение сумата от знания не-
избежно нараства както по обем, така и по създаването и интензивността на 
откриването им.

В своя труд „Единство на физическата картина“ (М., 1966, с. 183) Макс 
Планк казва: „Науката като система от знания, отразяващи обективната ре-
алност, по своята вътрешна обективност е единна. Разделянето на науката на 
отделни области е обосновано не толкова от природата на вещите, колкото от 
ограничеността на човешките възможности за познания и самата реализация 
на човека.“

В действителност, посочва той, съществува непрекъсната верига – от фи-
зиката и химията през биологията и антропологията към обществените науки, 
която нито на едно място не може да бъде разкъсана (освен по належаща необ-
ходимост).

Връзката между науката и практиката разкрива възможностите за все по-
действено и ефективно удовлетворяване на потребностите както на отделния 
човек, така и на обществото като цяло. В същото време и науката използва пос-
тиженията на практиката и на научно-техническия прогрес, за да усъвършен-
ства своя изследователски инструментариум.

В графичен план тази взаимозависимост е представена на фиг. 1.

Постановка на проблема

Тясната взаимозависимост между науката и практиката е от особено зна-
чение в сферата на образованието и подготовката на кадри.

Още през ХVІІ век прогресивната педагогическа мисъл започва да се опи-
ра на педагогическата практика. В своята „Велика дидактика“ Ян А. Коменски 
задава въпроса: как теорията, изведена чрез научното познание и представена 
чрез знанията за закономерностите и принципите на организация на педагоги-
ческия процес, да бъде поставена в служба на практиката. Това води през ХVІІ 
и ХVІІІ век до генерирането на нови педагогически идеи, родени от тогавашни-
те иновационни експериментални училища.

Сериозен принос в този процес внасят Песталоци, Хербарт, Фрьобел, 
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Дистверг и др. По този начин се слага начало на изследването и обсъждането 
на необходимостта и на възможностите за осъществяване на връзката между 
научната теория и педагогическата практика в обучението и възпитанието.

Фридрих Шлайермахер доказва, че теорията и практиката са специфични, 
исторически и социални феномени. Във философските си изследвания Хегел 
търси диалектиката между тях в историята на цивилизацията и в развитието 
на педагогическата практика в сферата на възпитанието.

Взаимосвързаността между теорията и практиката в областта на обучени-
ето и възпитанието има три основни аспекта: исторически, социален и култу-
рологически.

Днес обаче, ако сме последователно диалектични, е необходимо да доба-
вим и още един, четвърти аспект – психолого-педагогическия.

През 1920 г. Едуард Лий Торандайк обръща внимание на грешките, които 
могат да възникнат при оценяването в областите на науката и на образование-
то. Основна причина за такива грешки е проявата на различни психологически 
ефекти. Това налага в тези процеси да се привличат знанията от педагогическа-
та психология.

Джон Сиймън и Дъглас Керник посочват, че ученето при човека е адап-
тивна черта, формирана в хода на еволюцията, за да подпомага приспособя-
ването му към жизнената среда. Асоциативното и когнитивното учене дават 
възможност на човека правилно да оценява получаваната информация, да съди 
за важността на различните събития и да реагира въз основа на динамичните 
връзки между тях. Така приспособяването на човека е много по-ефективно и 
целесъобразно. „Способността на човека да си спомня сигналите, постъпили 
от важни събития и последвани от съответни действия, подпомага не само оце-
ляването, но и развитието на човека.“

В литературата са описани различни начини, по които човекът върви по 
своята житейска пътека:

– Върви изправен срещу вятъра, готов да приеме ударите като гледа нап-
ред. Ударите могат да са от упор, може да дебнат и от засада. Човекът обаче е 
готов да приеме всичко в името на живота и движението напред. Без хитруване, 
с труд и упование в себе си.

Този начин има два подварианта:
а) без да се обръща назад, като след всеки изминат етап тегли черта и гледа 

напред;
б) обръща се към изминатото и си прави равносметка и изводи, които да 

отчита по пътя си занапред.
– Върви леко приведен, на прибежки, от прикритие до прикритие или от 

носител до носител, като търси средства, които да го изнесат напред, незави-
симо от какво морално естество са. Този тип поведение се среща по-често у 
комплексираните хора, „родените подлеци“ и други.

– Върви, пълзейки. В баснята на Стоян Михайловски „Орел и охлюв“ това 
е описано много точно.

