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АФОРИЗМИ

По-добре да срещне човек мечка, на която са взели мечетата,
отколкото – глупак с глупостта му.
☙ Соломон ❧
Всяка глупава постъпка влече след себе си своето бедствие.
☙ Боеций ❧
Геният има своите граници; глупостта няма предели.
☙ Е. Хабърд ❧
Човек, който настойчиво повтаря, че не е глупак, обикновено има
някакви съмнения по този въпрос.
☙ У. Мизнер ❧
Ако си се родил глупак, всяко лечение е безполезно.
☙ Фламандска ❧
Една минута глупост разрушава труда на три часа мъдрост.
☙ Виетнамска ❧
Обществото на глупците е несравнимо по-приятно на глупака,
отколкото обществото на всички велики умове, взети заедно.
☙ Шопенхауер ❧
Разсеяността е последствие на твърде силно мислене или на пълната
му липса: следователно имат право да бъдат разсеяни само гениите
и кретените.
☙ Л. Рубинщайн ❧
Не може върху основата на глупостта да се издигне сградата на ума.
☙ Сервантес ❧
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КОЛАБОРАТИВНАТА ДЕМОКРАЦИЯ И
УИКИ УПРАВЛЕНИЕТО
Христо В. Проданов

К

Христо Проданов – доктор по
политология, асистент в УНСС.
Има десетки научни публикации в
областта на политиката и влиянието на информационните технологии върху нея и върху обществото. През 2010 г. излиза и първият му научен труд под заглавие
„Дигиталната политика“.

ласическото разделение по типове демокрация
е на пряка и представителна демокрация. Първа възниква пряката демокрация в античните гръцки градове държави. Най-известна е Атинската
демокрация, завършила обаче с крах, който подтиква Платон да напише своето знаменито съчинение
„Държавата“. В него той обосновава тезата, че демокрацията води до власт на тълпата, хаос, демагогия, до
изравняване на равни и неравни, до бедствени следствия за обществото. След това в продължение на над
2000 години на нея се гледа повече или по-малко негативно. Днес пряка демокрация се упражнява под
формата на референдуми, обикновено за важни за
държавата и обществото въпроси, с цел крайното решение да има по-висока легитимност. Активно се използва в кантоните на Швейцарската конфедерация,
където има много дълга традиция.
В модерната епоха се появява едно ново понятие за демокрация – представителната демокрация,
която се реализира на големите територии на съвременните държави. Ключови за нейното развитие
са модерните форми на комуникация, които са възможни благодарение на печатните и електронните
технологии, създавани между ХV и ХХ век. За дълъг
период се смята, че не всички граждани имат достатъчно грамотност, знания и зрелост да участват в изборите за представителни органи. Едва след Втората
световна война в развитите страни тя включва всички възрастни граждани. Независимо от това са силни
нагласите, че управлението е твърде сложен процес,
за да се предоставя непосредствено на гражданите,
че то изисква професионализъм и опит, които те не
притежават. При този тип управление през опреде-
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лен интервал от време се провеждат избори и гражданите посочват свои представители, които да защитават техните интереси в законодателните органи.
Смята се, че гражданите изразяват своята позиция с акта на гласуването, а за
мандат от четири, пет или повече години избраните представители имат правото свободно да вземат решения и да провеждат определена политика, като зачитат, разбира се, правата на гражданите и конституционните предписания. Така
развиващата се либерална демокрация започва да се възприема от определени
изследователи като най-съвършеното социално откритие на човечеството. Следи се как тя се разпространява по земното кълбо и в редица случаи развитите
държави, и особено глобалният хегемон САЩ, се опитват да я налагат в една
или друга държава, понякога и чрез насилие.
През 1989 г. по време на краха на комунизма в т.нар. Източен блок Франсис Фукуяма публикува своята статия „Краят на историята“, която след това се
превърна в книга. В нея той провъзгласява, че човечеството е достигнало до
своя най-висок и окончателен стадий на политическо развитие чрез либералната демокрация и оттук нататък няма какво да се открива1. Както става често
в историята обаче, точно когато се обяви, че нещо е придобило като че ли вечен
и неизменен вид, настъпва неговата криза и упадък. През последните години в
почти всички развити демокрации на планетата се наблюдава отстъпление от
представителната демокрация. То се изразява в намаляване броя на гласуващите на изборите, в недоверие към политиците и към партиите, в политическа
незаинтересуваност на гражданите от традиционните политически субекти,
структури и прочие.
Всъщност този процес е настъпил по-рано. През 30-те години на ХХ век,
когато най-напред в САЩ Джон Галъп започва да прави социологически изследвания на отношението към партиите и властта, става възможно по всяко
време правителствата да установява какво е отношението на избирателите към
тях и да се съобразяват с него, а да не чакат края на мандата си. Този процес се
ускорява с възхода на медиите и особено на електронните медии, тъй като в тях
се появяват откритите линии за диалог с гражданите. Те непрекъснато са информирани какво става, настояват за нарастваща прозрачност на политиката
и реагират чрез медиите незабавно. Така поне по две основни причини започва
да се говори за „криза на представителството“ и в крайна сметка за „криза на
представителната демокрация“. Кои са причините за тази криза?
Първо. Това е глобализацията, която извежда извън националните граници цял ред процеси, затруднява тяхната регулация и спазването на дадените
обещания от страна на правителствата, тъй като нарастващо количество събития в националните държави не зависят от тях, а преразпределителните възможности на политиката отслабват. Затова недоволството и недоверието към
политици и партии рязко се увеличават. Този процес дори подтиква някои изследователи да говорят за „мрежова демокрация“. В известна степен такъв тип
представителство се наблюдава в Европейския парламент.
Второ. Това е промяната на социалните структури, намаляването на
предходната работническа класа, фрагментирането на предходното масово
общество. Появява се ситуация, която Тофлър, имайки предвид САЩ, но из-
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водите му са приложими и за голяма част от света, описва по следния начин:
„Днес всеки кандидат за президент в Съединените щати трябва да събере коалиция не от четири-пет големи гласоподавателни блока, а от стотици групи, всяка със своя собствена програма, променяща се непрекъснато, много
от които съществуват само месеци или дори седмици… Демокрацията, която
възниква, вече не е масова, а високонапрегната, бързоподвижна «мозаечна
демокрация», съответстваща на мозайките в икономиката, която действа по
свои собствени правила. Те ще ни наложат да преосмислим дори най-основните си представи за демокрацията.“2
В тези условия се разгръща дискусия как със съвременните средства за
комуникация можем да преодолеем кризата на представителната демокрация
чрез разгръщане на нови форми на пряка демокрация, пригодени не за предходната малка територия и независещи от пространството, което в условията
на глобализация се „свива“ и губи своето значение. Появяват се множество различни предложения. Сред най-екзотичните от тях е идеята на Робин Хенсън от
университета „Джордж Мейсън“ в САЩ за заменяне на досегашната представителна демокрация с „футуархия“, представляваща радикална форма на маркетизация и икономизация на политическите решения. Той предлага индивидуалните предпочитания в политиката да се агрегират на пазарен принцип чрез
залагане за едни или други алтернативи. Предложението за всяка възможна политика или политическо решение би следвало да се листва на пазара подобно
на акция и да се продава според търсенето и предлагането3.
Подобни неолиберални модели, третиращи демокрацията съобразно логиката на глобалните финансови пазари, обаче остават маргинални за сметка на
други, срещащи по-голяма подкрепа. Сред най-популярните са идеите за възхода на такива алтернативи или допълнения на досегашната либерална представителна демокрация – полупряката демокрация, делиберативната демокрация,
партиципаторната демокрация, колаборативната демокрация. Схващанията за
полупряката демокрация в определен смисъл фиксират едно по-ранно обсъждане на тези проблеми, докато делиберативната, партиципаторната и колаборативната демокрация се разглеждат като различни степени на включеност на
индивидите в сегашните дигитални форми на пряка демокрация.
Неизброими са анализите на полупряката, делиберативната и партиципаторната демокрация. Те съществуват в една или друга степен, под една или друга
форма във всяко демократично общество. Макар и да се имат предвид идеални
типове демокрация, които в практиката не се наблюдават, днес сме свидетели
на поредица от смесици между тези три типа. Когато граждани протестират,
отправят петиции и искания на входа на политическата система и тези искания
се изпълняват, сме свидетели на полупряка демокрация. Когато влезем в интернет и обсъждаме даден политически проблем, било във форума, чата, фейсбук и пр., с всички условности около качествата или меродавността на подобни
дискусии, сме свидетели на делиберативна демокрация. Когато гражданите или
гражданските организации участват във формирането или реализирането на
дадени политически решения, сме свидетели на партиципаторна демокрация.
Но не така стои въпросът с колаборативната демокрация, представляваща една
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сравнително нова идея и концепция, която все още не е въведена в политическата практика, но която разполага с труднооспоримия потенциал да придаде
ново качество на демократичния процес.
Идеята е последователно развита от изследователката Бет Симон Новек,
която търси една на пръв поглед абсурдна аналогия между държавното управление и Уикипедията, като резултат от дейността на милиони граждани със съответната експертиза. Но принципът на Уикипедията, където създаването на
определен продукт е резултат на свободното участие на много различни хора,
изглежда приложим и в политиката, където сътрудничеството в решението на
един или друг проблем играе много по-голяма роля. Този тип управление предполага „колаборативна демокрация“, която използва не само традиционния тип
експерти и елити, а подобно на работата по Уикипедията води до сътрудничество, правещо много по-успешно всяко управление4.
Идеята за колаборативно управление, а оттук и за колаборативна демокрация, се разгръща активно през последните две десетилетия с убеждението,
че управлението трябва да включва граждани, социални организации, заинтересувани страни още на ранните етапи на формиране и реализация на определени политики, за разлика от предходни периоди, когато на преден план в този
процес са поставени партиите. Предполага се, че управлението не е процес, който се реализира в някакви йерархии „отгоре-надолу“, а включва едновременно
участници на различни равнища на системата. Очакванията са, че след като още
в началото на определен процес са включени всички възможни заинтересувани
субекти, това ще увеличи подкрепата и реализацията на съответното решение,
ще се получи по-голяма гъвкавост в процеса на вземане на решение, решенията
и институциите ще се ползват с много по-високо доверие от гражданите5.
Развитието на тези идеи среща нови предизвикателства с дигиталните комуникации. Възможността за съвместни действия и сътрудничество започва
да се разглежда като важна тяхна особеност и за изразяването на тази особеност се появяват понятията „колаборативни технологии“ (технологии, подпомагащи сътрудничеството), „колаборативно инженерство“ (модели на взаимодействие и сътрудничество). С помощта на тези технологии започват да се
реализират най-различни области на обществен живот. Говори се за „колаборативен бизнес“. Оказва се, че във флуидна, бързо променяща се среда, изискваща
творчески решения, тяхното постигане е възможно само чрез изграждане на
ефективни екипи и сътрудничество, като за тази цел се използват съответните „колаборативни принципи“ и „колаборативни техники“6. Независимо дали
става дума за развитието на бизнес компания, на гражданска организация,
политическа партия, гражданско движение и т.н., в условията на все по-голяма конкуренция и необходимост от непрекъснато генериране на нови визии
и успешно движение напред особено голямо значение има „колаборативният
лидер“7 или „колаборативният мениджър“8, успяващ да изгради екип, който не
просто го следва, а генерира непрекъснато нови дейности и идеи.
Колаборативната демокрация е по-високо равнище и по-качествена степен
на реализация на пряката демокрация в сравнение с делиберативната и партиципаторната, които се включват в нея. В условията на съвременните иновационни
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и глобализирани икономики и общества тя би могла да стане основен инструмент за повишаване ефективността на управленските институции и качеството
на решенията, които те вземат. Колаборативната демокрация не е просто участие, нито само рационална дискусия, тя е нещо повече от тях – сътрудничество,
при което се ползват опит, знания и експертиза на множество различни хора, за
да се оцени определена ситуация или явление и да се вземе адекватно решение.
Всъщност основната част от съдържанието на интернет е резултат именно от
такова сътрудничество, от споделяне на файлове между различни участници
в мрежовото взаимодействие. Например през 2006 г. ежедневно в YouTube от
различни хора в света се качват за свободен обмен около 65 000 файла9. Тези
хора творят една нова култура, при това съвместно, равнопоставено. Самата
архитектура на интернет, известна като „peer-to-peer file sharing“, предполага обмен и равноправно сътрудничество между отделни индивиди и групи с тяхното
въображение и програмни умения. Тя е своеобразен механизъм за решаване на
непрекъснато появяващите се пред политиците проблеми от най-различен вид
във все по-сложна, динамична, неопределена среда. Презумпцията е, че знанията за едни или други процеси вече не може да бъдат концентрирани в ръцете
на политическите елити, нито на техните помощници и експерти и те да вземат, както по-рано, успешните решения. Тези знания са разпръснати в цялото
общество и публичната реакция и участие във всяко решение има положителни следствия. Създават се предпоставки индивидуалните гении от миналото
да бъдат заменени с колективната или колаборативна гениалност, резултат от
взаимодействието на множество хора. Очаква се различните отдели на правителството да създадат колкото може повече възможности чрез интернет да се
участва в правенето на политика, за да се увеличат изгодите от колективната
експертиза и информация.
За колаборативната демокрация като специфична форма на демокрация се
привеждат няколко основни аргумента10:
Първо. Съществува по-слабата и неубедителна версия на публично участие като партиципаторната демокрация, която предпоставя, че публиката няма
достатъчно експертиза, за да участва в процесите на управление, а липсва и
опит за такова участие в голям мащаб. Според Новек тя най-често се свежда до
редовно участие в гласуването и обсъждането на различни проблеми, до диалог
и формиране на публично мнение в различни локални общности. Той отхвърля
и делиберативната демокрация като рационален диалог по определени проблеми, което е нещо различно от процеса на сътрудничество във връзка с управлението. Освен това делиберативната демокрация предполага мнението на всички, докато колаборативната предполага събиране и използване на най-добрата
експертиза. Използването на нови технологии показва, че в свят, в който има
огромно количество образовани хора и гигантско производство на ново знание
във всички области, могат да бъдат открити голям брой специалисти и хора с
опит, които съвместно откриват решения, по-добри, отколкото на групата правителствени служители заедно с техните помощници или експерти.
Второ. Средата и инструментите, чрез които се реализира процесът на
участие в управлението, имат съществено значение. Тук най-важното са нови-
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те интернет технологии и съответният уики софтуер, който прави възможно
съвместното творчество. Чрез тях формите на участие може да бъдат различни – като се почне от събиране на информация и формулиране на приоритети
и се стигне до анализ на данни и вземане на решения. Технологията на процеса предполага групата непрекъснато да рефлектира върху своята работа,
за да може всеки да знае каква роля да поеме и каква задача да реализира.
Информацията тече от правителствените институции към общността, която
сътрудничи.
Трето. Колаборацията, или сътрудничеството, е форма на демократично
участие, която е егалитарна по различен начин от традиционното разбиране на този термин. Типичен пример за традиционно егалитарно политическо
участие е гласуването, в което всеки може да участва в равна степен и с еднакви резултати, независимо дали е професор или неграмотен. Технологията
на колаборативната демокрация не предполага масово участие на всички в
решаването на един или друг проблем, защото то може да изисква значителни знания и опит. Това означава, че различни хора би следвало да участват в
търсенето на решения чрез колаборацията във връзка с различни проблеми в
зависимост от специфичните си знания и опит. Лекарите биха дали по-качествена експертиза по проблеми на здравеопазването, учителите – на реформата
в образованието и т.н., макар че опитът отстрани и от други специалисти или
обикновени граждани също не може да бъде отхвърлян – например някой
може да е специалист по блатата и решаването на свързаните с тях проблеми
по силата на своята професионална квалификация, а друг – защото от дълго
време живее по такива места.
Ефективно управление през ХХІ век е възможно чрез демокрация на сътрудничеството на милионите хора с органите на управление. В Уикипедията
всяка статия се развива, коригира и допълва в резултат от взаимодействието
на множество анонимни един спрямо друг участници, които свободно могат да
влагат експертизата, която притежават, в оформянето на текста по даден проблем. Тази идея придобива валидност и при експертизата, свързана с вземането и реализацията на решения в управлението. Става дума за привличането
на експертиза не само от страна на тесни специалисти и учени, а и на отделни
граждани. Наред с традиционните експертни и рецензентски общности тук се
включва процес на открито рецензиране, при което участниците сами се ангажират на основата на своята експертиза и ентусиазъм. Новек привежда пример
с компания, която наскоро дала един милион долара премия за решаването на
сложен химически проблем. Човекът, който го решил за по-малко от четири
часа, не бил учен и даже химик, а юрист, на когото му се отдавала химията. С нарастващо количество разнородни по характер проблеми се сблъскват всякакви
организации и институции, чийто експертен потенциал се оказва недостатъчен
за тяхното решаване.
В интернет са милионите ентусиасти, правещи Уикипедията, която функционира вече на над 250 езика и в обем, който само в английската версия,
ако беше публикуван като текст, би бил над 1000 тома през 2009 г. Броят на
статиите на английски през януари 2010 г. е бил над 3 милиона и само за една
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година е нараснал с над 500 000 броя11. Изправени сме пред най-голямото
колективно интелектуално творчество в историята, вършено едновременно
с една цел от милиони хора. При това в някои отношения тяхната дейност е
не по-малко професионална в сравнение с дейността на експертите, създаващи например Британската енциклопедия, която изглежда все по-смаляваща
се и несмогваща да изпълнява функциите на справочно издание на фона на
разрастващата се Уикипедия. Проучванията показват, че по степен на прецизност Уикипедията, в която непрекъснато има възможност за коригиране на
неточности, не се различава съществено от Британската енциклопедия, която
се прави от известни специалисти и експерти12. В същото време количеството
информация, която може да се намери в Уикипедията, е несравнимо с информацията в която и да е традиционна енциклопедия. Благодарение на начина,
по който се прави – рационален диалог, бихме могли да кажем, че колаборативният процес, в който се създава Уикипедията, е най-близко до идеалния
тип на комуникативната рационалност и изграждане на публичната сфера,
описан от Хабермас.
Този идеален тип се превръща в образец за множество други проекти на
сътрудничество. Вече съществуват много общности, в които индивидите обединяват своите знания и експертиза, обменяйки опит и идеи по различни проблеми, които ги вълнуват – от отглеждането на децата до борбата с рака. Над
9000 компании участват в глобалната партньорска мрежа на технологическия
гигант SAP, а в дискусиите на онлайн общностите, опитващи се да генерират
иновации за фирмите, участват около 1.2 млн. души13. Колаборативната демокрация предполага форми, сходни с формите на Уикипедията. Хората със
знания и опит в дадена област, независимо от възрастта, пола, социалния статус, дори от формалното си образование, могат да допринесат за решаването
на определен проблем, като се обединяват целенасочено с помощта на съвременните интернет технологии. Това означава не просто включването на всекиго, а включването на хората, които имат съответните експертни възможности,
знания, опит, мотивация. По подобен начин би могло да се процедира и при
уики управлението, където от разпръснатото между множество хора знание се
появява нещо ново. Знанието в определен смисъл се оказва мрежови феномен,
доколкото е резултат на мрежови взаимодействия.
Така наред със социални мрежи като Facebook могат да се изграждат научни и технически експертни мрежи. Може да се създадат механизми за участие в
управлението на най-широки кръгове на базата на професионална експертиза,
знания и опит за един или друг локален и конкретен контекст, на желанието
да се работи или изследва определен проблем, особено когато той се отличава с висока степен на сложност и неопределеност и предизвиква разноречиви
политически реакции. От този род проблеми у нас са строежът на атомната
електроцентрала в Белене, петролопроводът Бургас–Александруполис и пр.,
които обаче се решават или политически, или чрез закрити и неясни оценки
на тесни групи експерти. От този род са и проблемите за успешна политика
за преодоляване на икономическа криза, която също предполага ситуация с
висока степен на неопределеност и рискове, ако се затвориш в малка експерт-
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на общност. Изисква се привличането на максимален потенциал специалисти
от различни ведомства и с различни позиции. Новите дигитални технологии
могат да свържат експерти на всяко равнище на управление за решаването на
проблемите все по-ефективно. Новек отбелязва, че са възможни различни форми за използване на интернет не просто за целите на делиберативна или партиципаторна демокрация, а за участие в процесите на вземане на решение и в
управлението14:
– онлайн мрежи от независими университетски експерти, които да се
формират като своеобразен мозъчен тръст за обсъждането на значим проблем,
който трябва да стане предмет на политическо въздействие;
– граждански журита, назначавани да контролират работата на една или
друга институция, отдел или значим участник в управлението и да генерират
по-висока отговорност;
– локални групи и граждански организации, които да получават възможност да изразходват средства за решаването на специфични проблеми.
По принцип са възможни множество различни форми. Интернет инструментите могат да се използват за свързване на правителствените институции с
увеличаващата се мрежова аудитория, която непрекъснато може да сътрудничи
с тях. Гражданското общество може да подпомага правителството, събирайки
данни, оценявайки информация и водещи постижения в различни области,
предлагайки решения и т.н. За тази цел са необходими промени в институциите,
за да станат колаборативни, необходими са нови практики на сътрудничество
и нова култура на управление, които от своя страна ще преодолеят кризата на
представителството и ще повишат легитимността на властовите институции.
Но преди всичко е необходимо да бъде преодоляно „дигиталното разделение“, с
което да бъдат стеснени рамките на изключените от процеса.
Разбира се, има проблеми и с политическата целесъобразност за въвеждане на принципите на колаборативната демокрация. Или, с други думи, доколко политиците имат интерес от нейното развитие. Една бегла историческа
ретроспекция веднага показва, че всички реформи в демократичната система
на управление са резултат или от определени политически борби, или от натиск отдолу, от социалните низини. Смисълът е ясен – сами по себе си политиците нямат интерес от въвеждане на нови форми на демокрация, тъй като
това би ограничило техните лостове за вземане на политически решения, би
ограничило властовите рамки, в които те взаимодействат, би ограничило и
ролята на експертите към съответните политически кабинети. Те ще се борят
със зъби и нокти за запазване на статуквото, ще изтъкват аргументи „против“, като например липсата на гаранции за стойността на експертизата, усложняването на демократичния процес и процедури, но принципно ще бъдат
„за“, с което за пореден път да моделират общественото мнение в полза на собствените си политически амбиции и цели. Ето защо една подобна инициатива
може да дойде само отдолу, от гражданското общество, което да постави на
масата своите претенции и да настоява за тяхното удовлетворяване. За целта
обаче са необходими: на първо място, достатъчно активно гражданско общество; на второ място, достатъчно отговорни медии, които да гледат на по-
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литиката не като на средство за комерсиална печалба, а като на висша форма
на човешка дейност; и на трето място, разбира се, популяризиране на идеята
за колаборативната демокрация и превръщане на теорията в практика.
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ази седмица в Берлин се провежда традиционният Форум на ръководителите на водещи германски компании, организиран от „Зюддойче цайтунг“.
С удоволствие приех поканата да участвам в неговата работа и бих искал да споделя с читателите на вестника виждането си за перспективите пред сътрудничеството между Русия и Европейския съюз. И на
първо място – като се отчетат реалностите на посткризисния свят.
Днес вече е видно, че световната криза от 2008 г.
бе провокирана не само от надуването на „балона“ и
от провалите в регулацията на финансовите пазари.
Кризата имаше структурен характер. И проблемите
се коренят в натрупаните глобални дисбаланси. Показа дефекти моделът, според който един регионален
център трупа заеми до безкрай и потребява блага, а
друг произвежда евтини стоки и изкупува дългове.
Освен това генерираното благосъстояние се
разпределяше крайно неравномерно както между отделните държави, така и между слоевете на населението – и това на свой ред намали устойчивостта на
световната икономика. Провокирани бяха локални
конфликти и способността на световната общност да
търси споразумения по острите проблеми намаля.
Кризата постави на преоценка много неща. Принуди ни да се замислим за рисковете и за избора на
пътища за по-нататъшното развитие, пътища, базирани на реални, а не на виртуални ценности. Такива
посткризисни стратегии се изработват сега от всички
* Статията е публикувана във в. „Зюддойче цайтунг“ от 26 ноември 2010 г. и в интернет на руски език в сайта на министър-председателя на Руската федерация.
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водещи центрове, включително САЩ и Китай.
Европа също се нуждае от своя визия за бъдещето. Ние предлагаме да я изработим заедно – чрез партньорство между Русия и ЕС. Това ще е нашата обща
заявка за успех и конкурентоспособност в съвременния свят.
Нека си го кажем откровено – и Русия, и ЕС се оказаха доста уязвими в
икономически аспект. Русия, както и преди, е твърде зависима от суровинната
конюнктура; ЕС, събирайки плодовете на дългогодишната деиндустриализация, се сблъсква с реалната заплаха да отслаби позициите си на пазарите на
промишлена и на високотехнологична продукция. Не бива да се правим, че не
забелязваме изоставането в някои сфери на образованието, научните изследвания и разработки.
И трябва да добавим, че като цяло днешното ниво на взаимодействие между Русия и ЕС явно не съответства на предизвикателствата пред нас.
За да променим ситуацията, трябва да използваме реалните предимства
и възможности, които притежават и Русия, и ЕС. Това би било наистина органичен синтез на две икономики – класическата, която е запазена в ЕС, и новата – която се развива в Русия, едновременно с факторите за растеж, които се
допълват добре един друг.
Ние разполагаме със съвременни технологии, с природни ресурси, с капитали за инвестиции, а най-важното – с уникален човешки потенциал. И накрая, Русия и ЕС вече имат солиден опит в сътрудничеството. Приятно ми е да
отбележа, че Германия, страната локомотив на европейската интеграция, днес
показва пример на истинско лидерство.
Какво предлагаме ние?
Първо, създаване на хармонична общност на икономиките от Лисабон до
Владивосток, а в бъдеще може би и на зона на свободна търговия и дори на поразвити форми на икономическа интеграция. На практика ще се получи общ
континентален пазар на стоки с обем трилиони евро.
Очевидно е, че като начало би трябвало да се отстранят всички препятствия по пътя на Русия за влизане в СТО (Световната търговска организация).
После да се извърши унификация на законодателството и на митническите процедури, както и на правилата за техническо регулиране. Трябва да реализираме
проекти, насочени към отстраняване на „тесните места“ в общоевропейската
транспортна инфраструктура.
Второ, обща икономическа политика, базирана на технологичния и ресурсния потенциал на Русия и на ЕС. Необходими са съвместни програми и подкрепа за малкия и средния бизнес, работещ в реалното производство.
Брандове като „Made in Germany“, „Made in EU“ струват скъпо и трябва да
се отнасяме много внимателно към тези еталони на високата технологична култура. Не бива да ги губим. В Русия засега не са много марките, които са признати. Но възнамеряваме да модернизираме последователно нашите заводи и да
използваме европейски технологии, които в най-голяма степен съответстват на
нашата производствена култура и традиции.
Смятам, че задача на днешния ден е да поставим въпроса за поощряване
на новата вълна на индустриализация на европейския континент. Включител-
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но чрез изграждане на стратегически алианси в отрасли като корабостроенето,
автомобилната промишленост, самолетостроенето, космическите технологии,
медицинската и фармацевтичната промишленост, атомната енергетика и логистиката.
Моля да бъда разбран правилно. Съвсем не призовавам да превърнем Европа
в някаква огромна производствена площадка, в гигантска фабрика, позната ни
от снимките в края на ХІХ и началото на ХХ век.
Става дума за високотехнологична индустрия на постиндустриалната епоха. Новите производства трябва да са чисти, да се спазват строго екологичните
стандарти. Изобщо всичко, което се отнася до екологията, до опазването на
природата и контрола върху промените в климата – всичко това трябва да е в
центъра на нашето внимание. В такъв смисъл Русия и ЕС вече имат достатъчно
положителен опит. Нека си припомним общата работа по защитата и възстановяването на екосистемата на Балтийско море например.
Трето, на вратата ни буквално тропа създаването на единен енергиен комплекс за Европа. В последните години бе отделено много внимание на темата
за взаимодействието между Русия и ЕС в областта на енергетиката. Но нека си
кажем направо, че тя бе излишно политизирана, и то дотам, че на Русия й бяха
приписвани намерения да използва доставката на нефт и на газ за решаване на
някакви свои политически задачи. Това, естествено, нямаше никакво отношение към действителността.
Истината е, че след разпада на СССР Русия бе лишена от пряк достъп до
най-големите експортни пазари. Появи се проблемът със страните транзитьори
и с техния стремеж да се възползват от монопола си и да получат едностранни
предимства. Оттук и известните на всички нас конфликти.
Разбира се, подобна ситуация не отговаря на руските интереси, нито на
потребителите на нашите енергийни ресурси. Точно затова най-големите европейски енергийни компании и правителствата на много европейски страни,
включително и на Германия, подкрепиха руските планове за изграждане на газопроводи по дъното на Балтийско море („Северен поток“) и на Черно море
(„Южен поток“).
След въвеждането на тези маршрути в експлоатация европейският континент ще получи диверсифицирана и гъвкава система за снабдяване с газ. И съм
сигурен, че всички измислени проблеми в енергийната област ще останат само
спомен.
Най-важното е да се научим да отчитаме стратегическите интереси на всеки участник, и то на дело, а не на думи. Което не може да се каже за логиката на
„третия енергиен пакет“ на ЕС. Въпреки заявените добри намерения той поражда сериозни рискове за енергийното стопанство на Европа. И ерозира желанието на инвеститорите да влагат средства в нови проекти. В резултат, след
няколко години, вместо конкурентен пазар може да получим остаряла инфраструктура, дефицит на енергоресурси, а значи и високи цени за европейските
потребители.
Нека да напомня, че необмислената либерализация на финансовите пазари до голяма степен провокира финансовата криза. Едва ли ни се иска про-