– Четвъртият тип поведение може да бъде наречен „пренасяне с хеликоп-
тер“. Това може да стане чрез позициите на мама и на тате или чрез рано полу-
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чена слава, която изстрелва младия човек високо нагоре. Тоест, това поведение 
има два варианта. В първия случай липсват собствени способности и се изпол-
зва чужда слава. Вторият вариант е на базата на собствени дадености, бързо и 
успешно развити и вложени в собствени постижения.

Многообразието в адаптивните прояви е сериозен проблем в областта 
както на образованието, така и на възпитанието. Решаването на проблемите и 
подборът на подходите в развитието на човека изискват солидна научна психо-
лого-педагогическа подготвеност.

Според парадигмата на Сийджъл за изследване на образованието, чети-
ри са основните критерии за оценка на ефективността на всяка образователна 
система:

– Постиженията, реализирани от системата на емпирично (фактическо) 
ниво и на понятийно (теоретично) ниво.

– Качеството на мисленето на обучаваните и възможностите им за синтез 
на информация и творчество (тази способност Базън нарича „лъчисто мисле-
не“).

– Нагласата на обучаваните и формираното отношение към изучавания 
материал, основано на разбирането за ползата от него.

– Комплексната изява на личността чрез нейното поведение, ефективност 
в извършваните дейности, приспособимост, интелектуален и цялостен растеж.

Постигането на всички тези резултати е възможно на базата на тясното 
обвързване между науката и педагогическата практика в сферата на образова-
нието.

В светлината на тази закономерност напълно логично е днес решението на 
Лондонската конференция (април 2007 г.) на министрите на образованието от 
страните – членки на Европейския съюз, за: „Свързване на Европейското обра-
зователно пространство с Европейското научно пространство“. Това се опреде-
ля като важна насока в по-нататъшното перспективно развитие на Болонския 
процес в Европейското образователно пространство.

Спортът в широкия контекст на това явление в обществото, и училищното 
физическо възпитание и спорт в частност като социален, културен и образова-
телен феномен с все по-нарастваща роля в живота на съвременното общество, 
също се развиват и усъвършенстват чрез внедряване и утвърждаване на пости-
женията на науката в образователната и в тренировъчната дейност.

Ефективността на усилията в тази насока изисква разкриването на собс-
твените особености и закономерности на процесите, позволяващи резултатна 
постановка на обучението и на тренирането в аспекта на цялостното развитие 
на личността и на нейната резултативна реализация.

Цел, задачи и постановка на изследването

Целта на проведеното от нас изследване беше да се разкрият частните осо-
бености и закономерности на процесите в училищното физическо възпитание 
и спорт, позволяващи резултатна постановка и управление.

Изследването се основава на осъществения логически, процесуален и ре-
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зултативен анализ на опита от прякото участие в осъществяването на 16 ком-
плексни тематични изследователски програми и от проведените по техните 
резултати национални научнопрактически конференции в областта на учи-
лищното физическо възпитание и спорт, осъществени от 1970 до 2005 г. под 
егидата и със съдействието на МОН, както и от последвалите ги национални и 
регионални научни конференции по проблемите на физическото възпитание и 
спорта в образователната система (Приложение 1).

Анализът, който направихме при осъществяване на изследването, се осно-
вава на следните парадигми:

А) Четирите основни същностни характеристики и компоненти на явле-
нието физическо възпитание и спорт:

– социалната същност на изследвания феномен с неговите специфични 
особености;

– комплексната обусловеност на протичащия процес;
– спецификата на физическото възпитание и спорта като вид човешка дей-

ност;
– особеностите на процеса на комплексното развитие на личността и ней-

ната реализация.
Б) Четирите основни съвременни личностно-резултативни функции на 

физическото възпитание и спорта:
1. Реализационна функция:
а) за укрепване на здравето;
б) за хармонично развитие на тяло, дух и личност;
в) за повишена жизнеспособност и работоспособност;
г) за личностно самочувствие и сигурност за самоопазване и противодей-

ствие при чужда агресия или екстремални ситуации.
2. Регулационна функция:
а) за противодействие на стреса;
б) за повишаване на адаптационните възможности;
в) за активен отдих и възстановяване;
г) за емоционално разтоварване и комфортно общуване.
3. Бариерно-превантивна и корекционна функция:
а) срещу наркоманията и употребата на алкохол;
б) срещу увлечението по секти;
в) срещу криминалността;
г) срещу вредните за здравето начини за задоволяване на емоционалния 

глад и срещу разходването на физическа енергия за корекция на нарушенията 
при деца със специални педагогически нужди.

4. Стимулно-престижна функция:
а) за създаване на модели за високи постижения;
б) за формиране на лична и национална гордост и самочувствие;
в) за формиране на нагласа за непрекъснато самоусъвършенстване;
г) за гражданска сплотеност и единение.
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Резултати и произтичащите от тях следствия за науката и 
практиката в училищното физическо възпитание и спорт

Резултатите от проведеното проучване в обобщен вид разкриват следните 
по-важни особености и закономерности на връзката между науката и практи-
ката в сферата на училищното физическо възпитание.

1. Необходимото диалектическо единство между обучението, възпита-
нието и развитието на подрастващите, без което е немислимо постигането на 
ефективен и качествен комплексен развиващ ефект в условията на училищното 
физическо възпитание и спорт, се постига само чрез строга научна постановка 
на всички аспекти, компоненти и етапи на учебната дейност, чрез широко ор-
ганизирано и системно внедряване на съответните научни постижения в педа-
гогическата практика.

Това е възможно на първо място чрез издигане на компетентността на пе-
дагогическите кадри и на тяхната професионална работа до нивото на най-но-
вите научни постижения, както и чрез активното им ангажиране в процеса на 
тяхното внедряване в педагогическата практика.

За реализирането на това изискване се очертават две основни предпоставки:
а) Тясно междудисциплинно свързване на знанията и научните постиже-

ния в областта на четирите основни предметни области на познанието, имащи 
водещо значение в областта на физическото възпитание и спорта – педагоги-
ка, физиология, психология, теория и методика на физическото възпитание и 
спортната тренировка (ТМФВСТ).

б) Перманентна актуализация на подготовката и професионалната компе-
тентност на педагозите – учители по физическо възпитание и спорт, на базата 
на нов подход, форма и съдържание на тяхната следдипломна специализация, 
разглеждана, от една страна, като личностно-професионално задължение и, от 
друга страна, като управленска политика на държавата и МОН.

Необходими са: научноинформационно осигуряване на учителския труд и 
организационно и финансово осигуряване на следдипломната специализация, 
съчетани със стимулиране на учителското самоусъвършенстване и педагоги-
ческо творчество.

Тези изисквания произтичат закономерно от особеностите на процеса на 
внедряване на научните постижения в практиката на образованието (фиг. 2).
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2. Доколкото учебният процес по физическо възпитание и спорт е сложен 
и многофакторно обусловен, защото включва в единство компоненти от раз-
лично естество – педагогическо и дидактическо, социално и психологическо, 
биологично и физиологично, отделянето и изолирането на отделен вид зако-
номерности без отчитане на съотношението им с останалите е, меко казано, 
неефективен изследователски или внедрителски подход.

Наложително е прилагането на комплексен подход в процеса на изследва-
нията и внедряването, за да бъдат отчитани:

– характерът, взаимовръзката и взаимозависимостите между всички фак-
тори и аспекти на явлението;

– формата на взаимодействието при тяхното проявление и педагогическо 
управление (в случая винаги е необходимо да се помни, че учебният процес 
по физическо възпитание и спорт в училище по форма и средства е педагоги-
чески и дидактически процес; по своето естество обаче той е психологически, 
личностно-дейностен, с подчертан физиологичен ефект върху организма на за-
нимаващите се. (На фиг. 3 са представени основните аспекти на решаваните в 
учебния процес задачи, които аргументират поставеното изискване.)

Като цяло трябва ясно да бъде отчитан фактът, че по своята насоченост, 
образователна и социална значимост този процес е личностно-социално ори-
ентиран.

Разкритата закономерност задължително изисква при научните изследва-
ния в областта на физическото възпитание и спорта, в образованието винаги да 
се отчита единството между педагогическите, социалните, физиологическите и 
личностните аспекти, особености и закономерности на изучаваното явление 
или проблем.

В практическопроцесуален план това се отнася до:
– подбора и определянето на изследователската тематика – целта и задачи-

те на проучването.
– методологическата и методическата постановка и организация на самите 

изследвания – тяхната научна и педагогическа насоченост и предназначение;
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– възможността за последващото ефективно внедряване на получените 
резултати в масовата практика (фиг. 2).

3. Ръководен ориентир при изпълнението на така очертаните изисквания 
е познаването и отчитането на собствените особености на дейността в услови-
ята на училищното физическо възпитание и спорт, а именно: нейната комплек-
сност, интегративност, динамичност и възрастова и личностна обусловеност.

Показателен е анализът на относителния дял на различните видове труд-
ности в учебния процес по физическо възпитание и спорт в различните степени 
на СОУ (фиг. 4). От фигурата личи, че педагогическите проблеми, възникващи 
пред учителя при ръководството на учебната дейност на обучаваните в раз-
личните учебни степени, са съществено различни и изискват различен подход, 
основан на отчитането на съответните адекватни научни закономерности.