19

ЕВРАЗИЯ
валите в регулирането на газовия отрасъл да доведат до нова криза, този път
енергийна.
Аз съм убеден, че самият живот ще ни застави да се върнем към изграждане на равноправни и балансирани отношения между доставчиците, потребителите и транзитьорите на енергоресурси. Всъщност в това е и смисълът на
новия енергиен договор, който Русия предлага.
Като обединим усилията си, ние ще можем не само да търгуваме с енергоресурси, а и да обменяме активи, да работим съвместно във всички етапи от
технологичната верига – от търсенето и добива на енергийни ресурси до тяхната доставка за крайния потребител. Освен това призоваваме към сътрудничество в сферата на подготовката на кадри за енергетиката и към създаване
на инженерингови центрове за реализиране на проекти в областта на енергийната ефективност, енергоспестяването и използването на възобновяеми
източници на енергия.
Четвърто, без развита индустрия не е възможен прогрес на европейската
наука и образование. Дори и днес както в ЕС, така и в Русия са твърде малко
талантливите младежи, които се стремят към техническо образование, те не
виждат перспектива за себе си като инженери или квалифицирани работници.
И избират други специалности, които не изискват висока квалификация. Едва
ли бихме искали след заводите континента Европа да започнат да го напускат и
конструкторските бюра, и инженеринговите компании.
Европейската наука и европейското образование трябва да си осигурят
лидерски позиции. И това можем да го направим чрез тясно сътрудничество.
Русия ще продължи да инвестира в общоевропейските научни проекти – като в
рентгеновия лазер в Хамбург или в ускорителя в Дармщат. Готови сме да предложим на колегите в ЕС да правят изследвания в руските университети и научни центрове. Включително и по линия на специални грантови програми. В
Русия има добри възможности да се работи на уникални експериментални площадки. Например скоро ще влезе в експлоатация неутронната мегаплощадка
в базата на реактора близо до Санкт-Петербург. На свой ред ние очакваме насрещни инвестиции в руската наука и в руската иновационна инфраструктура.
Вдъхновяващ е примерът на компанията „Сименс“, която планира да създаде
свой център на компетенции близо до Москва – в центъра за иновация „Сколково“. Естествено трябва да подкрепим и обмена на студенти, професори, преподаватели. Както и контактите между младите учени. Ние бихме искали в
университетите на ЕС да учат и руски студенти. Готови сме да отворим широко
вратите на нашите вузове за младежи от европейските страни. Академичната
мобилност, взаимните стажове и други форми на обмен са изключително важни, защото помагат и за формирането на единна технологична и корпоративна култура.
Пето, не е възможно истинско партньорство на нашия континент, докато
има бариери за човешките и деловите контакти. Най-голямата бариера е визовият режим между Русия и ЕС. Според нас отмяната на визите трябва да е
началото, а не финалът на процеса на реална интеграция между Русия и ЕС.
Свободното придвижване ще е полезно най-вече за младите хора, учениците и
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студентите. Те ще получат нови възможности за пътуване, за образование, за
запознанства с уникалната култура на различни страни. Ако визите паднат,
ще падне и една много сериозна бариера пред разширяването на деловата активност. Днес визите не са проблем за едрия бизнес, но удрят достатъчно сериозно малкия и средния бизнес и иновационните компании. На практика така се
запечатва изкуствено съществуващата и не особено оптимизирана структура
на нашите икономически връзки.
Накрая, установяването на точен график и срокове за отмяна на визите ще
позволи по-активно сътрудничество на правоохранителните органи на страните, ще подпомогне заедно по-ефективно да се борим с нелегалната миграция, с
наркотрафика, с организираната престъпност и с тероризма.
Засега перспективите остават неясни, правоохранителните органи просто
не разполагат с достатъчно стимули да решават техническите проблеми за преминаване към безвизов режим.
* * *
Дотук изложих само основните щрихи на плана за разширяване на реалното партньорство между Русия и ЕС. Сега най-важният въпрос е – готов ли
е ЕС да обсъжда и реално да работи в тази насока? Мисля, че въпреки всички
съмнения предложеният подход ще привлича все повече привърженици в Европейския съюз. Разбира се, движението към поставените цели ще е на етапи
и достатъчно продължително. Като равноправни партньори, Русия и ЕС ще
трябва да изминат своята част от пътя към сближаването. Но е ясно, че тази
работа не бива да се отлага, че не бива да се губи време за безкрайни дипломатически формалности.
Нека подчертая: Русия няма интерес от слаб или разединен Европейски
съюз, тъй като това косвено ще намали международното влияние на Русия,
биха се стеснили възможностите й да се опира на партньор с близки, а понякога и съвсем съвпадащи с нейните интереси. Сближаването между Русия и
ЕС не може да е насочено срещу когото и да било. И не изисква отслабване на
връзките с традиционни партньори и съюзници.
Обикновените принципи на сътрудничество може да се запишат в базово
споразумение между Русия и ЕС. В момента тече работата върху него. Към този
документ трябва да се отнасяме наистина стратегически. Нека се опитаме да
видим света след 20, 30 или – защо не – след 50 години!
В заключение ще напомня: през 1990 г. Хелмут Кол, тогава канцлер на Германия, взе много смело решение – да не се чака, докато ГДР бъде готова да стане
част от обединена Германия. Кол реши, че обединението трябва да е незабавно,
така че после, в процеса на взаимно изглаждане и решаване на общите задачи,
Западната и Източната част на Германия отново да се научат на съвместен живот. Историята доказа правотата на тази решителна стъпка.
Днес, в новите исторически условия, ние имаме шанс да изградим единна
и процъфтяваща Европа. Ако си поставим такава цел, много по-лесно ще намерим компромиси по отделните въпроси.
Може би някой ще възприеме моите формулировки в тази статия като
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твърде амбициозни. Но в днешния свят онова, което изглежда невъзможно,
всъщност е възможно. Ние заедно сме се убеждавали не един път в това. Трябва
само да запретнем ръкави и да се захванем за работа.
Използвам възможността да отправя към всички читатели на в. „Зюддойче цайтунг“ най-топлите си пожелания за успехи и плодотворна работа.
Превод от руски език: Димитър Димитров
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АНРИ МАТИС
NU CAMPÉ LES BRAS SUR LA TÊTE (1906)
Бронз, вис. 26,5 см
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С тази публикация приключваме двугодишната дискусия за прехода.

Дискусия „Перестройката и бъдещето на
социализма“ – представяне на книгата на
Ханс Модров „Перестройката, както аз я
виждам“, 29.10.2010

Ханс Модров

ПЕРЕСТРОЙКАТА

както аз я виждам

ЧЕТИРИ УРОКА ОТ
ПЕРЕСТРОЙКАТА И ПРЕХОДА
Александър Лилов
чл.-кор., проф., директор на ЦСИ
Събра ни един чудесен повод. Излезе от печат на български език книгата
на известния германски политик и държавник Ханс Модров „Перестройката,
както аз я виждам“. Днес е нейната българска премиера. Радвам се да поздравя автора и неговата другарка Габриеле Линднер с добре дошли в България, да
благодаря на Ханс, че е написал такава хубава книга, а също – на преводача на
книгата Гюнтер Хемпел и неговата съпруга за отличния превод и, разбира се, на
издателя Николай Петев за интелигентното оформление на изданието.

24

бр. 11/12 – год. XIII

ОБЩЕСТВО
Центърът за стратегически изследвания, списание „Понеделник“ и Лявото
крило започнахме подготовката на тази дискусия съвместно с лявата немска
фондация „Роза Люксембург“ като едно по-широко обсъждане на резултатите
и поуките от изминалите 20 години на прехода. Фондацията ни съобщи официално, че упълномощава Ханс Модров да я представлява на днешната дискусия.
Като начало бих искал да кажа няколко думи за автора и за книгата.
Ханс Модров е добре известен в България и на международната политическа общественост. Той се ползва с престижа на способен, подготвен, реформаторски мислещ германски политически деец. Ако говорим за него в мащабите
на Германската демократична република, той се открояваше сред най-способните дейци на германския реален социализъм. Открояваха го не толкова високите постове, които заемаше, колкото високата му образованост, модерното му
мислене, сериозният му интелектуален и политически потенциал.
Ето някои биографични данни за Ханс Модров.
Роден е на 27.01.1928 г. в Померания (след Втората световна война областта
се намира в границите на Полша).
През 1945 г. е призован във фашисткия Вермахт, попада в съветски плен и
остава във военнопленнически лагер 4 години.
През 1949 г. се връща в Германия и започва работа като шлосер.
В ГДР става активен член на Съюза на Свободната немска младеж и на
Германската единна социалистическа партия (ГЕСП).
През 1954 г. става член на Окръжното ръководство на ГЕСП в Берлин.
От 1958 до 1989 г. е народен представител в Парламента на ГДР.
През 1966 г., след завършване на висше икономическо образование, става
доктор на икономическите науки в университета „Хумболт“ в Берлин.
През периода 1967–1989 г. е член на ЦК на ГЕСП.
От 1973 до 1989 г. е първи секретар на Окръжното ръководство на ГЕСП
в Дрезден.
На 13.11.1989 г., 4 дни след падането на стената, Народната камара на ГДР
го избира за министър-председател – в тези крайно сложни и бурни дни.
На 08.11.1989 г. е избран за член на Политбюро, а през декември 1989 г. след
преименуването на ГЕСП в Партия на демократичния социализъм (ПДС) – за
заместник-председател на партията.
На 22.12.1989 г. участва заедно с федералния канцлер Кол в отварянето на
Бранденбургската врата в Берлин.
На 30.01.1990 г. се среща с Горбачов в Москва и му предава своята концепция за равноправно обединение на ГДР и ФРГ.
На 05.02.1990 г. Модров съставя Правителство на националната отговорност, приемайки за министри без портфейл членове на гражданските движения
и участници в Кръглата маса.
През февруари 1990 г. на конгрес на ПДС е избран за почетен председател
на партията.
От 03.10.1990 до 1994 г., след присъединяването на ГДР към ФРГ, Модров е
депутат в Бундестага.
През 1999 г. е избран за депутат на ПДС в Европейския парламент.
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От 2007 г. е председател на Съвета на старейшините на новата партия Di
Linke – „Левицата“, която днес е сред най-влиятелните партии в Германия и има
голяма група депутати и в Бундестага, и в Европейския парламент (67 в Бундестага и 8 в Европейския парламент).
Ханс Модров се ползваше навремето с голям авторитет в бившите социалистически страни. Всички виждаха в него естествения приемник на Ерих Хонекер, но той зае този пост твърде късно, когато сградата на социализма в ГДР
рухна.
Бих искал да отбележа, че общо взето такава изглежда е съдбата на талантливия политик. А историята показва, че победата на революцията, която и да
е тя, е невъзможна без талантлив водач. Посредственият политик е емблематичен за упадъка. Талантливият става отново нужен, когато трябва да се спасява
делото и да се търсят нови пътища за неговото развитие. Политическата съдба
на Ханс Модров е сходна със съдбата на тези последните. А той е политик – реформатор от висока класа.
Когато през 1985 г. Михаил Горбачов започна перестройката, Ханс Модров, както и ние в България, категорично го подкрепи. Западният печат дори го
наричаше „немския Горбачов“. Това бяха години на големите надежди. Ние вярвахме, че започват дълбоки реформи за модернизацията на социализма. Бяха
се натрупали много грешки и проблеми. „Нашият социализъм – пише Модров
в книгата, която промоцираме днес – се нуждаеше от радикални реформи във
всички области.“
По ирония на историята обаче перестройката, която трябваше да реформира социализма, заби последния пирон в неговия ковчег.
Авторът на книгата търси отговор и на двата въпроса: защо претърпя крах
нашият социализъм и защо се провали перестройката. Той не е привърженик
на удобната теза, че социализмът е „предаден отвътре“ или че е „жертва на класовия враг“. Книгата съдържа едни от най-задълбочените досега анализи на
вътрешните противоречия и деформации на нашите общества и партии, без да
подценява, разбира се, ерозивната роля на външните фактори и на Студената
война.
Особено интересни за читателя и за историята са разделите, в които са
описани фактите и ролята на различните страни и политици за обединението
на Германия. Това прави книгата и нейния автор много ценни източници за
тези сложни събития и времена.
Необходими са още много книги като книгата на Ханс Модров, за да осмислим до корена им грешките на перестройката и да ги избягваме в нашите
усилия да модернизираме социализма на ХХІ век. Бих искал да подчертая, че
историческата перспектива, историческата потребност от следкапиталистическо развитие не е снета от дневния ред на света. Капитализмът не е вечен и
не е краят на историята. Само че социализмът на ХХІ век ще се различава от
социализма на ХХ век.
Сега е рано да се извлекат всички уроци от изминалите 20 години на прехода, но мисля, че поне четири урока вече са ясни:
Първият: Реформирането и модернизацията на социализма са необходи-
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ми и възможни, но за да бъдат успешни, трябва да са налице четири условия.
Първо – правилна стратегия и политики, които да гарантират социалистическия характер на обновлението.
Второ – последователност в реализацията им, която да води до постепенно и реално подобряване на жизненото равнище на народа.
Трето – автентични и креативни социалистически партии, които няма да
се озъртат, а ще са носители на нови алтернативи.
Четвърто – едроформатна лидерска личност, която да възглавява екип от
способни и верни на социализма дейци.
Вторият урок: Най-същественият резултат от 20-годишния преход е реставрацията на капитализма. Създаването на демократична политическа система в бившите европейски социалистически страни безспорно е положителен
факт. Но реставрацията на капитализма не е и не може да бъде пътят за бъдещето, защото не решава, а изостря националните и световните проблеми. За 20
години например нашата страна се върна назад в своето икономическо, социално, образователно, технологическо и нравствено развитие. Масовата бедност
е най-тежкият порок на реставрацията.
Реставрациите са се случвали и преди краха на съветския модел на социализма, но нито една от тях не е могла да обърне назад движението на историята.
Общественото развитие, историята се движат напред, а не назад.
Третият урок: Опитът на Китай, който светът нарече „китайското чудо“,
показа, че има и успешни пътища за обновление и модернизация на социализма. Този опит е ценен, но не трябва да се схваща като универсален модел, както
стана навремето със съветския модел. Самият Китай е пример, че всяка страна
трябва да намери своя модел, хармоничен с нейната национална и цивилизационна специфика.
И четвъртият урок: Борбата за преодоляване на капитализма е главният
критерий за съвременна лявост. Одесняването на немалко социалистически,
социалдемократически и други леви партии не е верен избор. Верният избор
е създаването на модерна социалистическа алтернатива за развитие на обществото в условията на новата слединдустриална епоха. На нас, българските социалисти по-специално, ни трябват стратегия и политика, които да ликвидират
бедността в страната.
Трябват ни стратегия и политика, които да определят образованието и науката като първи национален приоритет на нашето развитие.
Трябва ни високотехнологична икономика, а не връщане назад.
Капитализмът може да бъде преодолян, но не от десни, а от силни и автентични леви партии и не с повтаряне на банализирани клишета, а с борба ЗА и
вярност КЪМ идеите на демократичния социализъм. Благодаря ви!
С това встъпление, което впрочем също е полемично, започваме нашата
дискусия.
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ПЕРЕСТРОЙКАТА И
ОЦЕНКАТА НА СОЦИАЛИЗМА
Искра Баева
доц. д-р, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“
Въпреки че отминаха повече от две десетилетия след края на държавния
социализъм от съветски тип в Източна Европа, споровете за и около събитията през последните години на социалистическата епоха не спират. В повечето страни от бившата европейска социалистическа общност годините на перестройката се интерпретират като начало на освобождението им от съветската
зависимост. В България днешните обществени нагласи са по-различни. В годините на прехода у нас сред левите сили се утвърди едно твърдо отрицателно
отношение както към Горбачов, така и към лансираната от него програма за
реформи, наричана по света „перестройка“. В този български контекст особено
важна изглежда по-различната гледна точка на Ханс Модров, последния министър-председател на ГДР, избран от името на ГЕСП.
В книгата „Перестройката, както аз я виждам“, излязла в България повече
от десетилетие след като се появява в обединена Германия (през 1998 г.), можем
да намерим отговора на Модров на същинския за съдбата на следвоенния социализъм в Източна Европа въпрос: Дали перестройката е била шанс за реформиране на социализма, или – улесняване на неговия крах?
Отговорът на Модров, наричан навремето от външните наблюдатели
„немския Горбачов“, не е полемичен, а е аналитичен. Читателят няма да намери
популярните у нас крайни отговори – „Горбачов е предател, съзнателно унищожил социализма“ или „Горбачов е най-великият съветски лидер, защото
освобождава света от болшевишката опасност“. Вместо категорични присъди
Модров предлага по-сложен анализ на еволюцията на съветската перестройка.
В него ще видим опит да се разграничат намеренията на Горбачов и на неговия
екип от 1985–1986 г. и шансовете за реализацията на заявените реформи, от
една страна, от резултатите, които довеждат Съветския съюз и всички европейски социалистически страни до катастрофа, от друга.
Книгата на Модров има характер на спомени, но всъщност в нея може да
се открие желанието да се намери нов отговор на един стар въпрос, зададен за
първи път през кризисната 1956 г.: Реформируем ли е социализмът? Още тогава
въстаналите срещу Сталиновия модел на социализма отричат правото му на
по-нататъшно съществуване, но по-голямата част от източноевропейците се
обявяват за реформи, с надеждата, че ще вдъхнат нов дух на социалистическото
общество, като го освободят от репресивните му функции.
Как изглежда отговорът на въпроса за реформируемостта на социализма
днес – две десетилетия след неговия крах? Книгата на Модров ме накара да помисля какъв е моят отговор. И той звучи така: онзи социализъм, утвърден в
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Източна Европа след Втората световна война с помощта на Съветския съюз,
изживял различни обществено-политически кризи, еволюирал към пазарните
механизми през 70–80-те години, се оказа нереформируем.
Исторически погледнато, всички варианти на перестройка в Източна Европа завършиха по един и същи начин – с крах на системата. Така например в
Полша и в Унгария промените са посрещнати възторжено, защото потвърждават дотогавашния ход на обществена и икономическа либерализация, осъществяван през 80-те години от ген. Войчех Ярузелски, и постепенните реформи
от 60–80-те години на Янош Кадар и неговите съмишленици в ръководството на УСРП. Съвсем различна е реакцията на източноевропейски лидери като
Ерих Хонекер в ГДР или Николае Чаушеску в Румъния – и двамата се обявяват
открито срещу идващия от СССР „вятър на промените“, и двамата заявяват, че
реформите на Горбачов в техните страни са реализирани отдавна и няма нужда
да се правят отново. Междинни позиции на оповестена подкрепа за перестройката заемат партийните лидери в България и в Чехословакия, но практически я
заменят с видимост на реформи. Тодор Живков лансира своето „преустройство“, което на теория надхвърля програмата на Горбачов, но всъщност затъва в
„реформи без реформатори“ и в националистическа кампания срещу българските турци. Густав Хусак се оттегля в президентската институция и оставя своя
наследник Милош Якеш да се сблъска с незабравения от обществото спомен от
Пражката пролет’68.
Независимо от тези огромни разлики в изглеждащия монолитен Източен
блок, всички изброени страни се разделят със системата още през 1989 г., наречена именно затова „година на чудесата“. С други думи, по какъвто и път да
се върви – умерена либерализация, запазване на системата или ограниченото й
реформиране, в края на 80-те години тя вече до такава степен е загубила своята
легитимност като социално справедливо общество на бъдещето, че рухването
й е въпрос само на време и на форма, в която да се осъществи. Тъжен извод, но
потвърден от историческата реалност!
Означава ли този извод, че не само държавният социализъм от съветски
тип, а и социалистическата идея е обречена? Съвсем не! Присъдата над социализма, издадена от редица западни политолози през 90-те години, е твърде
пожелателна и невярна, защото те представят краха на европейския държавен
социализъм от съветски тип за крах и на социалистическата идея. Социалистическата идея несъмнено е жива, това личи от новата вълнà от победи на левицата, макар и далеч от Европа. Голямото предизвикателство за нас и за останалия
свят обаче е не просто да вървим след социалистическата идея, а да очертаем
нейния нов социален проект, без което тя може да остане светъл, но далечен
идеал.
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ПРЕУСТРОЙСТВОТО, ПРЕХОДЪТ И
БЪДЕЩЕТО НА СОЦИАЛИЗМА
Янаки Стоилов
доц. д-р, народен представител и лидер на Лявото крило в БСП
Книгата на Ханс Модров „Перестройката, както аз я виждам“ е една от
най-тъжните, най-искрените и най-увлекателните книги за близката история,
които съм чел. Тя не е чисто мемоарна, защото нейната цел не е да постави автора в центъра на вниманието, въпреки че той е от преките и важни участници
в описваните събития.
Това е книга, написана от човек с лично достойнство. Само за няколко години от любимец на реформаторите в своята партия и на западните наблюдатели той се превръща в представител на губещата страна. Но както той самият
казва: „Не ставам за гробар“. И наистина той не се отказва от своите идеи, иска
друга Германия след обединението, а не просто по-голяма ФРГ.
От привърженик на преустройството Ханс Модров става скептик и аргументиран критик на нейното развитие. Защото се разбира, че застойният брежневизъм е заменен от хаотичния горбачовизъм. В крайна сметка преустройството не се оказа пълноводна река, а раздвижване на блатото, в което потъна
реалният социализъм.
На места интелигентна ирония подсилва аргументите – Горбачов действаше на принципа „промяна чрез обърканост“. Не е спестена острата критика
срещу такива абсурдни предложения като това – обединена Германия да бъде
член както на НАТО, така и на Варшавския договор.
Става ясно, че в името на своите интереси – реални или мними – империите (или поне руската) са готови да предадат своите съюзници.
В книгата се поставят въпроси, които са актуални и днес. Дилемата на
политика социалист, който трябва да отправя подходящи политически послания и същевременно като социалист да се придържа към истината. Или какво
означава да си социалистически политик?
Странно е, че почти никой от ръководителите в социалистическите страни
не допускаше, че социализмът може да рухне. Удивително е, че това стана почти
със същата скоротечност, както рухна Царска Русия. А западните политици в
началото бяха изненадани така, както бяха изненадани навремето и ръководителите на болшевишката революция.
Искал ли е управляващият елит подмяната, ликвидирането на социализма? Отговорът на Ханс Модров е – по-късно да представиш разпускането на
СССР като преднамерено е много цинично. „Никой не подозираше, че социализмът не само нямаше да бъде преустроен, а щеше да се самоунищожи.“ Тези
хора бяха изненадани от последствията на собствените си действия до такава
степен, че със задна дата се опитаха да си припишат настъпилата историческа
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развръзка. Може да се каже, че преобладаващата част от ръководствата на комунистическите партии и държави не искаха да загубят привилегиите си и нямаха интерес да реформират социализма. По-късно голяма част от тях, за да
не кажа мнозинството, се оказаха – те или техните наследници – много добре
икономически позиционирани в установилата се капиталистическа система.
Интересно е предположението, че социализмът (Великата октомврийска
социалистическа революция) постави под силен иновационен натиск загниващия и паразитен капитализъм и подпомогна неговото обновление. „Реалният социализъм пропадна, но капитализмът не победи, а само остана.“ Това не
беше разбрано от мнозина както на Изток, така и на Запад, включително и от
европейската социалдемокрация.
Максимата „колкото повече демокрация, толкова повече социализъм“, дори
да е вярна като историческа тенденция, не е вярна като постановка, отнесена към
конкретните условия. Изводът, който фактически се потвърждава, е, че по-скоро
икономическият просперитет води към демокрация, а не обратното.
Колко актуални са и днес част от констатациите! „Мнимата колективност
на ръководните кадри се оказа сума от индивидуално малодушие.“
„Горбачов лавираше между крилото на ликвидаторите и крилото на консерваторите. ХХVІІ конгрес на КПСС от юли 1989 г. предотврати разпръскването на делегатите, но не и разпадането на партията.“
Сега у нас търсенето на баланс между левите и десните тенденции в БСП
не й позволява да излезе от политическата стагнация. Последствията от ограничената демокрация в партията не са преодолени и досега.
Социалистическата политика и бъдещето на социализма. В първите години на прехода БСП правеше опити да съхрани част от миналото и да пренесе
социалдемократическия модел от Западна Европа.
Със силата на парите, с икономиката, която намери своя израз в политиката, се налагат обществени концепции.
Недостатък не само на Партията на демократическия социализъм (ПДС)
и до днес е, че не определи ясно какво всъщност се разбира под модерен демократичен социализъм. Необходимо е да се изясни в какво се изразява икономическото и социалното съдържание на социализма.
Става въпрос за търсене на обща характеристика и за особените проявления на трите клона на съвременния социализъм – европейския, латиноамериканския и азиатския (Китай, Виетнам). Както преди години социалистите
утописти Шарл Фурие и Робърт Оуен предложиха и обосноваха модели, които
не се наложиха изцяло в обществото, но на практика проправиха пътя на кооперативизма и дадоха тласък за развитието на обществото.
Двата стълба на съвременния социализъм. Икономически – това е необходимостта от регулиране и контрол върху финансовия капитализъм (Оскар
Лафонтен). Социален – здравеопазване, образование и други, които трябва да
са общо достижение (Беноа Амон).
Показателно е, че тези автори са представители на левите тенденции, на
левите крила в европейската социалдемокрация или на новите леви партии.
Точно левите крила в социалистическите и социалдемократическите партии
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могат да станат средище за дискусия и мост за единодействие на левите и прогресивните партии и организации в своите страни, а и в Европа. От нашата способност зависи дали европейските социалисти ще се оформят като алтернатива
на днешната дясна политика.