Резултатите от нашия анализ и обобщаването на опита сочат, че само по 
този начин научноизследователската и научноприложната дейност в училищ-
ната практика могат да осигуряват необходимите предпоставки и да са съще-
ствено условие за непрекъснато, научнообосновано усъвършенстване на учеб-
но-възпитателната дейност в духа на динамично променящите се съвременни 
изисквания както към отделната личност на учащите се, така и към развитието 
на обществото като цяло.

4. Новата значимост на науката и на нейните постижения за съвременната 
педагогическа практика поставят повишени изисквания и към научноизследо-
вателската и научноприложната дейност в образованието.

Особеностите на тези изисквания в областта на училищното физическо 
възпитание и спорт се оказват обусловени от въздействието на три основни 
групи фактори:

а) особеностите и изискванията на съвременния етап от общественото 
развитие;

б) общите белези и съответните изисквания на съвременната наука в кон-
кретното направление на нейната познавателна насоченост;
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в) особеностите и изискванията на самата дейност – съответният учебен 
процес и постиганите чрез него резултати (фиг. 3).

5. От тези въздействия и фактори произтичат следните изисквания към 
изследователския процес при неговото осъществяване:

– мащабност и комплексност на подхода при изучаването на явленията и 
процесите;

– структурно-функционален подход при разкриването и интерпретиране-
то на установяваните при изследването на съответните явления закономернос-
ти;

– висока научно-методологическа и методическа прецизност, която да 
осигури тясната свързаност между науката и педагогическата практика.

Изискването за комплексност е продиктувано от необходимостта самият 
учебен процес да осигурява комплексен, цялостен личностен резултат в раз-
витието на подрастващите. Задължително условие в случая е: като обучава и 
тренира учениците, чрез своите действия, въздействия и взаимодействия учи-
телят да ги възпитава и развива, като постига необходимата интегративност и 
холистичност.

В основата на този резултат лежи диалектическото единство между зако-
номерности от различно естество и сфери на познанието:

– биологично и социално;
– физиологично и психично;
– личностно и дейностно;
– теоретично и практическо.
Другото изискване – за динамичност на изследователския процес, се на-

лага от спецификата на съвременния учебен процес, който е творчески и ин-
дивидуализиран. Тази негова особеност обуславя възможността за възникване 
на различни решения, като се отчита целесъобразността на стандартните, уни-
версални и с вечна валидност решения, прилагани в педагогическата практика. 
Усъвършенстването и развитието на подрастващите придава на самия процес 
белега на непрекъснато усъвършенстване и перманентно развитие. Именно тук 
е огромната роля на съвременната наука и на нейната диалектическа свърза-
ност с педагогическа практика.

6. Естеството на очертаната взаимозависимост придава определено сво-
еобразие на самия изследователски процес в сферата на образованието и учи-
лищното физическо възпитание. Тя се отнася до:

– начина на определяне на тематиката;
– включването и участието на учителя или треньора в изследователския 

процес;
– спазването на определена етапност при проучването;
– задължителното преминаване на изследователския процес през педаго-

гическия експеримент;
– оформянето на окончателната оценка за получените изследователски ре-

зултати след масовата им проверка в реалната педагогическа практика;
– извеждането на процеса на внедряване като самостоятелен, кадрово, ор-

ганизационно и финансово ръководен и осигуряван процес.
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В класическата етапност на изследователския процес в сферата на науката 
се оформят два специфични допълнителни етапа – на предварителното проуч-
ване и на внедряването на получените научни резултати в масовата педагоги-
чески практика.

7. Въз основа на установените особености и закономерности на връзка-
та „наука–практика“ в училищното физическо възпитание и спорт се очертава 
следната последователност в изследователския процес:

– подготвителен етап;
– предварителен експеримент;
– основен педагогически експеримент;
– оценъчен етап;
– етап на масово внедряване в педагогическата практика.
8. Важното значение на утвърждаването на постиженията на науката в 

съвременната педагогическа практика превръща проблема за внедряването в 
самостоятелен и със специфична роля в реализирането на връзката „наука–
практика“. Установено беше, че той също се отличава със собствени законо-
мерности и изисквания.

Това са главно изискванията към планирането, централизираното орга-
низиране и ръководството, в което ролята на МОН и на неговите управленски 
звена е водеща. Те следват необходимия управленски подход към:

– подбора и тематиката на изследванията с оглед приоритетното решаване 
на актуалните въпроси на практиката в съответния момент;

– рационалното и целенасочено използване на усилията на научните кад-
ри от страната;

– съответната подготовка и използването на възможностите на педагоги-
ческите кадри;

– качеството на ръководството на самия научноизследователски процес и
– ефективното ръководство и контрол на процеса на внедряването на по-

лучените резултати в масовата практика.
Решаваща роля при изпълнението на тези изисквания в тяхната последо-

вателност придобива прилагането на програмно-целевия и структурно-функ-
ционалния подход.