МОЖЕ ЛИ СОЦИАЛИЗМЪТ
ДА БЪДЕ РЕФОРМИРАН?
Иван Ангелов
чл.-кор. проф.
На 30 април 1985 г. в дома на учените край Варна на дискусия за „Зрялото
социалистическо общество в България“ казах: „Социализмът се нуждае от радикални икономически реформи. Ако още сега не се пристъпи към такива реформи,
се поставя под въпрос съдбата на социализма като икономическа и политическа
система.“ Същата мисъл повторих и развих още по-подробно в икономически
план във в. „Труд“ на 20 септември 1985 година. Не само съм вярвал във възможността, но и съм настоявал за реформиране на тогавашния социализъм.
Последвалите събития по света и у нас потвърдиха, че това е лесно да се
каже, но е много трудно да се осъществи. Погледнато абстрактно, при наличие
на добра воля на управляващите в социалистическите страни и при подходяща
външна среда това би трябвало да е възможно. От това бяха заинтересовани
както народите от социалистическите страни, така и другите народи по света.
Събитията показаха, че липсваха такива условия.
Във върховете на управляващите комунистически партии в европейските
социалистически страни и у нас тогава имаше хора, които се стремяха към реформи, но техните противници и инерцията бяха по-силни. Ръководството на
КПСС и на Съветския съюз се оказа неспособно да оглави и да управлява този
процес в своята страна и още по-малко в другите европейски социалистически
страни. Решаваща роля имаха дефектите на социалистическата система в икономиката и в другите сфери на обществото, които са добре известни. Социализмът не беше разрушен от вън. Той се саморазруши. Нужно ли е да напомням, че
забраната на комунистическата партия в Русия беше посрещната равнодушно
от обществото и от членовете на партията! Между управляващата върхушка и
народа имаше пропаст. Така беше и у нас.
Правителствата на развитите капиталистически страни на думи бяха
за реформиране на социализма, но с действията си се стремяха да го разрушат.
Те разполагаха и с необходимите инструменти: далеч по-развити икономики
с по-висока производителност на труда; огромен научен потенциал; простор
за предприемчивост и научно-техническо творчество; достатъчни ресурси за
многогодишна надпревара във въоръжаването, което Съветският съюз и другите социалистически страни със слабите си икономики не можеха да си поз-
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волят. Важна роля изигра и мощната пропагандна машина на капиталистическите страни.
В резултат на комплексното въздействие на всички тези вътрешни и външни причини политическото махало, което беше в крайно лява позиция, отиде в другата крайност. За обяснение на това движение могат да ни послужат
думите на германския министър на финансите Щайнбрюк. В разгара на световната криза през ноември 2008 г. той каза: „Всяка система, доведена до извратената си крайност, се саморазрушава.“ Тези мисли, изречени загрижено по адрес
на капитализма, са валидни и за реалния социализъм в края на 80-те години на
миналото столетие.
Заслужава отбелязване още един най-нов горчив факт. Известно е, че големите световни и регионални икономически кризи водят до обедняване на народите и до тяхното олевяване. Това обаче не се случи по време на настоящата
криза. Изборите през 2009–2010 г. в повечето европейски страни бяха спечелени от десните партии. Така стана и у нас. Сходни бяха изборните резултати и
в САЩ през ноември 2010 г., когато Републиканската партия постигна голяма
победа. Не е лесно да си обясним дълбоките причини за последните поражения
на левите партии в Европа, но безспорно е едно – левите идеи и тяхното приложение в познатия вид от страните на реалния социализъм не са привлекателни за европейските народи.
Някои социалисти и комунисти продължават да твърдят, че реформирането на социализма в Европа и у нас е било възможно и сочат за пример Китай.
За съжаление България не е Китай! Трябва да се припомнят някои големи различия между нашата страна и Китай, а също така и да се помисли какво ще се
случи в тази страна през следващите десетилетия.
Първо, Китай със своите огромни мащаби и мъдро политическо ръководство беше и е твърде различен от тогавашния Съветски съюз и от другите европейски социалистически страни. Ограниченото място тук не позволява да се
впускам в подробности, а и предимствата, които имам предвид – ролята на Дън
Сяопин и на дейците след него, политиката на постепенни умерени реформи в
политическата система и в икономиката, структурната и технологическата модернизация на икономиката, са добре известни.
Второ, Китай постигна забележителни резултати в икономиката, но тепърва трябва да решава изключително сложни вътрешни проблеми в много
сложна външна среда. В най-широк план все още чакат отговори въпросите
за съжителството на политическия монополизъм (ръководната роля на комунистическата партия) с икономическия плурализъм (държавна и нарастваща
частна собственост в икономиката); за изключително сложния маньовър от
сегашната експортно ориентирана икономика с огромен излишък по външнотърговския баланс, текущата сметка, валутните резерви, недостатъчната ориентация към вътрешния пазар и ограниченото вътрешно потребление; за растящата доходна и имуществена поляризация в обществото, между източните и
западните региони, между градовете и селата и така нататък.
Ако Китай проведе успешно този сложен политически, икономически и социален маньовър, ще може да се даде положителен отговор на въпроса възмож-
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но ли е социализмът да се реформира, ще се открият добри хоризонти за него
като идеи и практика през близките десетилетия. Ако обаче не успее, не ми се
иска да говоря за стратегическите последствия за социалистическите идеи и
практика в световен мащаб в обозримото бъдеще. Тези идеи, въпреки всичко,
ще останат живи, но в много по-сложна обстановка за развитие и приложение.
Погледите ни ще трябва да се насочат към най-развитите страни на бъдещия
многополярен свят.
Непосредствена задача на левите сили в Европа и в България през следващите 5–10 години е да се борят за цивилизоване и демократизиране на капитализма, за освобождаването му от плена на крайнодесните и престъпните
елементи. Защото сегашният бандитски капитализъм в България, а и в други
страни, нито е ефективен, нито е справедлив. Нашата икономика и обществото
изобилстват с факти, които доказват това твърдение.
Стратегическата задача на левите сили през следващите 15–20 и повече
години е да работят за възраждане на новия хуманен и демократичен социализъм, който ще осигури на народите свобода, справедливост, икономически
и социален прогрес. В демократичните среди на западната интелигенция сега
се води оживена дискусия на тема „Нов свят, нов капитализъм“. Нашата тема
трябва да бъде „Нов свят, нов социализъм“!

ПЕРЕСТРОЙКАТА, КАКВАТО Я ПРЕЖИВЯХМЕ
Павел Писарев
доц. д-р, зам. гл. редактор на сп. „Понеделник“
Пред нас е една книга, свързана с нашия живот, с това, което преживяхме
в последните 10–25 години. Книга честна, умна, талантлива, тъжна.
Пред нас е една книга, посветена на рухването на социализма в Европа,
защото перестройката е процес на рухване на европейския социализъм от съветски тип.
Това не е процес на предателства, както някои смятат. Такова обяснение е
лесно и ненаучно. Това е обективен процес, в хода на който се извършиха много субективни грешки и предателства включително. Ханс Модров разказва как
Горбачов зад гърба му води преговори с Кол и Буш-баща за ликвидирането на
ГДР, без честно да информира ръководството на ГЕСП – ПДС. Това се потвърждава от мемоарите на Горбачов, заявлението му в Истанбул и от мемоарите
на Шеварднадзе, издадени в Германия и в Русия. „Аз се гордея, пише Шеварднадзе, че грузинец създаде социализма в Русия, но още по-горд съм, че грузинец
ликвидира социализма.“ Какво признание само. На въпрос, зададен от Геншер,
кога за първи път е включил обединението на Германия в своите планове, Шеварднадзе отговаря: „Още през 1986 година.“
Има и органични причини за рухването на съветския социализъм, те се
крият в неговата същина, в зародиша му. Книгата на Ханс Модров дава основа
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за дискусия.
Може ли социализмът да се изгражда в по-неразвитата част на света, с пониска производителност на труда, с неграмотно население? Може ли социализмът, нов обществен строй, да има по-ниска производителност на труда и пониско жизнено равнище от капитализма? Може ли да се изгражда социализъм,
„минуя“ капитализма? Това е дискусия, която още Роза Люксембург навремето
започна с Ленин. Може ли изграждането му да става в определени етапи и срокове? Сталин например заяви през 1936 г., че социализмът е изграден в СССР,
а по-късно Хрушчов обяви 1980 г. като срок, в който СССР ще стъпи в комунизма. Само че не предвиди кога – през пролетта или през зимата. По-приемлива е китайската теза: че социализмът ще се изгражда около сто години и за
социализъм в Китай ще може да се говори, когато той настигне САЩ и другите
развити капиталистически страни не само по общ обем на производството, а и
по производство на човек от населението.
Ханс Модров поставя и друг много важен въпрос. Какво се провали – социализмът или само руският му модел, руският тип общество? Ето какво пише
той: „При църковните процеси в царска Русия хората носеха по улиците икони на светци, след Революцията ги заместиха с портрети на политици. В немското работническо движение това беше немислимо.“ Руският тип общество
при царизма и при социализма има, това е много странно, някои общи черти:
държавата и бюрокрацията, обзета от корупция, тежат над всички, елитът има
особени права – специално снабдяване и прислуга, които се полагат към чина
в йерархията, армията е господстваща сила и в царска Русия се служи по 25 години, а при социализма – от 2–3 до 5 години руска служба, както казва нашият
народ, селяните са безправни – при царизма са крепостни, при социализма не
могат да напускат селата, даже нямат лични карти; няма свободна преса и дискусии в парламента; императорът и генералният секретар се обожествяват в
приблизително еднаква степен. В царска Русия изпращаха критиците в Сибир,
при Сталин тези, които оставаха живи, за да отидат там, все пак бяха „ощастливени“. „При Сталин, пише Модров, бяха избити повече немски комунисти.
Няколкостотин кадрови работници според публикуваните в наше време разкрития. Още толкова бяха предадени на Райха след подписването на договора с
Рибентроп, а след започване на войната последва нова чистка.“ Повече от къде
– Модров не пише, но е ясно, че има предвид Хитлер. За българите се знае – от
3000 емигранти, заедно с жените и децата, 1050 арестувани и близо 500 убити
и умрели в лагерите. Съветският социализъм отиде в небитието заедно със съветската държава. Съветският социализъм се оказа едно недоносче.
Но Ханс Модров не смята, че историята е терен за клюки и сплетни, тя трябва добре да се стопанисва. „След повече от седем десетилетия да се казва на хората кое е вярно и кое е правилно и да се мисли, че те могат сами сега да преценяват
кой е верният път, е повече от наивно.“ Вместо да се заеме със съвременността,
с икономиката и реформите, Горбачов се впусна в авантюрно приключение, отдаде се на речовито пътуване в миналото, разкри ужасна картина на вчерашните
дни. „По-добре ужасен край, отколкото ужас без край, пише Ханс Модров, казаха
повечето от хората. Тези, които все още считаха Съветския съюз за достоен за
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защита, въпреки всичките грешки и заблуждения, бяха малцинство.“
Авторът на книгата не изхвърля заедно с водата и бебето. Той реално разглежда предимствата, дадени на хората в ГДР от обществото, което те изграждаха. Да, социализмът не можа да достигне равнището на западните страни,
но той изведе обществата далеч напред в сравнение с това, което те бяха при
капитализма. Модров е социалист и си остава социалист. „За разлика от тези,
които навремето развяваха високо знамето на перестройката и социализма, а
днес едва ли искат да знаят за тях, аз твърдо се придържам към убеждението
си, че само демократичният социализъм е единствената перспектива, ако човечеството иска да има бъдеще“ – пише той. Харесва ми неговата теза, че вече
не е продуктивно да се вайкаме и само да се обръщаме назад, а че трябва да
обсъждаме темите на днешната борба за социализъм и да търсим контурите на
бъдещия европейски социализъм. „Днес човечеството знае как не трябва да се
постъпва. Социализмът, ако заслужава това название, трябва да се изгради по
друг начин“, пише Модров. Ако продължим в неговия начин на мислене, трябва
да си отговорим на въпроса защо сега, когато капитализмът е във всеобща криза, няма подем на левите сили в Европа и в света. Ханс Модров е човек на борбата. „Реалният социализъм, пише той, пропадна. Но капитализмът не победи,
а само остана. Той се характеризира с нарастващо социално напрежение, с локални войни, с хищническа експлоатация на обществото и природата, с несправедливости между хората и държавите, с атомна заплаха и самоунищожение.“
След книгата на Оскар Лафонтен „Сърцето бие отляво“ сега книгата на
Ханс Модров „Перестройката, както аз я виждам“ ни запознава с идеите на новата германска левица, която, преодолявайки сталинизма и конформисткия десен социалдемократизъм, търси очертанията на социализма в нашия, ХХІ век.

СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ НА ОТРАСЪЛ
„ЗЕМЕДЕЛИЕ“ И ВЛИЯНИЕ НА
НАЦИОНАЛНИТЕ ДОПЛАЩАНИЯ ВЪРХУ
НЕГОВАТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Светла Бъчварова
проф. д-р по икономика

Състояние на отрасъл „Земеделие“
Българското земеделие претърпя сериозни промени в периода след 1990 г.
Сегашното му състояние в голяма степен се предопределя от проведената поземлена реформа и от приватизацията, които доведоха до силно намаляване
на интензивните фактори на производството. Това оказа негативно влияние
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върху равнището на земеделското производство, върху неговата ефективност
и устойчивост на неблагоприятни природно-климатични въздействия.
Създадената брутна добавена стойност от икономическите дейности в
страната през 2009 г. е в размер на 58 864 млн. лева, като отбелязва понижение с
2,7% в реално изражение спрямо БДС, създадена през 2008 година.
Развитието на икономиката през последните години намали относителната тежест на създаваната в земеделието брутна добавена стойност. За периода
1998–2004 г. относителният дял на аграрния сектор от БДС плавно намалява от
18,8 до 11%, а след това спада под 10% до 6,1% през 2009 година.
Дял на земеделието в БДС на икономиката на страната %-години

Брутната добавена стойност от отрасъл „Селско и горско стопанство, лов
и риболов“ през 2009 г. е в размер на 3313 млн. лв., което е със 17% по-малко от
равнището на 2008 година. По предварителни данни на НСИ за първото полугодие на 2010 г. аграрният сектор е формирал БДС в размер на 1172 млн. лв. Индексът на физическия обем на БДС от сектора е 100,6% спрямо същия период на
2009 г., а относителният дял в създадените в икономиката БДС и БВП съответно
4,5 и 3,9 процента.
Въпреки намаляването на дела на аграрния отрасъл в създадената от икономически дейности в страната добавена стойност, развитието му и в бъдеще
ще играе съществена роля в българската икономика и ще определя в значителна степен общото състояние на страната.
Селското стопанство произвежда жизнено важни продукти и това е главната причина, поради която обществата винаги са се стремили да гарантират
неговото развитие.
През 2007 г., данни за която има с присъединяването на страната ни към
ЕС, броят на земеделските стопанства е 477 хиляди, като преобладават голям
брой дребни земеделски стопанства – 72% от общия брой са с размер до 10 дка,
а само 3% от стопанствата – с размер от над 100 дка. С използвана земеделска
площ над 1000 дка са 0,5% от стопанствата в страната, а с над 10 хил. дка – 0,1%.
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В сравнение с други страни от ЕС средният размер на земеделското стопанство
в България е най-нисък – 107 дка. За сравнение в Португалия средният размер
е 160 дка, в Унгария – 260 дка, в Чехия – 467 дка, в Словакия – 1430 дка, в Дания
– 538 дка. Разпокъсаността на земята и относително малките по размер обработваеми парцели затрудняват развитието на ефективно и модерно земеделие,
като същевременно създават големи трудности пред дългосрочни инвестиции
в отрасъла и влияят негативно върху почвеното плодородие.
Бавно протичащите структурни промени в земеделските стопанства не
водят до увеличаване на икономическия им потенциал и до подобряване на
пазарната им ориентация. Средният икономически потенциал на стопанствата остава нисък – 1,7 икономически единици. Близо 92% от стопанствата са с
размер до две икономически единици, което ги прави неустойчиви на промените на институционалната и пазарната среда. Едва 3% от стопанствата са над
4 икономически единици. Само 1/3 от стопанствата реализират по-голяма част
от продукцията си на пазара, а в същото време остава непроменен делът на
стопанствата със строго пазарна ориентация – 4% от всички.
По отношение на заетостта в сектора трябва да се отбележи тенденцията
към намаляване броя на заетите. От 1,3 млн. души през 2003 г. те намаляват през
2007 г. на 923 хиляди. От тях 80% влагат труда си в малки семейни стопанства на
непълен работен ден. Един от основните проблеми на българското земеделие е
застаряването на работната ръка. Докато през 2005 г. 9,4% от заетите в земеделието са на възраст до 35 години, през 2009 г. те са 7,1%. Увеличава се относителният дял на заетите лица над 55 години от 56% през 2005 г. на 62% през 2009
г. Спецификата на селскостопанското производство, относително ниските доходи не стимулират задържането на млади хора в земеделието. Например през
2009 г. средната работна заплата за страната в обществения сектор е 8534 лв., а
за отрасъл селско стопанство тя е 6566 лева, или по-малко с 25 на сто.
Застоят в сектора е резултат от незадоволителната осигуреност на земеделието със съвременна материално-техническа база. Въпреки наблюдаваното
оживление на инвестиционната дейност през последните години, инвестициите са недостатъчни за осигуряване и модернизиране на материално-техническата база на отрасъла.
Освен че са недостатъчни по количество, селскостопанските машини са
преобладаващо амортизирани – 82% от колесните трактори, 96,6% от верижните и 80 от зърнокомбайните са използвани над 10 години, така че кризата
в механизацията набира скорост. Това се отразява негативно върху производството: удължават се сроковете за изпълнение на основни агротехнически
мероприятия, запазват се високите разходи за поддръжка и експлоатация на
остарелите машини, с което се влошават производствените и икономическите
резултати в отрасъла. Земеделските стопанства изпитват сериозен недостиг на
финансов ресурс за осъществяване на инвестиционните си намерения. Като се
има предвид, че селското стопанство е високорисков сектор, с по-ниска и бавна възвръщаемост в сравнение с останалите сектори на икономиката, банките
подхождат резервирано към отпускането на дългосрочни кредити.
Анализът на състоянието на българското земеделие показва, че влизането
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в ЕС е свързано с много проблеми, които не могат да намерят решение само с
прилагането на мерките на ОСП. Необходима е и предвидима и стабилна подкрепа на национално ниво. Още повече че страната ни ще изравни субсидиите
в сектора с останалите страни членки според договора за присъединяване едва
през 2016 година. Диференцираното подпомагане на старите и новите страни
– членки на ЕС, ще засили конкурентния натиск върху земеделските производители, който със сигурност ще бъде деструктивен.

Изводи
Предоставянето на национални доплащания ще стабилизира доходите на
близо 117 хил. земеделски производители.
Увеличаването на финансовите възможности за инвестиране в земята и
окрупняването на земеделските парцели и стопанства са предпоставки за решаване на съществуващите структурни проблеми в отрасъла.
Нужно е да се осигури възможност за разширено възпроизводство в условията на затруднено кредитиране на отрасъла и за нарастване на дела на разходите за горива, торове, растителна защита, ветеринарномедицински препарати
и услуги.
Подкрепата на доходите на земеделските производители чрез допълване
на средствата по единното плащане на площ от националния бюджет ще засили
мотивацията за развитие на земеделска дейност и ще стабилизира демографската картина в селските райони.
Предоставянето на национални доплащания за земеделието е подкрепа за
продоволствената сигурност на достъпни цени за потребителите, което е една
от основните цели на ОСП.

ПЕРЕСТРОЙКА, ПРЕХОД,
ПОСТСОЦИАЛИЗЪМ
Мюмюн Тахир
д-р, преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив
Според мнозина учени, анализатори и политически наблюдатели перестройката е била замаскирано ядрено взривно устройство в сърцето на една
обществена система, срещу която още от 1917 г. се борят световни сили, виждайки в нея опасност за цивилизацията. Те постигнаха целта си не без помощта
на Михаил Горбачов. Събитията постепенно превърнаха Горбачов в политически камикадзе – той натисна копчето и произведе смъртоносния взрив, чиито
детонации поразиха и другите европейски социалистически страни.
Книгата „Перестройката, както аз я виждам“ на Ханс Модров е изключи-
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телно ценна и актуална. В нея аз намерих отговор на много от въпросите, които
ме вълнуваха дълго време. Модров, както отбелязва Александър Лилов в предговора към книгата му, не е привърженик на семплата теза, че социализмът е
предаден отвътре или е жертва на „класовия враг“. Той разкрива вътрешните
противоречия и деформации в нашите общества и партии. „В средата на 80-те
години ГДР беше на прага на фалита, милиарди кредити от Запада осигуряваха
икономиката на държавата. До това състояние ни беше довел не класовият враг
(въпреки че той винаги затрудняваше нашето съществуване), а преди всичко
една погрешна икономическа и обществено-политическа концепция. Всички социалистически страни имаха подобен проблем“ – пише Ханс Модров.
В продължение на 20 години почти всички български граждани се вълнуват за утрешния ден на България. Продължават да живеят с тревожната
мисъл, че посоката, в която вече две десетилетия се движим, е погрешна.
Храбростта и достолепието на едно общество намират израз в способността
не само да се отхвърли порочното настояще, но и да се формулират парадигмите на неговата алтернатива. Българският преход е сбъркан в самата си
предпоставка, защото всички, както тези, които наричат себе си негови архитекти, така и онези, които тръгнаха по техния път, подчиниха целия си ентусиазъм на личното си облагодетелстване, на корпоративни и семейни интереси. Поради това те бяха лишени в корена си от способността да формулират
вярната посока на прехода.
Известно е, че във философски план с понятието преход се обозначава
преминаването от едно качествено състояние в друго, от един етап на развитие
към друг. При това преходът се свързва с движение към по-доброто, по-съвършеното. В социално-икономически план за преход може да се говори, когато
се извършва постепенна замяна на обществен модел, който облагодетелства
малка част от обществото, с модел, при който се реализира благоденствие за
мнозинството; в политическо отношение преходът предполага утвърждаване
на демокрацията в нейната автентична версия.
Нашият преход доказа, че не всяка промяна представлява алтернатива на
статуквото. Първите внушения, че промените в България от 90-те години на
ХХ век ще доведат до формирането на средна класа като стълб на новото демократично общество, се оказаха каламбури. Ще спомена само, че сега 10 на сто
от българите държат 90% от парите, което означава, че 90% от спестяванията
принадлежат на около 10% от вложителите. Над 1/3 от домакинствата нямат
парични спестявания. И така нататък. Според статистика, приложена към доклада на Европейския съюз, свързан с борбата с бедността и социалното изключване, България е най-бедната от държавите – членки на Съюза, като 51% от
нейното население изпитват материални затруднения („85 млн. мизерстват в
ЕС, България е най зле“, 17.10.2010, Днес.dir.bg).
Днес се повтарят препоръките за по-справедливо разпределение на благата в глобален мащаб; за по-добро интегриране на маргинализираните слоеве в обществото; за усъвършенстване на социалната защита; за по-голяма
солидарност. Говори се за моралното усъвършенстване на човечеството като
цяло, за революция на интелекта. Смятам, че по-близки до истината са тези,
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които наблягат на необходимостта от разкриване и атакуване на корените
на тревожното състояние, в което се намират обществата като цяло. Това
означава да се посегне на самото обществено устройство, което всъщност
е първопричината на постоянно задълбочаващата се пропаст между бедни и
богати. Това обществено устройство прави възможно и узаконява една нищожна част от човечеството да живее в охолство, а огромното мнозинство
от него – в условия на постоянен глад, мизерия, болести, липса на устойчива
социална защита.
В продължение на столетия човечеството е създавало и изпробвало десетки политически доктрини, идейни течения, форми на обществен идеал, модели
за обществено устройство, икономически, политически и културни системи,
философски и религиозни учения. Анализът им показва, че нито едно от тях
не е в състояние да задоволи съвременното човечество. Тоталитарният социализъм например опорочи една велика идея, идеята за социална справедливост.
Едно от обясненията на този парадокс – впрочем той често се повтаря в историята – се крие в обстоятелството, че хората, успели да узурпират ръководните
постове в установената обществена система, се оказват не само неподготвени за величието на идеала, но нерядко и трайно обременени от морална корумпираност и политически цинизъм. Както подчертава и Ханс Модров: „…за
членовете на Политбюро, към които от 1980 година принадлежеше и Горбачов,
беше по-важно да запазят своето място в ръководството, отколкото да се
грижат за развитието на социализма. Мнимата колективност на ръководните
кадри при по-точен анализ се оказа сума от индивидуално малодушие“. И още:
„Хонекер не разбра, че скромното дребнобуржоазно благосъстояние не е всичко,
от което се нуждаят хората, за да се чувстват добре. Той не можа да разбере, че реформите и исканията не са субективни желания на отделни хора, а са
обективно необходими. Който искаше да съхрани социализма, трябваше да го
промени. Ако искаше да го задържи такъв, какъвто е, го убиваше.“ Сега същото
се повтаря с неолиберализма. Основните ценности на либералната идея от ХІХ
век – демокрация, пазарна икономика, права на човека, справедливост и солидарност и т.н. – днес в много случаи се използват за оправдание и основание за
алчността и за вулгарния утилитаризъм. Така либерализмът от ХХ век се превръща в алхимия на демокрацията, а свободните пазарни отношения и правата
на човека – от добродетел в порок.
Логиката на живота отхвърля всяка система, която съсредоточава в ръцете
на малка група хора цялото богатство, както и всеки обществен ред, който унищожава личната заинтересованост от реалните резултати от собствения труд.
Категорично може да се каже, че времето, в което живеем, е на консумативния
дух, на човека консуматор. И в този смисъл конфликтът на нашия век е: човекът творец срещу човека консуматор. „Климат, екология, запаси на суровини,
продоволствие, труд, образование, живеене, медицинско обслужване и т.н. не
могат да бъдат регулирани само с пазарни критерии. Това означава, че ако иска
да избегне своето самоунищожение, човечеството трябва да намери друга форма на съжителство и производство, различна от сега господстващата“ – подчертава Ханс Модров.
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Формулата на общото благоденствие се основава не на личния интерес сам
по себе си, то е ценност с обща значимост, която не противоречи на личната
заинтересованост. Затова и аз смятам, че бъдещето принадлежи на обществения строй, който е способен да реализира принципите на социалната справедливост.

ХАНС МОДРОВ 
ГОЛЯМ ПОЛИТИК И РЕФОРМАТОР
Петър Междуречки
посланик
Познавам Ханс Модров от времето, когато през 1986–1991 г. бях посланик
в ГДР, до нейното включване във ФРГ. Срещата ми с него сега дълбоко ме разчувства, не само защото ми напомня за може би най-интересната част от моята
работа като посланик, а преди всичко защото след толкова години отново се
срещам с Ханс Модров, когото познавам като кристално чист политик, привърженик на лявата идея в Германия, истински радетел за запазване и развитие
на най-добрите качества на немския народ, на неговото единство, за устойчив
просперитет и международен авторитет на Германия.
Мога да илюстрирам с конкретни примери всички оценки за политика,
държавника и човека Ханс Модров, които прави Александър Лилов в предисловието към неговата книга „Перестройката, както аз я виждам“: „Образован,
недогматичен, притежаващ сериозен интелектуален, управленски и творчески
капацитет, той се открояваше като естествения приемник на Ерих Хонекер. В
самата ГДР Модров се ползваше с голям авторитет. Когато през 1985 г. в СССР
започна перестройката, той категорично я подкрепи. На Запад го наричаха
„немския Горбачов“.“
Ето, това е най-синтезираната, най-точната характеристика на Модров.
Ще си позволя две уточнения, които не променят тази характеристика, а я допълват и уплътняват.
Първо, Модров действително се открояваше като естествения приемник
на Ерих Хонекер, който му причини много неприятности. Впрочем Ал. Лилов
сигурно най-добре го разбира, защото в определен етап на своето развитие
беше в същото положение.
Второ, и то е по-същественото, в началото Модров действително го наричаха „немския Горбачов“, защото Западът мислеше, че той ще изиграе същата
предателско-слугинска роля, каквато изигра Горбачов.
И съвършено точно Лилов казва по-нататък: „Ханс Модров не измени на
социалистическите си убеждения.“ Модров не беше политически лицемер като
лъжереформатора Михаил Сергеевич, който неотдавна в лекция на семинара в
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Американския университет в Анкара заяви: „Моята цел в живота беше унищожаването на комунизма… Трябваше да премахна цялото ръководство на КПСС
и на СССР. Трябваше да отстраня ръководствата на всички социалистически
страни.“ И той го направи, прилагайки различни похвати, въпреки лъжливите
си декларации за ненамеса във вътрешните работи на т.нар. братски партии и
страни.
И още едно откровение на „реформатора“ Горбачов:
„Когато Елцин разложи СССР и аз си отивах от Кремъл, стотици журналисти предполагаха, че ще плача. Аз не плаках, понеже изпълних главната цел
на своя живот: унищожих комунизма в СССР и във всички европейски социалистически страни… Обаче комунизмът трябва да се унищожи и в Азия, за да
се открие пътят на човечеството към идеала на свободата в целия свят.“
Аз чак сега, когато чета тези откровения на „оперетния герой“ Горбачов,
си давам сметка за думите на някои мои състуденти от Москва, които бяха на
ръководни постове в посолството на СССР в Берлин и бяха наясно с истинското положение в Москва по това време.
В неофициални разговори мои много близки приятели от новото партийно и държавно ръководство на ГДР ме помолиха да предам на мои познати в
посолството на СССР, че ГДР се нуждае от известна икономическа помощ от
Съветския съюз, тъй като нейната икономика изцяло е свързана, както и на
България, с Русия.
Отговорът на съветските дипломати беше кратък: „Петя, ще докладваме в
Москва, но никой няма да ни разбере!“. Или – сега добавям: „Няма да иска да
ни разбере.“
Толкова за „великия реформатор“ на социализма. Неслучайно Лилов подчертава, че „от привърженик на перестройката и на Горбачов Модров става
техен убедителен критик“, т.е. вижданията на Горбачов и на Модров за необходимостта от реформиране на социализма – за идеята за демократичен социализъм, са диаметрално противоположни.
Противоположни бяха позициите на Горбачов и на Модров и по начина на
обединение на двете германски държави. Горбачов не подкрепи плана на Модров за обединение на ГДР и ФРГ при зачитане на интересите на всяка една от
тях и на общоевропейската сигурност и се съгласи ГДР да бъде ликвидирана и
погълната от ФРГ. Изминалото време доказа колко е бил прав Ханс Модров и
колко е бил лековат в своите виждания по т.нар. германски въпрос, по развитието на международните отношения и по базисните геополитически въпроси
Михаил Сергеевич Горбачов, търсещ само показност чрез светлините на прожекторите. Тази политика доведе до пълно отчаяние забележителния военен
стратег маршал Ахромеев, който не можа да издържи и се самоуби!
Убеден съм, че книгата на Модров, големия и честен политик и реформатор, ще бъде посрещната с интерес от нашата общественост и ще допринесе за
изчистване на истината от всички фалшификати и манипулации в тази изключително важна част от европейската история.
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ПЕРЕСТРОЙКАТА И СОЦИАЛИЗМЪТ СЛЕД
СОЦИАЛИЗМА
(Бележки по полетата на една книга)
Димитър Генчев
доц. д-р, заместник-директор на ЦСИ
Съгласен съм с Янаки Стоилов: книгата на Ханс Модров е една много тъжна книга, но с оптимистичен край. И, разбира се, не би могло да бъде другояче.
Защото Модров не беше нито предателят, нито гробарят на собствената си партия. От „Перестройката, както аз я виждам“ струи много гняв срещу псевдореформаторите, пропуснали последния шанс да обновят социализма, и най-вече
срещу ликвидаторите, които използваха лозунга „Повече социализъм“ като
прикритие на плана си за целенасоченото му унищожаване.
Много ценни свидетелства и наблюдения има в тази книга. Модров е ключова
фигура, последната надежда на германския държавен социализъм, а репутацията
му на честен, искрен и умен политик придава на всеки ред автентичност и блясък.
И все пак в „Перестройката…“ като че ли има повече въпроси, отколкото
отговори. Ханс Модров е пределно честен към читателя, за да твърди истини
от последна инстанция. Двадесет години след падането на Берлинската стена
авторът продължава да се пита: предизвестен ли беше краят на социалистическата система? Можеше ли социалистическият модел да бъде реформиран
чрез въвеждането на демократичен механизъм за непрекъснато обновяване
на социалистическите партии, или в модела е заложен генетически код за неговото самоунищожение? И къде е заложен този код? Дали в теоретическите
основоположници на марксизма, или в интерпретацията на руската политическа традиция, според която демократичният социализъм беше заменен от демократичния централизъм, осигуряващ господството на една личност над цялата
партия? Труден, но основателен въпрос. Модров, разбира се, не се поддава на
изкушението на най-лесното обяснение. Клишето не му върши работа. Сталин,
Хрушчов, Брежнев, Андропов, Горбачов – всички генерални секретари модифицират социализма според собствените си представи за неговото развитие,
утвърждаване и преустройство, но общото между тях според Ханс Модров е, че
никой от тях не подозираше, че социализмът не само няма да бъде преустроен,
а ще се самоунищожи. И още: самоубийството на социализма се дължи на частичните и хаотични промени при Хрушчов, на стагнацията и застоя при Брежнев, на прекалено закъснелия шанс за реформатора Андропов, на страхливостта на Черненко и накрая – най-накрая през 1985 г. дойде на власт Горбачов,
който трябваше да осъществи промяната.
Пропускам много интересни, пикантни и най-вече достоверни наблюдения, детайли и размисли на „немския Горбачов“ – както ласкаво наричат Мод-
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ров след 1985 г., за да изтегля поредната брънка от историческата верига на перестройката и да стигна до погребалния марш на реквиема:
„Горбачов го направи по свой начин. Вероятно твърде късно и без да обмисли последиците. Но той го направи. След всичко, което знам, съм убеден, че
реалният социализъм като обществен строй се изтощи и с това се изчерпа. Той
се блъсна в границите, които сам си издигна и не беше в състояние да разруши.
И когато по-късно се опита да го направи, се самоунищожи.“
Точка, край, фанфари и сувенири от разрушените отломки на Берлинската
стена, която затрупа целия социалистически лагер.
След тази дата Модров вече приема сравнението с Горбачов като лична обида.
И още нещо много важно, пронизващо и текста, и контекста на тази изстрадана, мъдра книга.
Реалният социализъм умря – ни казва Ханс Модров, – отидоха в небитието всичките му исторически недостатъци, вродени недъзи, детски болести и
възрастни пороци. Социализмът обаче е жив. Мисията на демократичния социализъм продължава в името на благоденствието на всички, на равенството,
братството и свободата в двадесет и първия век.
Или с още малко оптимизъм в едно изречение: социализмът умря – да живее социализмът!

НЕОБХОДИМ ДЕБАТ ЗА
СОЦИАЛИЗМА НА ХХІ ВЕК
Ханс Модров
Както показа нашата дискусия, темата за перестройката и свързаните с нея
край на реалния социализъм в страните от Централна и Източна Европа и крах
на социализма в Съветския съюз все още заслужава голямо внимание.
Искам да изразя голяма благодарност на проф. Александър Лилов за неговото решение да издаде моята книга „Перестройката, както аз я виждам“ на
български език и на всички, които съдействаха за нейното издаване.
Една допълнителна бележка към моята биография. Исторически факт е,
че младежките организации на ГДР и България имаха здрави връзки. Така аз
имах късмета още през 1950 г. да бъда в отпуск в България с наша делегация
за 4 седмици. По-късно, през 70-те и 80-те години Дрезденският окръг имаше
тясно партньорство с окръг Силистра. С първия секретар на партията Георги
Кардашев развихме тясна дружба, което силно повлия върху моята привързаност към България.
За мен, като автор на книгата, беше много радостно, че тя намери такъв
широк отклик сред българските читатели, както беше видно и на мероприятието, организирано по повод на нейното издаване. Очевидно темата има все още
актуално значение. Възгледите, съдържащи се в книгата, дават нови импулси
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за дебати, тъй като тя се основава на факти, събития и преживявания. В нея
се представя взаимовръзката на събитията и се прави опит за тяхното внимателно изследване. Бих искал да засегна някои въпроси, които се поставиха на
проведените дебати.
Нашите държави имаха много близки отношения със Съветския съюз, а
за ГДР те имаха още един особен характер. Съветският съюз принадлежи към
държавите – победителки във Втората световна война, и за източната част на
Германия той беше окупационна сила. Макар че през 50-те години бяха дадени много суверенни права на ГДР, те бяха ограничени до нейния край. Това се
отнася и за ФРГ, и за трите западни държави победителки. Едва когато беше
сключен договорът 2+4 след присъединяването на ГДР към ФРГ, се създадоха
условия за пълна суверенност на обединена Германия.
Когато през 1985–1986 г. Горбачов прокара идеята за перестройката в
КПСС, много хора, между които и аз, бяха изпълнени с очаквания и надежди,
тъй като не само в Съветския съюз развитието беше в застой. Същото важеше
и за нас в ГДР. И тук много процеси в икономиката, в държавата, в правовата
система и в обществото се нуждаеха от социалистическо преустройство. В перестройката на Горбачов аз видях верния импулс. Скоро обаче се оказа, че перестройката със своите действия водеше към събаряне, а не към изграждане и
преустройство, към отслабване, а не към укрепване на Съветския съюз. Когато
днес Горбачов декларира, че перестройката от самото начало била негова концепция за разрушаване на комунизма и за разбиване на Съветския съюз, той
е лъжец, оръдие в ръцете на някого и предател. Той стана много богат човек,
тъй като на Запад го хвалеха и плащаха високи хонорари за неговите изяви. В
процеса на обединението на двете немски следвоенни държави той наистина
се показа неспособен да защитава интересите на Съветския съюз и пренебрегваше до голяма степен ГДР. Ако решенията, предприети от съветската военна
администрация в Германия между 1945 и 1949 г., станаха част от договора 2+4
и получиха международно правово признание, това в никакъв случай не води
началото си от Горбачов. На 1 март 1990 г. правителството на Модров взе решение за пълно признаване на този акт.
Правителството на Николай Рижков направи същото на 27 март 1990 година. Това са факти, които Горбачов и до днес игнорира. Такива и други позиции ме отдръпнаха и дистанцираха от Михаил Сергеевич Горбачов.
Ходът на историята след 1990 г. показа, че дебатът за социализма не се
повдига от само себе си. За това има причини. Откакто светът се развива по
капиталистически път, той не стана нито социално по-справедлив, нито по-миролюбив. Това, за което в Европа е необходимо още време, вече се случва в Латинска Америка. В социалните движения и в политиката на Чавес, Моралес и на
другите социализмът на ХХІ век се превърна в предизвикателство. След края на
Втората световна война, през 1945 г. моето следвоенно поколение беше дълбоко
убедено, че не трябва да има никога повече фашизъм и война. Днешното младо
поколение има нужда от визия. И ние с нашите дебати за социализма на ХХІ век
трябва да се стремим да му я дадем.
Както многократно беше подчертано в нашата дискусия, развитието на
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Китайската народна република не трябва да остава извън дискусиите за социализма на ХХІ век. Социалистическата история на Китай е свързана с дълбоки
противоречия и тежки съдби, с изграждане и разрушения, с отваряне и възход.
Вътрешната политика на страната се провежда според решенията на партията
и правителството за социалистическа ориентация с пазарна икономика. Растящото богатство се сблъсква с големи социални проблеми. Развити индустриални региони и изоставащи части оформят картината. Китайското общество
трябва да се стреми преди всичко към хармония чрез солидарност. Китайската
народна република съществува в глобален капиталистически свят и се намира
в непрекъснат спор с него. Един дебат за социализма, ако е насочен към бъдещето, не би трябвало да се провежда, без да се обърне внимание на Китайската
народна република.
Три основни пункта трябва да присъстват според мен в дебатите за търсене на по-дълбоки прозрения:
1. Историята на ХХ век, със световни войни и революции, съдържа поуки, свързани с грешките и престъпленията. Но тя съдържа и опит и познания,
които трябва да се имат предвид при представата ни за ХХІ век, независимо от
това дали става дума за социализма на ХХІ век, за социална демокрация или за
миролюбив свят.
2. Днес левите в Европа водят борба в един капиталистически континент.
Социална справедливост, добро образование за всички, здравеопазване,
без то да се разделя за бедни и богати, трябва да бъдат част от техните цели в
борбата, което за съжаление не се разбира винаги и навсякъде. Социалисти,
социалдемократи и комунисти не трябва да дават пространство на развитието
на неолиберализма в обществото. Ляв натиск и широки социални движения са
необходими, за да не се разруши общественото развитие в сегашния капиталистически свят и за да няма опасно конфликтно противоборство.
3. Животът на хората изисква алтернатива на капитализма. Сигурно не
е случайно, че такъв призив идва от Латинска Америка. 200 години след края
на колониалното потисничество днес почти 400 милиона местни граждани и
гражданки насочват поглед към социализма на ХХІ век.
Днес се поставя въпросът за оцеляване и преживяване. Левите трябва да
приемат това предизвикателство.
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АНРИ МАТИС
VÉNUS ACCROUPIE (1918)
Бронз, вис. 26 см
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ДИЛМА РУСЕФ
ПРЕЗИДЕНТ НА БРАЗИЛИЯ
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съвременния свят много от най-значимите политически събития и процеси – особено в големи и силни държави като Бразилия, протичат приблизително или дори изцяло така, както предвиждат
анализаторите. Преди няколко десетилетия италиански кинематографисти си послужиха с хиперболата
„планета“, за да изразят с една дума сложното понятие „Бразилия“. Без да разкриваме богатото съдържание, което те влагат в него, ще подчертаем само, че
това е страна гигант: гигантът на Латинска Америка
и една от най-големите страни в света – на пето място и по териториални размери, и по брой на постоянно увеличаващото се население, надхвърлило вече
190 милиона души.
Бразилия привлече вниманието на цялото човечество не защото там се състояха поредните президентски избори, а защото на 31 октомври 2010 г.,
на втория тур, както се и очакваше, за първи път в
историята й ги спечели жена – Дилма Русеф. Този избор развълнува силно нашата общественост, защото
Дилма Русеф е дъщеря на родения в Габрово Петър
Русев – участник в българското комунистическо движение, емигрант от 1929 г., живял във Франция и Аржентина, а от 1944 до края на живота си през 1962 г.
– в Бразилия, където преуспява като строителен
предприемач, сключва втори брак и му се раждат три
деца, сред които е и тя.
Избирането на Дилма Русеф се оценява от световните медии като нова победа на демократичната
левица в Бразилия и като ярка проява на силата и устойчивостта на лявата вълна, която залива Латинска
Америка от началото на новото хилядолетие. Нейната кандидатура беше издигната по предложение на
бр. 11/12 – год. XIII
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действащия президент Луис Игнасио Лула да Силва от Работническата партия
и подкрепена от коалиция, в състава на която влизат 10 партии. На парламентарните избори, проведени едновременно с първия тур на президентските избори, коалицията също постигна изразителна победа, и така за пръв път ще
има мнозинство в двете камари на парламента.
Дилма Русеф спечелва симпатиите и подкрепата на избирателите като изявен деец на левицата още от 60-те години на миналия век, когато се включва в социалистическото движение и като ръководител на бойна група участва
във въоръжената съпротива срещу господстващата тогава военна диктатура,
изтърпява жестоки изтезания и три години е в затвора. Впоследствие развива
бурна дейност в опозиционни формации за възстановяване на демокрацията.
Получава известност като най-близкия съратник на президента Лула да Силва
по време на двата му мандата в качеството си на министър и след това началник
на неговата канцелария. В представите на широката общественост тя се утвърждава не само като изявен политик, образован и компетентен управленец, а и
като човек с желязна воля, силен характер, изключителна жизненост, неизчерпаема енергия и огромна работоспособност. По време на предизборната кампания откриват, че е заболяла от рак, оперират я и я подлагат на химиотерапия,
претърпява и пластична операция – но въпреки здравословните проблеми е
изключително активна в напрегнатата изборна надпревара.
* * *
Резултатите от изборите потвърдиха одобрението и подкрепата на вътрешната и външната политика на президента Лула да Силва, на успешните реформи по време на двата му мандата във всички сфери на бразилското общество, особено в икономиката и в социалната сфера.
Предизборната кампания, изборите и резултатите от тях са свидетелство за напредъка и необратимостта на процеса на демократизация, започнал с
мирното отстраняване на военната диктатура през 1985 година. И ако може
да се говори за чудо в демократичното развитие на Бразилия, то настъпи при
президента Лула да Силва от 2003 до 2010 година. Именно при неговото управление страната се сдоби с политическа стабилност, демокрацията се утвърди в
изграждането и функционирането на държавата и в поведението на политическите партии и се открои като определяща черта на съвременната бразилска
политическа култура, на начина на живот на модернизиращото се бразилско
общество.
Бразилия е изстрадала сегашното си състояние на демокрация, политическа стабилност, икономически, социален и духовен напредък, изминавайки през
петвековната си история дълъг път, изпълнен с много драматични събития и
обрати. Три века, от началото на ХVІ до началото на ХІХ век, тя е португалска
колония. През този период предприемчиви португалски колонисти овладяват
огромната й територия и очертават нейните сегашни граници. Както навсякъде при колонизацията на Америка, и тук индианците са избивани, поробвани,
експлоатирани безмилостно, много измират от привнесени от Европа заболявания. Тогава, както и в другите страни на Америка, се стига до докарването на
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чернокожи роби от Африка. Същевременно през този период, вследствие на
увеличаващите се смесени бракове, покръстването на индианците и негрите и
утвърждаването на португалския език като официален, започва продължителният процес на формиране на съвременната бразилска нация, в който участват
преселници от почти всички земни раси и народности, привнасяйки елементи
на своята култура в новата бразилска духовност.
Бразилия се обявява за независима държава, за империя, в началото на
ХІХ век. При монархията запазва териториалната си цялост, отблъсквайки набезите на испански, английски, френски и холандски колонизатори. Тя е последната страна, която премахва робството – едва през 1888 г., а през 1889 г. се
обявява за република. Следва близо стогодишен период на тежки изпитания за
широки слоеве на обществото: военни преврати и диктаторски режими, нестихваща борба и въстания срещу тях за отстраняването им и за постигане на
граждански и социални права, безмилостно преследване, въдворяване в затворите, интерниране и избиване на демократичните сили. В отделни интервали
от време демокрацията е възстановявана. Най-жестока, особено в началото на
своето управление, е последната в историята на страната диктатура – на военния режим, установил се на власт през 1964 г. с преврат и господствал чак до
1985 година.
През ХХ век в борбата срещу политическото и социалното потисничество,
за свобода и социална справедливост важна роля играят бразилските комунисти. Те са инициатори и оглавяват претърпялото поражение въстание против
управляващия режим на президента Жетулио Варгас през 1935 година. След
Втората световна война постепенно се ориентират към мирни форми на борба
и се обявяват против въоръжената съпротива срещу военната диктатура през
втората половина на 60-те години. Те са сред най-активните организатори и
участници в масовите стачки и демонстрации през 70-те и началото на 80-те
години, изиграли решаваща роля за премахването на диктатурата и за възстановяването на демокрацията.
Важно е да се отбележи, че по това време сред военните надделяват умерени кръгове, които дори заявяват, че си поставят за цел да подготвят бразилското общество за мирен преход към гражданско управление, че не се противопоставят на процеса на демократизация. Безспорен факт е, че докато са на власт, те
провеждат политика за по-нататъшната индустриализация на страната, в резултат на която са постигнати добри резултати в тази област – даже се говореше, че в Бразилия е настъпило истинско „икономическо чудо“. Отчита се голямо сходство на реформаторските им действия с действията на Жетулио Варгас
– също диктатор, при това едноличен, през 30-те години на миналия век.
Мирният преход и функционирането на демокрацията през последните
25 години се отличават с някои характеристики, които изпъкват на фона на
сходни процеси в бившите европейски социалистически страни и заслужава
да бъдат посочени. Преди всичко – и най-острите противопоставяния между
опозиция и управляващи през този период са в рамките на демократичните
правила и не водят до такава конфронтация, каквато все още се наблюдава в
някои от бившите социалистически страни, в България включително. Второ,
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няма поголовно отричане на миналото, в оценката му се проявява обективност,
отхвърля се негативното и се запазва позитивното. Така е и при оценката на
ролята на диктатурите, на политическите партии и на техните дейци, на комунистическата партия включително. Не само не се отрича, а дори се подчертава
приносът на различните диктатури, на последната включително, за развитието
на промишлеността, енергетиката, комуникациите, инфраструктурата. Приемственост има и при смяната на демократично избираните президенти и на
управляващите екипи. Трето, мащабните реформи в икономиката включват
приватизация на голяма част от доминиращите в икономиката и финансите
преди промените държавни предприятия и фирми, но тя се провежда по такъв
начин, че не само не води до ликвидирането им, а допринася за тяхното модернизиране и укрепване при оптимална защита на националните интереси и за
подобряване на условията на труд, за запазване на правата на работниците и
повишаване на тяхното благосъстояние. Четвърто, всеобхватните реформи са
подчинени на дългосрочна държавна стратегия за цялостна модернизация на
Бразилия и за утвърждаването й като един от водещите центрове на формиращия се многополюсен свят.
* * *
Възприемайки всичко положително от неолибералните реформи на предшественика си Фернанду Енрике Кардозу за подобряване на образователната
система, за намаляване на размерите на бедността сред широки слоеве от населението и други, Луис Игнасио Лула да Силва и управленският му екип разработват социални програми и стратегически насоки за по-нататъшно настъпателно
икономическо развитие на Бразилия главно чрез по-рационално използване на
нейните огромни природни богатства и чрез привличане на чуждестранни инвестиции и в значителна степен успешно ги изпълняват. Резултатите са налице
и са впечатляващи.
Програмата „Нулев глад“ заема приоритетно място. Още при встъпването
си в длъжност през 2003 г. Луис Игнасио Лула да Силва постави амбициозната
цел до края на президентския му мандат да няма гладуващи в Бразилия – задача, която безуспешно са се опитвали да решат почти всички предишни правителства.
Проблемът за преодоляване на глада отдавна занимава управляващите,
учените и цялата общественост в Бразилия, която до новото хилядолетие бе
една от страните с най-много гладуващи хора. На решаването на този проблем посвещава цялата си научна, писателска, публицистична и организаторска
дейност световноизвестният бразилски учен и писател Жозуè ди Кастру, бивш
председател на Световната организация по изхранване и селско стопанство
(ФАО) към ООН. Още през 30-те години на миналия век той изследва проблемите, свързани с изхранването на населението в Североизтока на Бразилия,
където има най-много гладуващи хора. В книгата си „Факти от Североизтока“
пресъздава с изключителна художествена сила трагедията на човека от този
обширен район. По-късно главен предмет на неговата научна и писателска
дейност става гладът. Неговите забележителни трудове „География на глада“,
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„Геополитика на глада“, „Есета за географията на човека“, „Есета за социалната
биология“, „Черната книга на глада“, „Седем педи земя и един ковчег“ получават
широко международно признание. „Геополитика на глада“ е отличèна с премията „Франклин Рузвелт“ от Американската академия за политически науки
през 1952 г., с международната награда за мир през 1954 г. и с други награди от
бразилски институции.
Жозуè ди Кастру разобличава неомалтусианските теории и убедително
доказва, че масовият глад не се дължи на ограничеността на природните ресурси, а е продукт на обществото, в което малцинството богаташи са облагодетелствани и нехаят за условията на живот на мнозинството бедни, потискани
и експлоатирани жестоко, резултат е от ограбването на развиващите се страни
на бедния Юг от богатите страни на Севера. Някои считат научното му творчество в областта на храненето за толкова революционно, колкото трудовете на
Коперник по астрономия.
Президентът на Световната банка Робърт Б. Зелик констатира, че една от
най-важните цели на хилядолетието – преодоляване на глада до 2015 г., няма
да бъде осъществена. След като през последните десетилетия на ХХ в. е бил
ограничен, през първото на ХХІ в. той пак е започнал да се увеличава. Но за
Бразилия това не се отнася. Там програмата „Нулев глад“ се изпълнява успешно
и резултатите са окуражаващи. Хора в бедствено положение все още има и те
никак не са малко. Но благодарение на държавните парични помощи за найбедните повече от 20 млн. души вече не са в категорията на гладуващите. Почти
наполовина е намалял броят на недохранваните деца. Именно заради това, а и
заради други аспекти на неговата политика, през 2010 г. Световната програма
на ООН за прехрана с основание обяви Луис Игнасио Лула да Силва за „световен шампион в борбата срещу глада“, а президентът на САЩ Барак Обама
заслужено го призна за най-популярния политик на Земята.
Впечатляващи са резултатите и от изпълнението на програмата „Семейна
кошница“. По тази програма получават парични надбавки за бедни семейства
над 40 млн. души, т.е. повече от една пета от цялото население на страната.
През последните години за премахването на глада и за преодоляването на
бедността допринасят големият икономически растеж, разкриването на милиони нови работни места и значителното увеличаване на минималното трудово
възнаграждение. По данни на статистиката доходите на най-бедните се увеличават с 8% годишно. Нараства и броят на принадлежащите към средната класа.
Безспорен е положителният ефект и от програмата за разширяване и подобряване на образователната система (Pro Uni) в латиноамериканската страна,
в резултат на чието изпълнение драстично намалява числото на неграмотните,
повишава се общата култура и се подобрява образованието на децата и младежите и подготовката им за квалифицирани работници и специалисти в различни области. Системата на образованието обхваща все повече деца от най-бедните слоеве, а средната продължителност на обучението им се е увеличила до
8.3 години, т.е. с повече от две години в сравнение с 1995 година.
Вместо да нараства, както винаги е било преди, пропастта между бедни
и богати в Бразилия непрекъснато намалява, без, разбира се, да е изчезнала.
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Социално-икономическата политика на Луис Игнасио Лула да Силва води до
постепенно преодоляване на ярко изразената преди това тенденция богатите
да стават все по-богати, а бедните – все по-бедни. В Бразилия се изграждат солидни основи на съвременна социална държава, която, отдалечавайки се от неолибералните теории и практики, защитава правата на наемните работници и
се грижи за повишаване на благосъстоянието им, все по-широко прилага принципите на социалната справедливост, стреми се към създаване на солидарно
общество.
Бразилия – тази огромна страна, изглежда е намерила своя специфичен,
съобразен с условията и историческите й традиции модел на политическо, социално-икономическо и духовно развитие. Негови определящи черти са демокрацията, политическите права и свободи на гражданите, социалната справедливост, солидарността, отвореността към света. Не е трудно да се открият и
елементи на демократичен социализъм.
* * *
Бразилия вече е страна не само със забележителен демократичен политически, икономически, социален и културен напредък, а и с реални перспективи в скоро време да се утвърди като една от световните велики сили. И когато
известният професор по география и икономика от Рио де Жанейро Пиментел
Гомес обосновава с научни аргументи още през 1964 г. това предвиждане, към
което са се придържали и други автори на политологични изследвания, малцина са се съмнявали, че това ще се случи. В книгата си, издадена през посочената година под заглавие „Бразилия сред петте най-велики сили в края на настоящия век“, именитият учен доказва, че тя ще заеме водещо място наред със
САЩ, СССР (днес Русия), Китай и Индия и защо, по какъв начин ще успее да
постигне това – главно чрез използване на природните си ресурси и развитие
на собствена модерна и стабилна икономика, освободена от доминацията на
чуждестранните монополи, до излизане от състоянието на слаборазвита страна
и установяване на истински демократично управление. Интересно е да отбележим, че Пиментел Гомес доста точно е предвидил кога страната му реално ще
заеме едното от лидерските места в света.
Днес Бразилия е един от големите играчи на световната политическа арена, един от центровете на формиращата се многополюсна система. Тя е основен
фактор в напредващия процес на икономическа, културна и политическа интеграция на страните от Латинска Америка, активно си взаимодейства с Китай,
Индия и Русия в рамките на Организацията БРИК, развива партньорски отношения със САЩ, ЕС, Япония и други страни, авторитетен участник е в Групата
на 20-те най-развити икономики и с основание претендира за място в Съвета
за сигурност на ООН. Сега тя е осма в света с реални перспективи скоро да се
придвижи на пета позиция.
От всичко казано дотук за управлението на Луис Игнасио Лула да Силва
и правителството на левоцентристката Работническа партия става съвсем очевидно, че именно през периода, през който той я оглавява, Бразилия се развива
най-успешно през новата си история в политическата, социално-икономичес-
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ката, културната и в други важни области. Безспорен принос за това като участник в управленския екип има и Дилма Русеф, ето главното основание да бъде
номинирана за кандидат за президент на страната и да бъде избрана на този
пост. Мотото на предизборната й кампания „За Бразилия, да продължи да се
променя“, дадените от нея обещания да следва политиката на предшественика
си и да я доразвие и обогати с нови мерки и начинания – като гарантирането в
още по-голяма степен на свободата на словото и вероизповеданията, засилването на борбата срещу градската престъпност и наркотрафика, реформирането
на здравеопазването и на началното образование, по-нататъшната интеграция
на страната в БРИК и укрепването на позициите й като регионален лидер в
Южна Америка, ще засилят очакванията и занапред тази страна да продължи
бурно да се развива.
През последните години отношенията между България и Бразилия се активизират, но все още са далеч от използването на големите възможности за
взаимноизгодно сътрудничество. В опита на Бразилия България би могла да
открие немалко полезни за себе си неща, особено при решаване на болезнените за страната ни проблеми като бедността, тенденцията към драстично
увеличаване на пропастта между богатството и бедността, в социалната сфера като цяло.
Сигурен съм, че всички българи, независимо от политическите си пристрастия, от сърце поздравяват Дилма Русеф и й желаят успешен президентски
мандат, че ще я посрещнат на родната земя на баща й не само като официален
най-висш представител на Бразилия, а и като сестра, дъщеря, приятелка. Без
съмнение нейната предстояща визита, за която вече има отправена покана от
президента Георги Първанов, ще даде силен тласък на ползотворното по-нататъшно развитие на българо-бразилските отношения.

56

бр. 11/12 – год. XIII

МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА

ПРОТИВОРЕЧИЯ В
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАТА ЛЕВИЦА
Имануел Уолърстейн

П

Имануел Уолърстейн – професор в Йейлския университет, доктор на науките. Бил е директор
на Центъра за изследване на икономиките, историческите системи и цивилизациите „Фернан
Бродел“, президент на Международната социологическа асоциация (1994–1998 г.). Автор е на
множество книги и монографии,
между които световноизвестните три тома на „Модерната световна система“, „Африка:
традиция и промяна“, „Капиталистическата световна икономика“, „Анализ на световните системи“ (с Теренс Хопкинс и др.),
„Динамика на глобалната криза“
(със Самир Амин и др.), „Историческият капитализъм“, „След либерализма“.