Заключение

Само при спазването на изведените условия и изисквания „икономиката 
на образованието“ в сферата на училищното физическо възпитание става въз-
можна. Тя извежда на дневен ред „мениджмънта на знанията“, в чиято основа 
лежат съвременните изисквания към връзката между науката и педагогическа-
та практика.

На тази база научноизследователската дейност и внедряването на получе-
ните научни резултати стават значими за бизнеса и го мотивират за спонсорст-
во в науката, ориентирана към педагогическата практика.

След нашето влизане в Европейския съюз този процес обаче се нуждае от 
законова осигуреност. Това означава – по инициатива на научната и спортнопе-
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дагогическата общественост в Закона за спорта да бъде изведен раздел, трети-
ращ въпросната проблематика. В реализирането на тази идея НСА като водещ 
ВУЗ и средище на научни кадри, е редно да има водеща роля.

От друга страна, издигането на качеството и ефективността на съвремен-
ния учебен процес по физическо възпитание и спорт в СОУ чрез оптимизиране 
на връзката „наука–практика“ изисква в хода на преустройството на образова-
телната система усилията да бъдат ориентирани и в следните основни насоки:

– Статусно-ценностни и организационни проблеми, чието решение да оси-
гури дължимото място и грижи за училищното физическо възпитание и спорт в 
цялостната система на работа в СОУ с оглед развитието и подготовката на под-
растващите за живота. Тук се включват: усъвършенстването на Закона за спор-
та, учебният план за СОУ, длъжностните характеристики на директорите, фор-
мирането на натоварването на учителите по физическо възпитание и други.

– Ресурсни проблеми – кадрови, материални и финансови. В тази насока се 
включват проблемите за подобряване на квалификацията и преквалификация-
та на учителите, за материалната база, необходима за нормалното провеждане 
на учебния процес в пълния му обем, за финансовото осигуряване на извънк-
ласната работа и други.

– Дидактически и процесуални резултативни проблеми. Те са свързани с 
утвърждаването на холистичния подход в обучението, с необходимата му на-
учна постановка, гарантираща комплексния личностен ефект от заниманията 
и резултатите, произтичащи от реализирането на новите социални функции на 
физическото възпитание и спорта.

– Квалификационни – семантични и методически проблеми, които да оси-
гурят съвременното ниво на холистичност в подготовката на учителите, както 
и комплексността при ръководството на учебния процес по физическо възпи-
тание и спорт в трите задължителни етапа и нива на неговото провеждане: об-
разователно-обучителното, учебно-тренировъчното и спортносъстезателното.

Само при тези условия физическото възпитание и спортът, като уникални 
форми на активност на личността и с нищо незаменимо средство за развитие на 
съвременната самоактуализираща се личност, ще могат успешно и пълноценно да 
изявят своите резултативни функции в развитието и подготовката на младото по-
коление в условията на ХХІ век. Необходими са компетентните и комплексни уси-
лия на всички слоеве на обществото и на институциите на държавата (фиг. 5).
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Приложение 1

РЪКОВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА КОМПЛЕКСНИ НАЦИОНАЛНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИ СЛЕД ТЯХ НАЦИОНАЛНИ
НАУЧНОПРАКТИЧЕСКИ КОНФЕРЕНЦИИ

1. 1969–1972 г. (Варна) – Самостоятелност и творчество в учебния процес 
по физическо възпитание.

а) Механизмите и психолого-педагогическите предпоставки на дейностна-
та самостоятелност в учебния процес по физическо възпитание;

б) Възможностите и предпоставките за стимулиране на мисленето при за-
ниманията с физическо възпитание и спорт и за творческо използване на при-
добития двигателен опит.

2. 1972–1975 г. (Габрово) – Взаимозависимост между самостоятелността 
– индивидуализацията и диференциацията в учебния процес по физическо 
възпитание:

а) Проявлението на индивидуалните особености на личността в учебния 
процес по физическо възпитание;

б) Психолого-педагогическите предпоставки за оптимизиране активност-
та на учащите при заниманията им с физически упражнения и спорт.

3. 1974–1977 г. (Толбухин) – (научен консултант) – Възможности за алго-
ритмизиране и поетапно формиране на двигателните навици по гимнастика:

а) Механизмите и условията за задълбочаване на осмислянето на двига-
телния опит;

б) Неговото използване за усъвършенстване на саморегулацията при дей-
ността в гимнастиката.

4. 1975–1978 г. (Търговище) – Фактори и предпоставки за повишаване со-
циалната ефективност на физическото възпитание в училище:

а) Факторите и предпоставките за формирането на личностна годност и 
готовност за системно занимаване с физическо възпитание и спорт;

б) Разширяване на възможностите за творческо използване на придоби-
тия опит.

5. 1976–1979 г. (В. Търново) – Формиране на годност и готовност у уче-
ниците за постъпване в казармата и за трудова реализация чрез средствата на 
училищното физическо възпитание:

а) Развитие на волевите възможности на учащите чрез средствата на фи-
зическото възпитание и спорта и осигуряване на пренос по отношение на лич-
ностната годност;

б) Готовност за военна подготовка на момчетата и трудова реализация на 
момичетата.

6. 1977–1980 г. (София) – Познавателната дейност като фактор за пови-
шаване качеството и ефективността на учебния процес по физическо възпита-
ние:

а) Особености и закономерности на предизвикването й;
б) Поддържането на познавателна активност при двигателното обучение и 
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заниманията с физически упражнения и спорт в училище.
7. 1979–1982 г. (Враца) – Оптимизиране на връзките и взаимодействието 

между органите и организациите на ДКМС, БСФС и МНП при осъществяване 
на масовата физкултурна и спортна дейност на учениците като единна цялост-
на система:

– Психо-социалните и личностни предпоставки за изграждането на учи-
лищното физическо възпитание като единна цялостна социално-педагогическа 
система, базова част от единната педагогическа система за подготовка на под-
растващите в съвременното училище.

8. 1980–1982 г. (Кърджали) – Интелектуализация на учебния процес по 
физическа култура:

а) Особености, механизми и предпоставки за интелектуализиране на дви-
гателното обучение и свързване на знанията с двигателните действия;

б) Интелектуална основа на комплексния развиващ ефект от заниманията 
с физически упражнения и спорт.

9. 1982–1984 г. (София) – Ролята на физическото възпитание за трудово-
професионалната подготовка и реализация на учащите:

а) Възможности за разширяване и пренос на формиращия ефект от за-
ниманията с физически упражнения по посока на специализираната трудово-
професионална подготовка на учащите в техникумите и СПТУ.

10. 1984–1985 г. (София) – За високо качество и ефективност на физическа-
та култура в учебните и предучилищните детски заведения:

а) Психологическо съдържание на качеството и ефективността на заняти-
ята по физическо възпитание;

б) Предпоставки и механизми за получаването на комплексен развиващ 
ефект от упражняването на физическото възпитание и формирането на по-
требност от системни занимания.

11. 1985–1987 г. (Кърджали) – Физическата култура – фактор за патриотич-
но възпитание и овладяване на българския език:

а) Възможности и психолого-педагогически предпоставки за ефект от за-
нятията с физически упражнения и спорт върху умствената и речевата дейност 
на занимаващите се;

б) Получаване на целенасочван личностен ефект.
12. 1984–1987 г. (София) – Комплексна тема на МНП по НИС: „Психологи-

чески и личностно-дейностни предпоставки за изграждането на училищното 
физическо възпитание като единна цялостна система за комплексна подготов-
ка и развитие на подрастващите“.

13.  1987–1992 г. (София) – Изследователски проблем от Националната 
програма за „Изследване на човека и неговия мозък“: „Стимулиране и усъвър-
шенстване на интелектуалните, психомоторните, нравствените и волеви каче-
ства на подрастващите от 7–18 г. със средствата на училищното физическо въз-
питание и спорт“.

14. 1997–1999 г. (София) – По програмата „Демократична мрежа“, София 
– Възможности за създаване на устойчива образователно-възпитателна среда 
за устойчиво развитие на подрастващите.
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15. 1998–1999 г. (София) – По програмата „Демократична мрежа“ – Бъл-
гария, към Американския институт за устойчиво развитие, САЩ – Създаване 
на обществен механизъм чрез изграждане и дейност на училищни обществени 
съвети (УОС) за промяна на образователно-възпитателната среда в СОУ.
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През 2004 година издателство „Захарий Стоянов“ 
включи том с избрани произведения на Никола 

Инджов в поредицата „Българска класика“. Оценката 
е ясна и напълно заслужена. Томът е озаглавен „Въз-
речени от Манастър“ с названието на известния ро-
ман и заедно с него съдържа избрани стихотворения 
и поеми.