рез първото десетилетие на ХХІ век Латинска
Америка отбеляза успехи в летописа на световната левица. Това е вярно в два аспекта. Първият и
най-забележимият е поредицата от впечатляващи изборни победи на латиноамериканските леви и левоцентристки партии през това десетилетие. И за пръв
път латиноамериканските правителства заедно се
дистанцираха от Съединените щати. Латинска Америка стана относително автономна геополитическа
сила на световната сцена.
Но има и втори аспект от значение за световната левица. Почти навсякъде в Латинска Америка
движенията на коренното население се наложиха
като политически фактор и предявиха правата си да
организират самостоятелно своя политически и социален живот. За първи път светът забеляза това по
време на драматичното въстание на неосапатистите
в мексиканския щат Чиапас през 1994 година. Тогава обаче останаха почти незабелязани възникването на подобни движения из цяла Латинска Америка
и степента, в която те успяха да обединят своите
локални организационни структури в интерамериканска мрежа.
Проблемът е, че двете разновидности на левицата – партиите, които спечелиха властта в различни държави, и движенията на коренното население,
нямат едни и същи цели и използват доста различен
идеологически език.
Партиите си поставят за основна цел икономическото развитие, опитвайки се да я постигнат поне
отчасти чрез по-голям контрол върху собствените
ресурси и с по-изгодни споразумения с чуждестранните компании, правителства и международни ин-
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ституции. Те се стремят към икономически растеж, твърдейки, че само по този
начин ще се повиши стандартът на живот на техните граждани и ще се направи
по-голяма стъпка към равенство в световен мащаб.
От своя страна, движенията на коренното население искат да получат поголям контрол върху националните ресурси и да постигнат по-изгодни споразумения не само с чуждестранните фактори, но и със собствените си правителства. Изобщо, те заявяват, че не се стремят към икономически растеж, а желаят
да живеят в съгласие с ПачаМама – майката Земя. Те твърдят, че не искат да се
увеличава експлоатацията на природните ресурси, и настояват за тяхното разумно използване, като се поддържа екологичното равновесие. Те желаят buen
vivir – да живеят добре.
Не е изненада, че движенията на коренното население са в конфликт с
някои от най-консервативните правителства в Латинска Америка, например в
Мексико, Колумбия и Перу. Все по-явно и по-често обаче те влизат в конфликт
и с левите и левоцентристките правителства в Бразилия, Венецуела, Еквадор и
дори в Боливия.
Казвам дори Боливия, защото тя е единствената страна с президент, който
произхожда от коренното население и беше избран с масовата подкрепа на избирателите от това население. Но въпреки това възникна конфликт. Както навсякъде другаде, проблемът е дали и как да се разработват природните ресурси,
кой да взема решенията за това и кой да контролира приходите.
Левите партии са склонни да обвиняват движенията на коренното население, че като влизат в конфликт с тях, съзнателно или не се превръщат в пешки
(ако ли не и агенти) на местната десница и на външни сили, особено на САЩ.
Движенията на коренното население, които опонират на левите партии, твърдят, че действат в свой интерес и по собствена инициатива, обвинявайки левите правителства, че управляват като десните правителства от миналото и не
обръщат внимание на екологичните последици от своите действия.
Нещо интересно се случи наскоро в Еквадор. Там лявото правителство на
президента Рафаел Кореа спечели властта благодарение главно на движенията
на коренното население, но впоследствие влезе в конфликт с тях. Най-остро
беше противопоставянето по плановете на правителството за разработване на
петролните находища в резервата Ясуни край река Амазонка.
Първоначално правителството игнорира протестите на местните жители в района. Впоследствие обаче президентът Кореа реши да подкрепи една
оригинална алтернатива. Той предложи на богатите правителства от развития
Север да компенсират страната му, за да може тя да се откаже от разработването на петролните залежи в Ясуни като принос в борбата срещу климатичните промени.
Когато за първи път това предложение беше направено на Световната среща за климата в Копенхаген през 2009 г., то беше възприето като фантазия. Но
след дълги шестмесечни преговори пет европейски страни (Германия, Испания, Белгия, Франция и Швеция) се съгласиха да създадат фонд, който да се
управлява от Програмата за развитие на ООН и да плаща на Еквадор да не
разработва находището в Ясуни на основание, че по този начин се намаляват
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карбоновите емисии. Дори се заговори за създаване на нов глагол „yasunize“ за
обозначаване на други подобни споразумения.
Колко такива споразумения обаче са възможни? На карта е поставен далеч
по-важният проблем за същността на „един друг свят, който е възможен“, ако
използваме лозунга на Световния социален форум. Ще се основава ли този нов
свят върху постоянния икономически растеж и, дори да е „социалистически“,
ще повиши ли реалните приходи на хората от глобалния Юг? И ще доведе ли,
към което някои призовават, до промяна на цивилизационните ценности и до
изграждане на свят на buen vivir?
Тези въпроси не са лесни за разрешаване. Засега те са част от дебата между
левите сили в Латинска Америка. Но сходни ситуации са в основата на вътрешни напрежения в Азия, Африка и дори в Европа. Може да се окаже, че това ще
бъде големият дебат на ХХІ век.
Източник: Commentary № 287, Aug. 15, 2010. „Contradictions in the Latin American Left“

* * *

ИМА ЛИ БЪДЕЩЕ СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА?

П

рез септември 2010 г. в социалдемократическия свят се случиха две важни
събития. На 19 септември в Швеция социалдемократическата партия претърпя тежко поражение – получи 30.9% от гласовете, което е най-лошият й резултат след 1914 година. Тя управлява страната през 80% от периода след 1932
година. Сега за първи път оттогава десноцентристката партия отново спечели изборите. За да бъдат черните краски още по-плътни, крайнодясната антиимигрантска партия за пръв път влезе в шведския парламент.
Защо всичко това е толкова драматично? През 1936 г. маркиз Чайлдс написа известната си книга „Швеция: третият път“. Той представя Швеция при
управлението на социалдемократите като трети (среден) път между двете крайности – САЩ и СССР. Швеция бе страна, която ефективно съчетава егалитарно
преразпределение на благата с демократична вътрешна политика. Поне от 30-те
години до неотдавна тя бе рекламното лице на социалдемокрацията, истинският символ на нейните успехи. Днес тя вече не е този символ.
Междувременно на 25 септември във Великобритания Ед Милибанд, стартирайки от доста задни позиции, спечели лидерското място в Лейбъристката
партия. По времето на Тони Блеър беше извършена радикална промяна на
партията под девиза за „Нов лейбъризъм“. Блеър защитаваше тезата, че лейбъристите също трябва да се превърнат в партия на третия път, но не между
капитализма и комунизма, а между това, което някога представляваше социалдемократическата програма за национализация на ключовите сектори в икономиката, и необузданото господство на пазара. Това беше доста по-различен
трети път от шведския през 30-те години и след това.
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Във Великобритания и навсякъде по света избирането на Ед Милибанд,
а не на неговия по-възрастен брат Дейвид – ключов съратник на Тони Блеър,
беше разчетено като отхвърляне на политиката на Блеър и завръщане към
една по-“социалдемократическа“ (по-шведска?) лейбъристка партия. Но няколко дни след като беше избран, в първата си реч пред лейбъристката конференция, Ед Милибанд се отклони от този път и се застъпи за „центристка“ позиция, като изпъстри своята реч с алюзии за важността на „справедливостта“
и „солидарността“. Той заяви: „Ние трябва да се отърсим от старото мислене
и да подкрепим онези, които вярват, че в живота могат да се издигнат над линията на бедността.“
Какво ни казват тези два избора за бъдещето на социалдемокрацията? По
традиция (и най-вероятно с право) социалдемокрацията като движение и като
идеология се свързва с „ревизионизма“ на Едуард Бернщайн от края на ХІХ век
в Германия. Всъщност той доказваше, че щом се сдобият с общо избирателно
право (тук той има предвид само мъжете), „работниците“ ще могат да извоюват победа за своята социалдемократическа партия (ГСДП) в изборите и тя
ще оглави правителството. След като работниците извоюват парламентарната
власт, ГСДП би могла по законодателен път да въведе социализма. Затова, според Бернщайн, разговорите за въоръженото въстание като път към властта са
излишни и дори глупави.
Това, което Бернщайн някога дефинира като социализъм, в много отношения неясно, все пак към онзи момент изглежда е включвало национализацията на ключовите сектори в икономиката. Историята на социалдемокрацията
оттогава насам е история на бавно, но непрекъснато движение от радикална
политика към силно изразена центристка позиция.
Социалдемократическите партии изоставят теорията на интернационализма през 1914 г., като подкрепят правителствата в своите страни през Първата световна война. След Втората световна война по време на Студената война те взеха страната на САЩ срещу СССР. През 1959 г. на конгреса си в Бад
Годесберг Германската социалдемократическа партия официално и изцяло се
отказа от марксизма. Тя заяви, че „от партия на работническата класа става
партия на народа“.
Тогава ГСДП и другите социалдемократически партии възприеха политиката на социалния компромис, наречен „държава на благоденствието“. Тази политика беше доста успешна при бурния растеж на световната икономика през
1950-те и 1960-те години. По това време социалдемокрацията все още беше
„движение“, доколкото социалдемократическите партии получаваха активната
подкрепа и лоялността на огромни маси от населението в своите страни.
Когато обаче през 70-те години световната икономика навлезе в дълъг период на стагнация и в света се наложи доктрината за неолиберална глобализация,
социалдемократическите партии започнаха да се преместват надясно. От защитници на държавата на благоденствието те се превърнаха в адвокати на една помека версия на пазарното общество. Това, в крайна сметка, означаваше „Новият
лейбъризъм“ на Тони Блеър. Шведската социалдемократическа партия по-дълго
от другите се противопоставяше на тази промяна, но накрая също не издържа.
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Последицата от всичко това обаче беше, че социалдемокрацията престана
да бъде „движение“, което е в състояние да получава силна подкрепа и доверие
от голям брой хора. Тя се превърна в електорална машина, на която й липсва
страстта от миналите години.
Но дори вече да не е движение, социалдемокрацията все още е предпочитана като култура. Избирателите все още искат изчезващите облаги от държавата на благоденствието. Те редовно протестират, когато загубят още някоя от
тези облаги, което днес се случва доста често.
Накрая няколко думи за влизането на крайнодясната антиимигрантска
партия в шведския парламент. Социалдемократите никога не са се застъпвали
сериозно за правата на етнически и други „малцинства“, още по-малко за правата на имигрантите. Социалдемократическите партии винаги са били партии
на етническите мнозинства във всяка страна, защитавайки интересите им от
конкуренцията на други работници, възприемани като заплаха за заплатите и
работните места на работниците от собственото етническо мнозинство. Солидарността и интернационализмът бяха лозунги, полезни във времена, в които
на хоризонта нямаше конкуренция. На Швеция доскоро не й се налагаше да се
сблъсква сериозно с този проблем. И когато това се случи, една част от традиционните избиратели на социалдемократите просто се прехвърли към крайната десница.
Има ли бъдеще социалдемокрацията? Като предпочитана култура – да,
като движение – не.
Превод от английски: Иван Динков-младши
Източник: Commentary № 290, Oct. 1, 2010. „Does Social-Democracy Have a Future?“
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АНРИ МАТИС
HENRIETTE III (1929)
Бронз, вис. 40 см
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В РУСИЯ  СЕЗОН НА САМИТИ
М. К. Бхадракумар

В

М. К. Бхадракумар – индийски
дипломат от кариерата. Бил е на
дипломатическа работа в СССР,
Южна Корея, Шри Ланка, Германия, Афганистан, Пакистан, Кувейт. Бивш посланик на Индия в
Узбекистан (1995-1998) и в Турция (1998-2001).

навечерието на състоялото се от 26 до 28 септември 2010 г. посещение на президента Дмитрий Медведев в Китай Кремъл получи от Запада две
съобщения, явно от рода на дружески съвети. Първо, поканиха Медведев на самита на Организацията
на Северноатлантическия алианс (НАТО) в Лисабон
на 19–20 ноември. Второ, седмица по-късно Медведев получи покана от президента на Франция Никола Саркози да посети тристранния самит с участието
на канцлера на Германия Ангела Меркел в разкошния
френски курорт Довил на 18 и 19 октомври.
Двете покани засягат общи проблеми на Запада
и на Русия, свързани със сигурността. В западните
СМИ беше съобщено, че поканването на Медведев за
самита на НАТО е „заявка за укрепване на сътрудничеството в областта на сигурността“, конкретно във
връзка с Афганистан и Иран. А за самита в Довил
Кремъл се изказа по-откровено: за трите участващи
страни в Довил ще се появи „шанс да задълбочат размяната на мнения с цел развитие на партньорството
за създаване на общоевропейско пространство на
сигурност и сътрудничество, за реагиране на общите
проблеми в региона и за усъвършенстване на механизмите за реагиране“.
Самата съдба подготви Запада да стане активна
страна в руско-китайското стратегическо партньорство и изглежда моментът за това е настъпил. Работата не е в това, че Русия или Китай придават на своето
сътрудничество антизападна ориентация – това съвсем не е така. Напротив, и за Русия, и за Китай укрепването на връзките със САЩ е и ще бъде в най-близко бъдеще важен външнополитически приоритет.
Но траекторията на руско-китайското сътруд-
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ничество започва да оказва съществено влияние върху образуващите център
интереси на страните от Запада, които от своя страна просто не могат да не се
опитват някак да му повлияят. Както вече се изясни, „презареждането“ в отношенията на САЩ с Русия е насочено, без това да се натрапва, и към постепенно
подкопаване на стратегическото взаимно разбирателство между Русия и Китай, за да се изолира Китай, особено в Средна Азия и Афганистан.
По какъв начин Русия и Китай ще пазят своето разрастващо се стратегическо партньорство от натиска на Запада ще стане ясно в най-близко време, но
е сигурно, че ще го пазят. На Русия укрепването на партньорството с Китай ще
даде допълнително стратегическо пространство, тъй като едновременно с това
ще се появят допълнителни лостове за въздействие върху Запада при взаимодействието с него. Ако пък на това се погледне от друга страна, нарастващото
стратегическо партньорство с Китай дава на Русия допълнителна възможност
да противостои на натиска от страна на Запада.

Прегръдка, намирисваща на нефт
Китай, от своя страна, се оказа в ситуация на по-напрегнати отношения
със САЩ и чувства необходимост да бъде заедно с Русия. Разбира се, Пекин
смята за безценна подкрепата на Москва в това, което счита за свои „центрообразуващи интереси“ (особено в Азиатско-Тихоокеанския регион). Може да
се очаква, че Пекин ще положи някои допълнителни усилия, за да укрепи стратегическото си взаимно разбирателство с Русия, особено за координиране на
позициите по глобалните и регионалните въпроси.
Визитата на Медведев в Китай стана богата почва за проява на някои от
споменатите по-горе тенденции. Лайтмотив на пътуването на руския президент на Изток стана сътрудничеството в областта на енергетиката. Завършването на строителството на очаквания от дълго време тръбопровод, съединяващ Източен Сибир със Североизточен Китай, „свързващ най-големия в света
производител на нефт с най-големия в света потребител на енергия“, бе просто
обречено да бъде съпроводено с голяма театралност.
През миналата година, след дълъг период на неопределеност, строителството на 999-километровия тръбопровод все пак започна. Фактът, че това изобщо
се случи, подчертава променения характер на китайско-руските икономически
отношения. Строителството на тръбопровода стана съставна част на сделката
във формàта „заем срещу нефт“, сключена през февруари 2009 година, когато
Русия се опитваше да преодолее финансовата криза. По условията на тази сделка Китай предостави средства назаем, а Русия се задължи да достави триста
милиона тона нефт за период от двайсет години, започвайки от 2011 година.
Китай, разбира се, иска да сложи ръка върху източник на гарантирани доставки на руски нефт, които не минават през Малакския пролив (контролиран от
САЩ), а Русия има голяма изгода, преориентирайки част от своя нефтен експорт
в посока алтернативна на традиционната, на европейската. Разбира се, това ще доведе до взаимна изгода. Но от гледна точка на страните на Запада появата на Изток
на нов конкурент, търсещ благоразположението на Русия, означава укрепване на
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нейните позиции в диалога с европейските потребители на енергоносители.
Китай откри своя печеливш пазар в търговията на дребно с руските компании. Русия отдавна иска същото и от Европа. Китай се отзова, ще си позволи
ли Европа да изостане от него?
Сделката във формàта „заем срещу нефт“ не увисна във въздуха. На 31 август
официален Пекин подписа споразумение, според което на Русия се предоставя
заем в размер до шест милиарда долара срещу доставки на въглища от руския
Далечен изток. През предстоящия двадесет и петгодишен период Китай ще внася
най-малко по петнадесет милиона тона руски въглища всяка година. Предоставените от Китай назаем средства ще бъдат насочени към разработване на находищата на полезни изкопаеми и към изграждане на железопътни и автомобилни
пътища в Далечния изток за извозване на въглищата и за доставка от Китай на
миннодобивна техника. Също така Русия и Китай ще създават съвместни предприятия за разработване на находищата на въглища в Приамурието.
Китай постъпва умно: Русия за него е доставчик „на една ръка разстояние“
и той ще плаща значително по-малко, отколкото за внасяните от Австралия въглища (87 долара за тон срещу 111). А придвижването на Русия на четвърто място
в света по обем на износа на въглища (след Австралия, Индонезия и Виетнам)
означава пореден скок в развитието на енергийното партньорство като цяло, с
което Китай неизбежно ще се доближи до Европейския съюз по показателя важност за Русия от гледна точка на пазарите за реализация на енергоносители.
От гледна точка на Запада обаче най-важното „енергийно изказване“,
свързано с визитата на Медведев, беше на вицепремиера Игор Сечин на пресконференцията в Пекин: „Русия е готова да достави на Китай в пълен обем
искания от него природен газ.“ Само десетина думи, но в най-близко бъдеще
много внимателно ще изучават смисъла им. По време на визитата на Медведев
„Газпром“ и Китайската национална корпорация за нефт и газ подписаха документ, „координиращ всички основни въпроси за доставката на руски газ в
Китай, с изключение на цената“.
След това, както беше съобщено, високопоставен сътрудник на „Газпром“
казал, че „според текущия план не по-късно от 1 юли 2011 г. страните ще подпишат контракт за доставките на руски газ в Китай, в който ще бъдат очертани
маршрутите, обемите и цените“. По думите на Сечин началото на доставките
може да бъде отнесено към 2015 година.

Завърши ли голямата игра?
Краят, разбира се, ще бъде много вълнуващ. Главната надежда на Запада е, че руско-китайското споразумение ще бъде помрачено от разногласията
за цените. Общоприето е, че позицията на Русия по отношение на Китай е отслабнала, тъй като: световните цени на газа паднаха; за Китай се появиха повече
варианти за избор на източници за импорт; за средноазиатския газ китайците
искат да плащат много по-малко от европейците (възможно е именно за цена
като европейската да настоява Русия); Китай сериозно се занимава с разработването на находища на шистов газ. С други думи, окончателното сключване на
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сделката между страните може и да не се състои.
Но из Европа броди призракът на безпокойството: в постсъветската епоха
правителствата на САЩ едно след друго настояват Европа да се заеме с диверсификация на източниците за доставка на газ, но това не става, обратно – Русия се
занимава с диверсификация на своите пазари и може да настъпи момент, когато
ще се наложи Европа да изтъргува правото си да запази позициите си на главен
партньор на Русия в сферата на енергетиката. Китай може да се окаже напълно
сериозен конкурент в борбата за руски газ. Руският енергиен отрасъл изпитва голяма нужда от свежи инвестиции, а Китай именно е способен да ги предостави.
Както в понеделник на пресконференцията в Пекин обясни Сечин, пътуващ заедно с Медведев, проблемът е, че може повече да не се налага Русия да
си търси пазари. „Перспективите за растеж на потреблението на газ в Китай
практически са неограничени. Руската федерация има достатъчно количество
газ за развитието на китайската икономика“ – каза вицепремиерът.
Същевременно Китай все по-активно привлича Русия към сътрудничество
и в областта на атомната енергетика. По време на визитата на Медведев беше
подписано съглашение, според което Русия ще построи два допълнителни енергоблока с мощност 1060 мегавата на Тянванската АЕЦ в околностите на Шанхай.
От своя страна Китай си осигури контракт за пет милиарда долара за строителството на парогенератор с мощност 49 мегавата в руския град Ярославл.
Разширяването на руско-китайското сътрудничество в сферата на енергетиката укрепва позицията на Москва по каспийския въпрос. Безусловно Русия е
все по-близо и по-близо до участие в управлението на украинските газопроводи,
макар че този въпрос беше много спорен и засягаше САЩ и Евросъюза. И отново, казано ясно, в Западна Европа ще бъдат даже доволни, че Москва придвижва
своите проекти за строителство на газопроводите Nord Stream и South Stream, които по идея трябва да започнат да действат между 2011 и 2015 година.
В същата степен е вярно и това, че на Европа може да не й стигне смелостта
да антагонизира Русия, настоявайки за реализацията на съперничещия проект
Nabucco. Изглежда ще се наложи Европа да мине без странична помощ за реализирането на Nabucco.
Впрочем, както неотдавна отбеляза премиерът Владимир Путин, „главният проблем на Nabucco е липсата на гаранции, че ще се осигури нужното количество газ за тръбопровода, тъй като не съществува източник за запълването
на тази система. Азербайджан има малко газ. При това Азербайджан подписа
контракт за доставка на газ в Русия. Има Туркмения, но и там обемите засега са
неясни, тъй като от там до Китай е прокаран газопровод с възможност да пренася 30 млн. кубически метра. Мисля, че в тази ситуация ще бъде сложно, меко
казано, за да не кажа невъзможно, да се построи системата (Nabucco)“.
Ето че се оказваме пред прага на умопобъркваща перспектива: нима е
приключила голямата игра за каспийския нефт? И какво значение имаше съперничеството между САЩ и Русия в сферата на енергетиката с оглед на появата на Китай – ненаситния потребител на енергия, способен да изкупи всичко,
което има Русия? Това вече е, ако може да се каже, нова игра и за да я спечелят,
САЩ вече са длъжни не да вбиват клин между Русия и Западна Европа, а да из-
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мислят стимули за Русия, за да не се отдръпва тя от западните пазари на енергоносители и да не се обръща към Китай.
Китай укрепва своята енергийна сигурност, осигурявайки си доставки от
Русия, които не зависят от извънредно дългите транзитни маршрути (морските пътища), минаващи предимно през т.нар. общо достояние на човечеството
(както се изразяват американските стратези), т.е. през водите на големите океани, където традиционно господстват САЩ. Геополитическите последици от
това са доста сериозни.