„Възречени от Манастър“ като название на ро-
ман и избрани произведения не само изрича, но и 
възрича. Ще рече: памет, слово, дух са в неделимост, 
непрекъснато движение, неразчленимо на периоди и 
етапи, както в историята, непознаващо победители и 
победени, изчезнали и оцелели.

Възречеността, в която Никола Инджов навлиза 
като поет и мислител, учен и есеист, търсач на точни 
факти и с интуиция на прорицател, се появява на гра-
ницата между две хилядолетия. Навлизайки в трето-
то хилядолетие след Христа с „Възречени от Манас-
тър“, българската литературна класика поглежда към 
бъдещето с дълбокия опит на прозрения, раждани по 
нашите земи от памтивека.

Потомък на прокудени от Беломорска Тракия 
българи, авторът на „Възречени от Манастър“ с па-
рещата болка на разпокъсвано отечество извайва не-
говата цялост във време-пространството на култур-
ния, цивилизационния градеж. С трепетна грижа за 
историческата истина Никола Инджов след Никола 
Вапцаров знае, че историята хваща само контурите, а 
вътре остава празно. Възречеността е не само памет, 
тя е живото слово, нетленният писан и неписан завет, 
животът в бъдещия век.

Чрез възречеността синът на бежанци, мирни, 
трудолюбиви българи, върху които се стоварва жес-
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токостта на ХХ век, намира опора 
най-напред във възреченото слово на 
св. Патриарх Евтимий.

Манастир, село в Беломорска 
Тракия, в което са родовите корени 
на Никола Инджов, пази предание 
за първосвещеника на българите. 
Прокуден от Търновград след зав-
ладяването му от турските нашест-
веници (1393 г.), насила откъснат от 
паството си, заточен на юг, Патриарх 
Евтимий продължава проповедта си 
между Егея и Родопа. Манастирци 
(манастърци) са убедени изначално, 
без доказателства, без нужда от тях, 
че живеят на същото място, където е 
бил манастирът на светеца. Шест века 
по-късно манастирци също изпиват 
горчивата чаша на изгнанието. В сво-
ето бежанство те носят камбаната на 
селския храм, възричаща словото на 
първосвещеника.

Ако потърсим произхода на тол-
кова вместителната дума възречени, 

естествено е да се обърнем към написаното от св. Патриарх Евтимий. В „Пох-
вално слово за св. Петка Търновска“ старобългарският писател, основно име 
на Търновската книжовна школа – старобългарска и общохристиянска, упот-
ребява израза посредник без посредничество. Става дума за паметта и прозре-
нието, за движението на духа и духовността, за преливането им от миналото в 
настоящето и бъдещето, за единосъщността на непреходното, святото.

Изгнаничеството – от пътя на св. Патриарх Евтимий до ходенето по мъ-
ките на незнайни и знайни манастирци, възречени манастърци, е път към све-
та и другите, към себе си в освобождението от себичността и превратностите 
на този свят („мира сего“). Думата възречени се среща най-напред в поезията 
на Никола Инджов. Чута е около манастира – легендарна или съществувала 
обител на първосвещеника от Търновград, заточен на юг между Триречието и 
Кръстогорието, сливането на Арда, Тунджа и Марица, Егея и Родопа.

„Възречени от Манастър“, общо название на избрани произведения, пос-
тавя в центъра, в средата (четвъртъка според поетиката на Никола Инджов), 
посредника без посредничество, движението на Словото, писано и неписано, 
Словото, което не спира до своите реални носители, посредници във всяко вре-
ме, а продължава да насочва винаги от Лета към Триречието, от леснината (и 
алибито) на забравата към всеотговорността на разумния човек за всички за-
мисли и деяния.

Издателство „Захарий Стоянов“ издаде през последните години и избра-
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ни произведения на Никола Инджов в четири тома. Първият от тях съдържа 
поезия, вторият – художествена проза, третият – преводи и четвъртият – пуб-
лицистика. Отново „Възречени от Манастър“ попада в средата. Романът освет-
лява във всички посоки и жанрови разновидности посредника без посредни-
чество. Той е в интуицията и озаренията на поета, в полемиките на публициста, 
в мостовете на преводача от запада на ацтеките до изтока на Триречието, от 
дълбочините на изконни цивилизации до проклетите проблеми на новите вре-
мена.

„Истината за света не е истината за човека“ – пише в дневника си Абра-
шев, двойник на автора във „Възречени от Манастър“. Да се защитава хуманиз-
мът при задълбочаващата се пропаст между материалния прогрес и духовния 
упадък, между представи за лична свобода, включващи и престъплението, и 
отдалечаващата се отговорност към другите – съвременници, деди и прадеди, 
внуци и правнуци, става все по-трудно. Егоагресията не само не иска да знае 
за паметта, но и настъпва срещу нея с всички ожесточения на горещите и сту-
дените войни. Но толкова удобното за владетелите на света безпаметство се 
сблъсква с речта и възреченото. Като истина за човека, езикът съдържа всичко 
необходимо за духовното и материалното битие, непрекъсваемо и в случаите, 
когато течението изглежда прекъснато завинаги. Ако някой е заживял като по-
бедител на неизгодни нему думи, те, прокудени от съзнанието, засядат дълбоко 
в подсъзнанието – също посредник без посредничество, също извор на въз-
реченост. Хуманитаристиката по всички меридиани и паралели засилва защи-
тата на паметта, разкрива истината, че безпаметството причинява свлачищата 
на всеразрухата. Въпреки конюнктурите, при които забравата е предпочитана 
пред помненето, езикът на човека в съзнанието и подсъзнанието не спира своя-
та благородна работа, развива се по свои закони с далечни перспективи.

…Дипломат със заслуги за развитието на културните ни връзки с редица 
латиноамерикански страни, преди всичко с Куба, публицистът Никола Инджов 
няма никакви намерения да дипломатничи със своите опоненти. Острото и 
безкомпромисно перо на полемиста приковава на позорния стълб литератори 
с по три биографии – една за преди, втора за след и трета за резерв. Напоследък 
и като литературен критик авторът на „Възречени от Манастър“ темперамент-
но и с широка ерудиция защитава национални и общочовешки ценности срещу 
„неолиберални прочити“, заредени с хъса на печално прославените ликвидаци-
онни съвети.

Преводачът приобщава към коренни, древни и модерни гласове на Южна 
Америка, включително и възречени в сложни геополитически конфликти. От-
крояват се с нова сила предчувствията на поета, изпреварил археолозите в из-
лаза към древна Тракия, неспрял при модернизма и постмодернизма, обаян от 
техните сирени. Всичко написано от Никола Инджов сочи ролята на култура-
та, езика, паметта за преминаването през реката на забравата. Възречен древен 
тракиец, първокласен поет, модерен без модернизъм, той ни окуражава сред 
разгула на нихилизма и прославите на човека-звяр. Българин с незарастващи 
рани на орязана с жестокостта на ХХ век родина е брат на всички унижени и 
оскърбени по света, които не ще престанат да търсят бродове за избавление.
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Щом се погледне откъм „Възречени от Манастър“ към поезията, публицис-
тиката, есеистиката на Никола Инджов, забелязва се златното сечение, хармо-
нията на разширяването и задълбочаването. Обхватът на древни цивилизации 
и модерни постижения в културата се постига над стари и нови идеологеми, 
догми, матрици. Открива се простор за планетарност с цялото богатство на 
личностите и народите, планетарност щастливо алтернативна на провалящи се 
формати на глобализма. Чудно ли е, изненадващо ли е, че толкова силни духов-
ни импулси идват от Триречието и Кръстогорието, от гласове все заглушавани 
и все възричани, от времена и места разделни, а неделими, защото „плътта на 
духа“ не се посича, не се разчленява. Истината за света, разкрояван, прекроя-
ван, шит и прешиван с „правото“ на силния, не е истината за човека. Въпреки 
безбройните поражения по пътя от мечтите към действителността песните на 
разчленения край бреговете на Марица Орфей продължават да звучат – от съ-
щия епицентър, от стари и нови все по-многобройни, различни, изненадващи 
с богатствата си духовни извори. Тракия в поредно разчленително време се въз-
правя с истината за човека. Възречени отблизо и далеч я препращат от век на 
век и от хилядолетие на хилядолетие.

В четирите тома избрани произведения „Възречени от Манастър“ е средо-
точието и на ранния поет, лирика, юношата с бялата риза („И аз със бяла риза 
минавам по света“), и на „късния“ есеист, романист, публицист, литературен 
критик, мислител. Вливането на по-ранното и по-късното към средата преодо-
лява векторността, еднопосочието, навлиза в циклични движения, по-различ-
ни от историческите, по-близки до непреходната духовна същина на човека, 
до другостта на нейните перспективи, на минало–настояще–бъдеще в „под-
сказващия“ синтез на пространство–време. Така паметта, езикът, съзнанието и 
подсъзнанието непрекъснато се доближават до истината за човека, до нейната 
космогеничност, до невъзможността за крайни заключения в оптимистични 
или песимистични хипотези. Превръщането на очакването в утопия или страх 
от край на историята, цивилизацията, света, погледнато през призмата на „Въз-
речени от Манастър“, е само една от възможностите сред необятния простор на 
човешкото у човека.
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