Гарантирана взаимна зависимост
Всичко се свежда до това, че Русия започна собствено „презареждане“ на отношенията си със САЩ, както и те – на отношенията си с нея. Визитата на Медведев в Китай много ясно подчертава, че Москва възприема крайно негативно
перспективата за подкопаване на стратегическото партньорство с Китай заради
„презареждането“ на отношенията си със САЩ. Като се отчита това, огромно е
геополитическото значение на факта, че Русия застана на страната на Китай при
последните търкания в Азиатско-Тихоокеанския регион с участието на Япония.
При посещението си в Китай Медведев направи няколко силни заявления
за съветско-китайския съюз от времето на войната на Китай против Япония
(1937–1945). Той каза:
„Дружбата с Китай – това е стратегическият избор на Русия, това е избор, скрепен с кръв преди много години.“
И още:
„Дружбата между руския и китайския народ, скрепена от военните събития, ще бъде нерушима и ще бъде от полза за нашите бъдещи поколения.“
В навечерието на визитата на Медведев в Китай, в разгара на неотдавнашното дипломатическо противостоене между Китай и Япония, министърът на
външните работи на Русия Сергей Лавров написа статия за китайския вестник
„Женмин жибао“, в която бодро приветства руско-китайското стратегическо
партньорство и в неявна форма разкритикува американско-японския отбранителен пакт. Ето какво пише той:
„Нашето (т.е. руско-китайското) партньорство служи на фундаменталните интереси на двете страни и е необходимо за стабилността в регионален
и в глобален аспект. Неговото задълбочаване е една от най-важните гаранции
за това, че обективният процес на формиране на полицентричен международен ред няма изкуствено да се забавя. Нашите страни са съгласни, че АзиатскоТихоокеанският регион трябва да бъде стабилен и процъфтяващ. Процесите,
които протичат тук, имат дългосрочни последствия не само за страните от
региона, а и за бъдещия световен ред като цяло. В много страни структурите
на блока справедливо се смятат за заплаха за националната сигурност и източник на разделителни линии, взаимно недоверие и подозрителност.“
Важното е, че президентът на Китай Ху Дзинтао открито призова към разширяване на двустранния механизъм на „стратегическите преговори по сигурността с взаимна подкрепа по въпросите, засягащи центрообразуващите инте-
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реси на страните“. А ето още какви изявления направи Ху Дзинтао:
„Китай и Русия ще поддържат мира и стабилността в целия свят и ще
допринасят за общото оздравяване, укрепване и стабилно развитие на световната икономика.“
„Китай неотклонно ще се придържа към курса за постоянно консолидиране и усъвършенстване на своето стратегическо партньорство с Русия.“
Като цяло визитата на Медведев в Китай показва, че независимо от огромните исторически възникнали проблеми в руско-китайските отношения, на
двете страни им се удава да изграждат стратегическо партньорство в съответствие с потребностите от стратегически, политически и икономически характер. Разбира се, Русия и Китай имат някои общи представи за световния ред:
„многополяризация“ на световната система, демократизация на международния ред и икономическа глобализация. От друга страна, тези концепции присъстват и в дългосрочните стратегически програми на двете страни. Накратко,
те имат много общи интереси.
В своето интервю в „Женмин жибао“ Медведев отбелязва, че главни принципи на външнополитическия курс на Русия са прагматизмът, отвореността,
многостранната дипломация и неприлагането на конфронтационни методи с
цел реализиране на собствените интереси. Той би могъл да каже това от името
не само на своята страна, а и от името на Китай.
От друга страна, Москва едва ли се заблуждава относно трайността на китайско-американските отношения. Едва ли е случайно, че още на следващия
ден след отпътуването на Медведев от Пекин в официалния вестник China
Daily беше публикувано предложение забуксувалите отношения между Китай
и САЩ във военната сфера „да се върнат на предишните релси“ „с цел да се
осигури по-голямо развитие на двустранните отношения и да се постигне мир
в целия свят; двете страни не се смятат за врагове една на друга и не искат военно противостоене, така че китайско-американските отношения трябва да се
основават върху гарантираната взаимна зависимост“.
На предстоящите самити в Довил и Лисабон Русия може с голяма полза
за себе си да разиграе „картата Китай“, договаряйки се за своите отношения
със западния алианс, със САЩ и основните европейски държави. Но руският
подход е диаметрално противоположен на подхода на САЩ по отношение на
такива техни главни партньори като Русия и Индия.
Докато Русия демонстрира разширяване и задълбочаване на стратегическите отношения с Китай, Вашингтон се опитва да отвлече вниманието на деловия и на политическия елит, както и на московската и на делхийската общественост от същността на китайско-американските отношения, представяйки ги за
много по-антагонистични, отколкото са в действителност. Тези отношения са
много солидни и са вкоренени силно в световния пазар, което практически сто
процента ги предпазва от конфронтация, способна да нарани двете страни.
Превод от руски: Димитър Димитров
Източник: http://inosmi.ru/politic/20101004/163355175.html
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ПОЛИТИКОГЕОГРАФСКИ ОСОБЕНОСТИ
НА ЛУЗОФОНСКИТЕ ДЪРЖАВИ
Николай Попов

Лузосфера – географско и
политическо пространство

О

Николай Попов – доктор по география, главен асистент в СУ „Св.
Кл. Охридски“. Научните му интереси са в областта на историческата, регионалната, политическата и културната география.
Автор е на редица научни публикации в областта на колониалните империи и на географската характеристика на отделни европейски страни.

сновен цивилизационен резултат от продължителното португалско колониално господство е формирането на специфично португалоезично
(лузофонско)1 пространство в съвременната политическа карта на света. То се отличава със свои специфични черти и особености. Представено е от осем
държави – Португалия, Бразилия, Ангола, Мозамбик, Гвинея-Бисау, Кабу Верде (Зелени нос), Сау Туме
и Принсипе и Източен Тимор (табл. 1). Условно към
португалоезичния свят можем да включим също Гоа,
Дамау и Дию в Индия, както и китайския автономен
район Макау (Аомън)2. Смятаме все пак, че по-голямо културно и политическо значение имат тези бивши владения на Португалия, които са със съвременен статут на политически независими държави. Ето
защо целта на нашия политикогеографски анализ е
да разгледаме типичните черти и характерните историко-географски, културно-политически и социално-икономически особености на днешните лузофонски държави.
Общият териториален потенциал на португалоезичните държави е 10,7 млн. км2 (7,3% от земната
1

2

Понятието „лузофонски“ произлиза от древното име на Португалия – Лузитания, наречена на обитавалите северната
част на страната племена лузи (лузитани) – бел. авт.
Гоа е със статут на щат, а Дамау и Дию са съюзни територии
на Индия. Аомън е специален китайски административен
район и има важно значение за съвременната икономика на
азиатския гигант – бел. авт.
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суша), а демографските им ресурси се изчисляват на 233 млн. души (3,7% от
световното население през 2008 г.). Днес те произвеждат около 2,4 трлн. долара БВП (3,4% от световния). Близо 99% от общия териториален, демографски
и икономически потенциал се пада на Бразилия, Ангола, Мозамбик и Португалия, като над 80% е само делът на Бразилия. Типична особеност за португалоезичното пространство е доминирането на португалския език и на католическата религия. Те имат важно значение за политическите, културните и
търговско-икономическите взаимоотношения в лузофонското пространство.
Най-старият писмен паметник на португалския език датира вероятно от
1175 година. Той е неоспоримо доказателство за ранното отделяне на португалския език от простонародния латински. Важен принос за неговото утвърждаване има великият португалски поет Луиш де Камоинш, създателят на емблематичната творба „Os Lusiadas“ („Лузиадите“). В своето развитие португалският
език преминава през четири основни етапа – португало-галисийски (ХІІ–ХІV
в.), старопортугалски (ХІV–ХVІ в.), класически (ХVІ–ХVІІІ в.) и новопортугалски (след ХVІІІ в.). Повечето специалисти от областта на иберо-романските
езици считат, че португалският език е галисийски диалект на испанския (кастилския), но според други представлява самостоятелен език. Той е шестият найшироко разпространен език в света, като се поделя на европейски и бразилски,
които се различават във фонетично и лексикално отношение.
В Европа португалският е характерен не само за Португалия, а и за испанската провинция Галисия, с която страната граничи на север – това е свързано
с процеса на формиране на португалската държавност през Средновековието. Португалоезична Америка обхваща както Бразилия, така и отделни части
на Аржентина, Боливия, Парагвай, Уругвай и Венецуела, което е определено
от колониалното минало на района. Лузо-африканското пространство включва бившите португалски колонии в Африка и част от населението на Нигерия,
Сенегал, ДР Конго (Заир), Малави, Намибия, Южна Африка, Замбия, Зимбабве, Свазиленд и Танзания. В Азия португалски говорещи са Източен Тимор,
Аомън, Гоа, Дамау и Дию. Същевременно в Япония има близо 300 000 японци
с бразилски произход, които говорят португалски и се наричат декасегуи. Португалският е официален и за т.нар. португалски креоли в Шри Ланка и на полуостров Малака в Малайзия, където те са известни като крищувауш.
Географският обхват на португалоезичното пространство е формиран
вследствие колониалния модел на Португалия в периода ХVІ–ХХ в. В началото
на този период португалски говорят около 2 млн. души, а в края на миналия век
– вече близо 200 млн. души. Днес общият им брой възлиза на 233 млн. души, а
според някои прогнози в средата на ХХІ в. се очаква да има повече от 335 млн.
лузофони (португалоговорещи).
Лузофонските държави в Южна Америка, Африка и Азия са изправени
пред редица сложни етно-социални и стопански проблеми, които в определена
степен могат да бъдат преодолени чрез различни форми на взаимно сътрудничество. Спрямо бившите колонии португалското правителство провежда
специфична неоколониална политика, в която колонизаторското високомерие
отстъпва място на искреното приятелство.
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Португалоезичните страни осъществяват различни форми на сътрудничество в рамките на Организацията на португалски говорещите страни в
света (Comunidade dos Paises Línqua Portuguese), която обхваща т.нар. Лузосфера. Чрез нея Португалия успява да запази своите търговско-икономически и
културно-политически връзки с бившите колонии и след тяхната политическа
независимост.
Comunidade dos Paises Línqua Portuguese (CPLP) включва независимите
португалоговорещи страни в света с цел да организира сътрудничество и съвместни действия между тях въз основа на общи интереси в културната, икономическата, социалната и научната сфера. Важно значение има свободното движение на хора, стоки и капитали. В това отношение известен проблем изпитва
единствено Португалия, тъй като е член на ЕС и е длъжна да ограничи имиграцията. Общността е учредена на 17 юли 1996 г. в Лисабон от държавните и
правителствените ръководители на Португалия, Бразилия, Ангола, Мозамбик,
Гвинея-Бисау, Кабу Верде, Сау Туме и Принсипе. Две години по-късно Източен
Тимор получава статут на наблюдател, а от 2002 г. е пълноправен член. През
2005 г. в Луанда министрите на културата на тези страни обявяват 5 май за Ден
на лузофонската култура. На следващата година в Бисау със статут на наблюдатели са приети Екваториална Гвинея и Мавриций, а Макау става най-новият
член на организацията.
След първото заседание се провеждат срещи през две години в страна по
избор. Общността предприема цялостно изследване на главните политически и
икономически въпроси, пряко засягащи страните членки, и особено въпросите
по либерализирането на обществения живот. Разискват се и въпроси, свързани с подобряване отношенията между ЕС и МЕРКОСУР (Южноамериканския
Общ пазар), и се организират срещи на върха по оста Европа–Африка. CPLP
има статут на наблюдател в ООН и развива различни форми на сътрудничество с няколко агенции – Международната организация по миграцията, Организацията на ООН по прехраната, Конференцията на ООН по търговията и
развитието и други. Основната идея е тези страни да разширят влиянието си в
международните институции и форуми чрез съвместни политически и дипломатически действия.
Върховен орган за вземане на главните решения е Конференцията на държавните и правителствените ръководители, която обикновено прави сесии на
интервали от две години, а председателството се води от страната домакин.
Друг орган е Съветът на министрите, натоварен с изпълнението на решенията,
които трябва да се вземат с консенсус. Има и Комитет за постоянното гласуване
в Лисабон. Той включва представителите на членуващите държави и провежда
чести срещи, за да следи осъществяването на различни програми и дейности.
Изпълнителният секретариат се оглавява от секретар и отговаря за административните задачи. Създаден е специален фонд с доброволни вноски от обществени и частни организации. Дейността на CPLP има решаващо значение
за постколониалното сътрудничество в португалския свят.
От географска гледна точка португалоезичните държави са организирани
в четири главни цивилизационни региона: Западна Европа (Португалия), Ла-
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тинска Америка (Бразилия), Субсахарска Африка (Ангола, Мозамбик, ГвинеяБисау, Кабу Вердe, Сау Туме и Принсипe), Югоизточна Азия (Източен Тимор).
Таблица 1.
Териториален, демографски и икономически потенциал на
португалоезичните държави (2008)

Държава
Португалия
Бразилия
Ангола
Мозамбик
Гвинея-Бисау
Кабу Верде
Сау Туме и
Принсипе
Източен Тимор

Столица
Лисабон
Бразилия
Луанда
Мапуту
Бисау
Прая
Сау Туме
Дили

Площ Население Гъстота
(км²)
(хил. д.) (д./км²)
92 000
11 000
120
8 512 000
188 000
14
1 247 000
11 000
9
802 000
20 000
25
36 000
1 000
28
4 000
400
100
1 000
15 000

190
1 000

190
67

БВП
(млн. $)
245 000
2 030 000
114 600
19 700
900
1 800

БВП/ч.
($)
22 272
17 203
10 418
985
900
4 500

300
2 600

1 578
2 600

Взаимодействието между политическата и регионалната социално-икономическа география (географията на страните) определя появата на регионалната политическа география. Важно теоретично значение има прилагането
на модел за регионално политикогеографско проучване на страните в света. В
настоящото изследване възприемаме следния модел за регионален политикогеографски анализ на португалоезичните държави:
– съвременно географско пространство;
– историческо и политическо развитие;
– социално-икономически особености.

Португалия
Португалия има периферно географско положение в пределите на европейския континент. Разположена е в западната част на Иберийския полуостров,
територията й възлиза на 92 000 квадратни километра (16% от площта на полуострова). По този показател Португалия е сред малките държави в Европа и в
света. Тя граничи по суша единствено с Испания, границата е с дължина около
1200 километра. Португалия има над 800 км слаборазчленена брегова линия по
Атлантическия океан. Притежава островна територия, съставена от Азорския
архипелаг и Мадейра, които заради географската си отдалеченост са политически автономни региони. Общата площ на Островна Португалия е близо 3400
квадратни километра. На португалска територия се намира най-западната точка на Европа – Кабу да Рока (9º з. д.).
Географските особености и историческото развитие на Португалия определят обособяването на три основни културно-исторически и ландшафтни ра-
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йона – Северна, Централна и Южна Португалия.
Португалия е европейската държава с най-стабилни политически граници, тъй като съвременното й геопространство е формирано още през ХІІІ в.
Първоначално на нейна територия възниква древната държава Лузитания, която заема северната част на днешна Португалия. През ІІ в. е вече римска провинция. В периода 713–718 г. Южна Португалия става владение на Арабския
халифат. През 1095 г. е образувано графство Портукаленш, което се простира
на юг от река Дору, негов главен град е Порту. В 1143 г. графството се превръща
в кралство Португалия със столица Куимбра, което е официално признато от
римския папа през 1179 година. То започва да разширява своята територия на
юг към земите, които са арабско притежание. Арабите и берберите са изгонени окончателно през 1250 г., когато е отвоюван най-южният португалски град
– Фару.
В края на Средновековието Португалското кралство е географски изолирано от останалата част на Европа, но притежава широк атлантически излаз.
Значението на този географски фактор е оценено от португалските владетели и
в епохата на Великите географски открития Португалия създава обширна колониална империя. Благодарение на Португалската колониална империя днес
тази малка европейска държава практически притежава значително по-обширно географско пространство.
В началото на ХХ в. Португалия променя формата на държавното си управление и става една от първите републики в Европа. През 1933–1974 г. в Португалия е наложена специфична авторитарна власт, като през по-голямата част
от този период тя е управлявана от генерал Салазар – най-противоречивата
фигура в съвременната политическа история на страната. Неговото авторитарно политическо управление се нарича салазаризъм и е твърде подобно на наложения по същото време от генерал Франко в съседна Испания франкизъм.
През 1974–1975 г. се извършва известната в португалската история „Революция на карамфилите“3. Протича сложен и противоречив процес на демократизация, приета е нова конституция и Португалия поема по пътя на модерната
демокрация, което й дава възможност през 1986 г. да стане дванадесетия член
на Европейския съюз.
Португалия е парламентарна република. Президентът има ограничени
правомощия. Парламентът е еднопалатен и се нарича Събрание на Републиката. Начело на правителството е премиер-министърът. През 1976 г. континенталната територия на страната е поделена на осемнадесет историко-географски
области, наречени distritos, а две години по-късно Азорските острови и Мадейра са преобразувани в автономни региони със свои органи на управление. За
целите на ЕС територията на Португалия е поделена на 7 региона (NUTS ІІ) и 30
подрегиона (NUTS ІІІ).
Населението на Португалия е 11 млн. души (2008). То е неравномерно раз3

Идеята е Португалия да се превърне в „европейската Куба“, но по ред причини от вътрешнои външнополитически характер тя не се осъществява и страната се насочва към по-активна
европейска интеграция, израз на която е португалското членство в ЕС – бел. авт.
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пределено по територията, средната гъстота е около 120 души/квадратен километър. Най-гъстонаселена е бреговата област, а в южните части гъстотата
е ниска. Естественият прираст варира между 0 и 1‰, което е характерно за
целия западноевропейски регион. Градското население е близо половината от
общото, което показва, че в сравнение с другите държави от Западна Европа
Португалия е по-слабо урбанизирана. Най-големите португалски градове са
разположени по крайбрежието, в северната и в централната част на страната.
Основни икономически ядра са столицата Лисабон (3,2 млн. души) и главният
град на Севера – Порту (1,5 млн. души). Други важни градове са Брага, Куимбра, Браганса, Виля Реал, Визеу и Кащелу Бранку. Главните стопански центрове
на Южна Португалия са пристанищният град Сетубал, Евура, Бежа, Фару. Найголемите градове на Азорския архипелаг са Понта Делгада, Ангра ду Еруижму,
Орта и Логиш, а център на Мадейра е град Фуншал.
Етно-религиозният състав на населението е еднороден. Португалците се
отнасят към иберо-романската подгрупа на романската (латинската) езикова
група. Върху формирането на португалската нация влияние оказват романизираните лузитани, келтското племе галисийци, германските племена свеви
и вестготи, арабите и берберите, както и някои доримски колонисти (гърци,
финикийци, картагенци). След разпадането на колониалната система в Португалия се завръщат много португалци, родени в португалските колонии, тези
реемигранти са известни като ретурнадуш. Относителният им дял е около 6%
от населението в страната. В Португалия се установяват и доста португалски
говорещи цветнокожи (главно от Ангола и Мозамбик).
Съвременната португалска икономика има типичните черти на полупериферен район и е относително по-слаборазвита от другите западноевропейски
стопанства. Важни фактори за това са географското положение на страната и
авторитарният режим, който изолира Португалия от икономическия модел
на развитие на Западна Европа. Членството в ЕС променя икономическото
положение на страната, но въпреки структурните промени тя дълго време е
най-слаборазвита сред членуващите държави. На базата на някои историкогеографски фактори Португалия се специализира в текстилната, обувната,
рибоконсервната промишленост и лозаро-винарството. Тя е на първо място
в света по производство на корк и коркови изделия. Най-големият търговски
партньор на Португалия е Испания. Португалската индустрия зависи силно от
вноса на суровини, затова производството се отличава с пристанищна ориентация. Земеделието пък е с растениевъдна насоченост, но е нископродуктивно
и слабоконкурентно. Все по-голямо значение придобива туризмът, който е найголемият източник на доходи в структурата на икономиката.
В териториален аспект се наблюдават някои икономически контрасти. Лисабон и Порту притежават широка стопанска специализация и съсредоточават
близо половината от производството и индустриалната заетост, икономическите райони на Брага, Авейру и Сетубал също концентрират голям промишлен и демографски ресурс, докато останалата част от страната има предимно
аграрен характер.
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Бразилия
Бразилия е най-голямата португалоезична и католическа държава в света.
Тя се разполага върху 8,5 млн. км2 и по своя териториален потенциал отстъпва
само на Русия, Канада, Китай и САЩ. Притежава близо ½ от площта на Южна
Америка. На нос Бранку е най-източната точка на континента. Страната има
широк излаз на Атлантическия океан – над 7300 километра. Граничи с всички
южноамерикански държави без Еквадор и Чили. Нейни са някои крайбрежни
острови, сред които най-големи са Фернанду ди Нуроня и Маракажу. Съвременните граници на страната са формирани през втората половина на ХVІІІ в.,
когато след кратка война с Парагвай областта Риу Гранде ду Сул става бразилски щат.
На територията на Бразилия добре се обособяват геоморфоложките области на Амазонската низина, равнината Пантанал, платото Мату Гросу, Бразилската планинска земя, част от Гвианското плато и Лаплатската низина. Бразилия разполага с огромни залежи на рудни полезни изкопаеми (желязо, манган,
мед, боксит, цинк, никел, уран, злато, титан, хром, волфрам). Перспективни са
находищата на нефт в шелфовата зона, а запасите на калорични въглища са
ограничени. Има три климатични области – екваториална (Амазония), тропическа (Бразилското плато) и субтропична (Южна Бразилия). Територията
на Бразилия притежава значителни хидроресурси. Особено важно стопанско
значение има Амазонка – най-пълноводната река в света. Огромен е хидроенергийният потенциал на реките Парана, Сау Франсишку, Парагвай и Уругвай.
Почвено-климатичните особености определят наличието на разнообразни
природни зони. За западната част на Амазонската низина са типични влажните
екваториални гори (селва) с голямо видово разнообразие. Централните части
на страната са заети главно от бразилска савана, наречена кампус. В условията
на сух тропично-пасатен климат на североизток са се образували полупустинни редки гори (каатинга). Бразилската планинска земя и приатлантическите
равнини са покрити от типична тропическа гора. В Южна Бразилия преобладават вечнозелените смесени гори и субтропичната степ – пампа.
Историческото развитие на Бразилия започва в началото на ХVІ в., когато тя става португалска колония. Португалска Бразилия съществува в периода 1530–1822 година. Най-напред са основани няколко португалски селища по
атлантическия бряг, които са обвързани предимно с развитието на тропическо
растениевъдство и най-вече с отглеждането на захарна тръстика. В средата на
ХVІ в. Бразилия е поделена на поземлени феодални владения (капитанства),
управлявани от генерал-губернатори. С течение на времето са открити големи
находища на злато и диаманти, което води до разширяване на колониалната
територия към сушата. Постепенно към португалското владение в Южна Америка започват да проявяват териториални претенции Франция, Нидерландия
и Испания. Геополитическото съперничество между тях и Португалия оказва
важно влияние върху формирането на политическите граници на Бразилия.
След като става независима държава, тя бързо се превръща в империя с обшир-
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но географско пространство и значителни природни ресурси за икономическо
развитие.
Бразилската империя съществува до 1889 година. Първият бразилски владетел, Дон Педру де Алкантара, е просветен и авторитарен монарх, който се
проявява и като либерал, налагайки основите на парламентарната политическа
система. През 1831 г. под натиска на народното недоволство той е принуден да
абдикира в полза на малолетния си син Педру ІІ, който осъществява реформи,
които водят до бурно стопанско развитие. През този период се наблюдава и
забележителен демографски растеж, свързан с интензивната европейска миграция. Икономическите различия между отделните географски райони в страната обаче се задълбочават. Педру ІІ е свален от власт през 1889 г., след което
Бразилия става република с консервативен характер.
Конституцията от 1891 г. определя основите на федералната държава. Тя
е съставена от щати (estados), които наследяват някогашните португалски капитанства. През първите две десетилетия на ХХ в. Бразилия е управлявана от
олигарси, наречени коронели. Световната икономическа криза слага край на
коронелския период, а след като властта е завзета от армията, начело на управлението през 1930 г. застава Жетулиу Варгаш. Той разпуска Конгреса (бразилския парламент) и изолира старите партии от властта, с което превръща
Бразилия в авторитарна държава. Този период остава в историята като „Estado
Novo“ („Новата държава“) и продължава до 1954 година. През следващите години се налага модел на консервативна политика, която с течение на времето се
либерализира. В 1988 г. е приета нова конституция, създаваща предпоставки за
преход към демокрация.
Бразилия е президентска федеративна република. Бразилският конгрес се
състои от Федерален сенат и Палата на депутатите. Територията е поделена административно на 26 щата и един федерален (столичен) окръг, управлявани от
губернатори. От 1960 г. столица на страната е град Бразилия, който наследява
старите колониални столици Салвадор и Рио де Жанейро.
Населението на Бразилия е 188 млн. души (2008). Типични социално-демографски особености са високите стойности на естествен прираст (над 10‰)
и детска смъртност (близо 30‰), големият дял неграмотно (около 15%) и подтрудоспособно население (над 25%). Средната гъстота е 14 души/квадратен километър. Населението е разпределено крайно неравномерно по територията.
Над 90% от него обитава крайбрежните щати, които заемат 1/3 от общата площ
на страната. Слабонаселени са тропическите гори на Амазония, саваните и вътрешните плата. През последните години се засилват урбанизационните процеси, в резултат на което градското население вече достига 78%.
Етническият състав на бразилското население е формиран от смесването на три основни компонента – местни индиански племена, европейски преселници и чернокожи африканци. Бялото преселническо население е съсредоточено главно в южната субтропична област. То е съставено от португалски,
италиански, испански и немски преселници, които бързо са асимилирани и
превърнати в бразилци. Индианските племена обитават вътрешността на Амазония, най-многобройни сред тях са араваките, гуараните и каингуаните. Тъм-
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нокожите бразилци са потомци на някогашните роби с африкански произход
и са най-многобройни в североизточната част на Бразилия. Поради смесените
бракове между отделните расови типове значителен е броят на мулатите и метисите. Над 92% от населението е католическо, но в отделни райони са запазени
някои типични африкански религиозни култове.
Превръщането на Бразилия в град със столични функции е стъпка, насочена към икономическо съживяване на вътрешните територии. Най-големите бразилски градове са Сау Паулу, едно от най-старите колониални селища в
Новия свят, и Рио де Жанейро, който е център на огромен мегаполис. Важно
икономическо значение имат също Белу Оризонте, Порто Алегре, Ресифи, Салвадор, Форталеза, Куритиба, Белем и Манауш.
Бразилия притежава най-голям икономически потенциал сред държавите
от Латинска Америка. След края на колониалния период тя е типично аграрна
страна, която с течение на времето преминава през етапи на тежки икономически кризи. През 60-те и 70-те години нейната икономика се развива сравнително стабилно, но през 80-те, по време на т.нар. изгубено десетилетие, Бразилия изпада в рецесия. Подписването на Договора за Общ пазар (МЕРКОСУР)
с Аржентина, Уругвай и Парагвай през 1991 г. поставя началото на радикални
промени в икономическото развитие на страната.
В стопанско отношение днес се наблюдават резки регионални диспропорции. Бразилия всъщност е икономически стабилна само в отделни пространствено ограничени райони. Икономическо ядро на страната е Югоизточна
Бразилия. Тя е силно урбанизирана и богата на природни ресурси територия,
основана на индустрията, търговията и банковото дело, притежава добре изградена пристанищна инфраструктура и е част от най-силноразвития в икономическо отношение район в Южна Америка. Тук има и отлични условия за
развитието на тропическо растениевъдство (кафе, какао, памук, тръстика, банани и соя). Североизточна Бразилия, която е най-рано колонизирана, вътрешноконтиненталната област и особено Амазония, заемаща 1/3 от общата площ,
са слаборазвит селскостопански район.

Португалоезичните държави в Африка
Ангола е най-голямата португалоезична държава в Африка. Тя заема компактна територия от 1,2 млн. км2 в югозападната част на континента. Има значителен излаз на Атлантическия океан (над 1600 км), бреговата линия е слаборазчленена. Ангола има общи граници с ДР Конго, Намибия, Замбия и Конго,
но те имат подчертано изкуствен характер. От територията й е отделена провинция Кабинда, която притежава значителен нефтен потенциал.
Почти цялата територия на Ангола представлява високопланинско плато.
Неговата надморска височина нараства от запад на изток и при връх Моко достига най-високата си точка – 2610 метра. Крайбрежието е заето от тясна атлантическа низина. По запаси на полезни изкопаеми Ангола е една от най-богатите държави в Африка. Тя притежава значителни находища на диаманти, нефт,
мрамор, мед, манган, желязна руда, злато и фосфати. Типичен за платовидната
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област е тропично-мусонният климат, зимният сезон е сух, летният е влажен.
Крайбрежната низина е под влияние на студеното Бенгелско течение, поради
което е характерен сухият пасатен климат. Речната мрежа е гъста, а най-важно значение имат реките Касаи, Кванго, Куанза и Кунене. Те са неплавателни,
но притежават голям хидроенергиен потенциал. На територията на страната са
обособени различни ландшафтни зони – саванни гори в северната и централната част, полупустини и пустини на юг, листопадни редки гори във вътрешността.
Най-ранните държавни обединения на територията на Ангола се създават
по течението на река Куанза. Диогу Кау е първият португалски мореплавател,
който достига анголския бряг през 1482 година. Постепенно са изградени военноморски крепости при Луанда и Бенгела, което поставя началото на португалското колониално нашествие. Най-напред е колонизирано крайбрежието,
където португалците вършат доходна търговия с роби. По-късно редица договори позволяват на Португалия да наложи политическата си власт над цялата днешна територия на страната. Тя е поделена на капитанства, обвързани с
аграрното производство, най-важна износна стока е кафето. От средата на ХХ
в. Ангола, наречена така в чест на африканската кралица Н`гола, вече е задморска провинция на Португалия, което поражда силно недоволство сред местното население. Заради разногласията между различните движения, борещи се
за независимост, то трудно успява да се обедини в опитите си за изгонване на
португалците.
В Ангола функционират три националноосвободителни движения, сред
които с най-голямо значение е Народното движение за освобождение на Ангола (МПЛА). То е с комунистическа ориентация, а негов ръководител е Агустиню Нету. Анголските въстания са подкрепени от съветски и кубински войски,
които разгромяват португалската армия. През 1975 г. Ангола поема по самостоятелен път на политическо развитие.
След независимостта Ангола е обхваната от гражданска война, която продължава до 2002 година. Тя е породена от нееднородния етнически състав на
населението. Същевременно особеностите на геополитическото положение и
наличието на ценни полезни изкопаеми превръщат Ангола в конфликт на интересите на САЩ и на СССР. Към параметрите на анголския конфликт можем да
прибавим и опитите на Фронта за освобождение на Кабинда, който се стреми
към отделянето на богатата на нефт провинция. В началото на 90-те години на
ХХ в. Ангола се отказва от комунистическия път на развитие и в нея се създават условия за свободни парламентарни избори. Те обаче не решават сложните
социални и икономически проблеми, а демокрацията остава измамна фасада за
едно разнородно общество, в което оръжието е важен аргумент за решаване на
многобройните конфликти.
По данни за 2008 г. населението на Ангола е колкото португалското – около
11 млн. души, по-голямата част от него обитава северното крайбрежие и централните плата. Ангола е с най-малка гъстота сред португалоезичните държави – само 9 души/квадратен километър. Над 95% от анголското население е от
групата бенуе-конго (общо 16 народа). Официален език е португалският, но се
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използват и много други африкански езици. Столица е Луанда (3 млн. жители),
други важни градове са Уамбу, Бенгела, Кабинда, Луена, Лубангу и др. Ангола е
богата на полезни изкопаеми, но миннодобивната промишленост е слаборазвита. В основата на анголската икономика е тропическото растениевъдство. Слабата урбанизираност допълва аграрния профил на стопанството. Отглеждат се
предимно кафе, сизал, захарна тръстика, царевица, сладки картофи, банани,
ориз, цитрусови плодове. Те формират почти целия износ на страната.
Мозамбик е разположен в Югоизточна Африка и обхваща площ от около
800 000 квадратни километра. Граничи с Танзания, Малави, Замбия, Зимбабве,
РЮА и Свазиленд. Бреговата линия с Индийския океан е дълга 2800 км и е добре усвоена.
Северен Мозамбик е зает от Източноафриканското плато, което стъпаловидно се понижава на запад и на изток. В западната част се извисяват няколко
вулканични планини, в масива Инянга се намира най-високата точка в страната – връх Бинга (2436 м). Крайбрежието представлява плодородна алувиална
низина, която обхваща близо 2/3 от територията на Мозамбик и разполага с
различни полезни изкопаеми – въглища, боксит, медна и желязна руда, злато,
уран. Северните територии са под влияние на субекваториалния климат, а за
южните е типичен тропично-пасатният климат. Мозамбик е богат на води. Речната мрежа е гъста и е представена от реките Замбези, Лимпопо, Сави и Рувума,
а по границата с Малави се намира голямото източноафриканско езеро Няса.
Под влияние на почвено-климатичните условия са се обособили две основни
природни зони – влажна савана по крайбрежието и област на редките гори в
сухите вътрешни плата.
Първият мореплавател, който достига брега на днешен Мозамбик, е Педру
Кувиляу. От началото на ХVІ в. започва изграждането на португалски селища, които извършват активна търговска дейност по крайбрежието. През 1629
г. португалците подчиняват на своята власт княжеството Мономотапа, което
заема част от съвременната територия на Мозамбик. То е прочуто с богатите
си златни находища и с развитата морска търговия, ориентирана към Индия
и арабския свят. Постепенно колониалната територия е поделена на феодални
капитанства (prazos). Към средата на ХVІІ в. Мозамбик става португалска колония с главен град Луренсу Маркеш, наречен след време Мапуту.
По време на португалската колонизация на Африка през ХІХ в. Мозамбик
изглежда примамлив и богат на подземни дарове район, чието овладяване се
оказва по-оправдано, отколкото на войнствената Ангола. Най-напред е спечелена долината на Замбези, гореща и заблатена низина, но населена с разединени
от търговията с роби общности, или, с други думи, тя е по-скоро ненужна. В
периода 1895–1913 г. Португалия успява да колонизира цялата територия на
страната. Въпреки че не е богата на природни ресурси, тя обхваща буферна
зона между съперническите амбиции на Великобритания и Германия. Мозамбик е твърде нехомогенен вътрешно, защото португалските селища са по-многобройни на север, а южните райони са исторически по-слабо привързани към
метрополията и португалоезичното население там е малцинство.
Политиката на Салазар за възстановяване на Португалската колониална
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империя поражда идеята за цялостно преустройство в една система, в която
Мозамбик трябва да доставя на страната суровини, да осигурява пазари и да
приема нейното излишно население. Колонията обаче е доста отдалечена от
Португалия и нейните географски условия са по-неблагоприятни, отколкото
в Ангола. През 1942 г. Компанията на Мозамбик, която осигурява търговските връзки между метрополията и колонията, прекратява съществуването си, а
това създава предпоставки за политическа независимост. Организираната колониална война срещу Португалия започва в 1964 година. Тя се води от Едуарду Мондлане и Самора Машел.
След оттеглянето на португалците регионалните проблеми в Мозамбик се
задълбочават. Въпреки комунистическата обвързаност, СССР се отказва от военно присъствие и не предприема стъпки към икономическо подпомагане на
страната, това е един по-различен от приложения в Ангола модел. След 1989 г.
се създават предпоставки за промяна във външнополитическата ориентация
и Мозамбик се насочва към Запада4. Независимо от промените политическата
обстановка вътре в страната остава неспокойна.
Населението на Мозамбик възлиза на 20 млн. души (2008), столица е Мапуту. Други големи градове са Бейра, Немпула, Инямбане, Тете, Келимане, Пемба,
Шимойу и др. Средната гъстота е 25 души/км2, а естественият прираст е традиционно висок. В етническо отношение най-многобройна е групата банту (98%),
която обединява близо 50 племена. Португалците в страната са около 20 000
д. (0,1% от населението). Официален език е португалският, но се използват и
многобройни местни езици и диалекти. Територията е слабо урбанизирана, а
икономиката има земеделска насоченост. Отглеждат се два типа култури – потребителски и износни. Към първата група се отнасят ориз, банани, фъстъци
и бобови, а към втората – тръстика, кокосови палми, сизал, копра, памук, цитруси, кашу, агаве, чай, тютюн. Мозамбик определено е сред най-слаборазвитите
страни в Африка.
Гвинея-Бисау е сред по-малките португалоезични държави на континента.
Тя е разположена в западната част на Африка, а площта й е едва 36 000 квадратни километра. Граничи с Гвинея и Сенегал и има широк излаз на Атлантическия
океан. Нейната територия включва също остров Булама и архипелага Бижагуш.
През 1886 г. са определени съвременните граници на страната.
Португалска Гвинея е низинно-равнинна страна. Нейният икономически
живот се определя от растениевъдството, развито в делтите на реките Корубал,
Жеба и Кашеу. Бреговата линия е силно разчленена, вътрешните заблатени низини преминават във високия само 300 м саванен масив Фута Джалон. Характерният за района екваториално-мусонен климат определя наличието на гъсти
вечнозелени гори. Има ограничени находища на калай, боксит, мед, фосфати,
нефт и циркон.
Естествените предпоставки, които определят приобщаването на ГвинеяБисау към Португалската империя в Африка, са удобните заливи, островите
4

Важна стъпка в това отношение е членството на Мозамбик в Британската общност на нациите – бел. авт.
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и благоприятното географско положение. Португалците създават първите си
селища тук още в средата на ХVІІІ в., след което започва постепенната колонизация. Колонията обаче е твърде бедна на суровини за износ и разполага само
с анакардиев орех и фъстъци. През първата половина на ХІХ в. започват опитите на местното население за отхвърляне на португалската колониална власт,
а в началото на ХХ в. борбите за независимост придобиват формата на открит
военен конфликт. Той е потушен трудно от португалските войски в периода
1908–1915 година. През 1961 г. започва нов етап в освободителното движение,
който е свързан с партизанските бунтове, оглавени от Африканската партия за
независимост на Гвинея-Бисау (ПАИГК). В 1974 г. Гвинея-Бисау става първата
независима държава в афро-лузофонското пространство.
В Португалска Гвинея войната за независимост се свързва с името на
Амилкар Кабрал. Особено важна е ролята на т.нар. баланти. Те обединяват поголямата част от местното население, което е враждебно настроено към португалското господство. Техен противник са пьолите – наследници на завоевателите и малцинство, което подкрепя колониалната сила.
Всъщност до 1980 г. островите Зелени нос са част от Португалска Гвинея.
Тя се управлява от Луиш Кабрал, който обаче е обвиняван от гвинейците във
фаворизиране на островното население. Ето защо с помощта на армията властта взема Бернарду Виейра. Той ориентира Гвинея-Бисау към социалистическите държави и следва политика на структурни промени, но те не дават търсените
икономически резултати. През 90-те години политическият режим се либерализира и се провеждат първите многопартийни избори. Независимо от това
проблемите в страната изглеждат почти нерешими и засягат най-различни области от нейното политическо и икономическо развитие.
Населението на Гвинея-Бисау през 2008 г. е 1,4 млн. души, което показва,
че нейната територия е слабо усвоена. По-гъстонаселена е само крайбрежната
зона, където е разположена и столицата Бисау. Португалска Гвинея е сред найслаборазвитите държави в Африка. В основата на нейната икономика е растениевъдството, докато индустриалното производство е застъпено частично.
Отглеждат се предимно фъстъци, маслодайна и кокосова палма, ориз, сорго,
памук.
Кабу Верде, наричана до 1986 г. Република Зелени нос, обхваща едноименния архипелаг, разположен в Атлантическия океан близо до западния бряг на
Африка. По-големи от островите са Сантягу, Сау Антоу, Буавишта, Фогу, Сау
Никулау, Сау Висенти, Майу и Сал. Те са разделени на две части – Северни
Наветрени острови (Барлавенту) с главен град Минделу и Южни Подветрени
острови (Сотавенту) с главен град островната столица Прая. Общата площ на
страната е 4000 квадратни километра. Крайбрежието е слабо разчленено, бреговете са стръмни и скалисти, с малко изградени пристанища. Архипелагът
има вулканичен произход, планински релеф и тропично-пасатен климат. Преобладават пустините и полупустините, само на отделни места по крайбрежията
се срещат бананови палми. Населението възлиза на 400 000 души (2008). То отглежда захарна тръстика, царевица, банани и кафе.
Зелени нос има изгодно географско положение между африканското
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крайбрежие и Бразилия. Постепенното усвояване и колонизацията на островите започва от средата на ХV в., когато мореплавателят Диегу Гомеш открива
Сантягу и Майу. Кабу Верде става независима държава в 1975 година.
Главна роля в процеса за постигане на независимост играе ПАИГК, която
е създадена през 1956 година. След като островите се отделят от Португалска
Гвинея, са проведени първите избори, които заменят еднопартийната комунистическа диктатура. Това е важна стъпка по пътя към истинската политическа
промяна на старата система, благодарение на която Кабу Верде поема по пътя
на демокрацията.
Сау Туме и Принсипе е островна държава, разположена в района на Гвинейския залив. Архипелагът е съставен от два по-големи и многобройни малки ненаселени острови с територия около 1000 км2 и население близо 200 000
души. Столица е Сау Туме, намира се на едноименния главен остров. Неговите
брегове са слабо разчленени, докато на Принсипе в многобройните малки заливи са изградени няколко пристанища. Островите са с вулканичен произход и са
заети от гъсти вечнозелени гори. Преобладават планинският релеф и влажният екваториален климат. Икономиката на Сау Туме и Принсипе има подчертан
аграрен профил – отглеждат се предимно кафе, какао, банани, кокосови орехи
и хининово дърво. Важно икономическо значение имат нефтодобивът и риболовът.
Архипелагът е открит от португалските мореплаватели Жуау де Сантарем
и Педру Шкубар в 1471 г., а първите заселници идват от Мадейра към края на
века, създавайки тръстикови плантации. По-късно започва отглеждането на
кафе и особено на какао, което става основен поминък за местното население.
В колониалната епоха Сау Туме и Принсипе са важно островно владение, част
от Атлантическата империя на Португалия. В периода 1951–1972 г. архипелагът
е със статут на португалска задморска провинция, а през 1975 г. Сау Туме и
Принсипе става независима държава.
Скоро след това властта в младата република е взета от Движението за
независимост на Сау Туме и Принсипе, което е с комунистическа платформа.
То национализира колониалните плантации, но след едно десетилетие държавно управление се оказва, че икономическите резултати са неблагоприятни. Наблюдава се например рязък спад в производството на какао, което съставлява
90% от износа на страната. Ето защо са предприети мерки за либерализиране
на режима и през 1990 г. е избран политическият плурализъм. Това е един нетипичен за Африка модел на демократична смяна на властта, която обаче е изправена пред многобройни проблеми. Сау Туме и Принсипе трябва да използва
геополитическите предимства на островния си характер.

Източен Тимор (Тимор Лесте)
Източен Тимор е единствената португалоезична държава в Азия. Тя се
намира в югоизточната част на континента и има площ от 15 000 квадратни
километра. Тимор Лесте всъщност е една от най-новите държави на политическата карта на света – тя става независима едва през 2002 година. Страната
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заема източната половина на остров Тимор, анклава Амбину (Окуси) с главен
град Лифау в западната му част и малкия остров Атауру, или Камбинг, на север.
Релефът е предимно планински. Най-високата точка е при връх Тата Май Лау
– 2963 м, на изток планините преминават в каменисто плато, което завършва
с тясна блатиста равнина на юг. В условията на влажния екваториален климат
са се образували типични дъждовни гори, които покриват над 70% от площта на бившата колония. По крайбрежието са открити перспективни запаси на
нефт и земен газ. Населението на Източен Тимор е около 1 млн. д., а гъстотата
е 60 души/квадратен километър. Най-многобройните етнически групи са тетум (повече от половината от населението), мамбаи, токоде и различни папуаски племена. Католицизмът е религията на около 1/3 от жителите на страната.
Столица е Дили. Икономиката е специализирана в земеделието и текстилното
производство, а култури като кафе, ориз, копра, манго, ванилия, карамфил, банани, сандалово дърво и сладки картофи осигуряват основната част от износа.
Португалците откриват остров Тимор в началото на ХVІ в. и от 1642 г. той
е колония на Португалия. В 1859 г. островът е поделен на две колониални области, като португалските завоеватели усвояват източната, а холандците – западната част. Това разделение става основа при прокарването на държавната
граница с днешна Индонезия.
Независимостта на Тимор Лесте е обявена на 28 ноември 1975 година. Още
на следващата година обаче страната е завладяна от индонезийски военни части и е насилствено обединена с Индонезия. Избухва гражданска война. Тя се
води повече от двадесет години и в нея загиват над 100 000 души. През този период важно значение има Революционният фронт за освобождение на Източен
Тимор (FRETILIN), чийто лидер е Хосе Хорта. През 1999 г. Тимор Лесте обявява
едностранно своята независимост, но тя не е подкрепена от Индонезия, която
продължава военните действия. Ето защо в конфликта се намесва ООН и на 20
май 2002 година Източен Тимор официално се отделя като независима държава. През същата година тя става част от Лузосферата.
* * *
Географският модел, приложен от Португалия по време на колониалната
епоха, прави възможно създаването на културно-политическо пространство,
което обхваща страни, разположени в райони с различни цивилизационни характеристики и ниво на икономическо развитие. Чрез Организацията на португалски говорещите страни между тях се осъществяват разнообразни форми
на сътрудничество. Дори само участието на Бразилия придава на лузофонската общност висока потенциална геополитическа и геоикономическа стойност.
Близките отношения и взаимодействието между Португалия и Бразилия са от
голямо значение за интеграционните процеси в лузофонското пространство. В
световната история няма подобен аналог на близост между метрополия и колония в системата на техните политически и икономически взаимоотношения.
Общите културни елементи като език и религия правят възможно възприемането на модел за единен държавен организъм. Същевремено афро-лузофонското пространство, представено предимно от Ангола и Мозамбик, също има
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важни функции, свързани с наличието на енергийни и минерални суровини
със стратегическо значение. Трайното португалско присъствие в Източен Тимор и подкрепата за това бивше азиатско владение имат значение като проводник на икономическите интереси на Португалия в района. Всичко това създава
предпоставки за повишаване на ролята на Португалия в Европейския съюз и в
атлантическия свят.
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АНРИ МАТИС
VÉNUS À LA COQUILLE – Ier état (1930)
Бронз, вис. 31 см
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УЧЕН, ПУБЛИЧНА ЛИЧНОСТ, ПРИЯТЕЛ
Васил Момов

П

Васил Момов – професор, доктор на философските науки. Работи в областта на етиката и
теорията на личността. Автор
е на повече от 200 научни публикации. Издал е 12 книги, от които
4 в съавторство. По-значими са:
„Нравствената норма и нейната
реализация“ (1969), „Человек, мораль, воспитание“ (М., Прогресс,
1975), „Насрещното движение
на теорията и идеологическата
практика“ (1984), „Приложната
етика“ (1988), „Изкушената Пандора. Социалното битие на доброто и злото“ (2006) и други. Организатор, съставител и редактор на тематични форуми и издания. Бил е директор на научен
център за комплексни изследвания на идеологическия процес.
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ознавам чл.-кор. проф. Стоян Михайлов от началото на 70-те години. Интензивно общувам
с него повече от четири десетилетия. С виталната
енергия на нашите делови и неформални отношения
се зареждаме от три бистри извора – професионализъм, публична кауза, приятелство.
Професионализмът в науката ни мотивираше
с креативна позиция и кураж да се опонира на господстващата догма и традиционната рутина. На закостенелите, „чугунени“ партийни норми и безпрекословни повели. Разбира се, по ръба на възможното и
допустимото. И не като самоцелно отрицание. А преди всичко да се сътворяват по-адекватни и ефективни модели на мислене и поведение в идеологическата
сфера, по широката територия на политическото образование и идейната социализация, където свободният избор тогава бе с рискови последици.
Публичната кауза инициира у нас активно отношение и уважение към обществения интерес. Със
слово, разум и убеждение, най-общо казано, да се
служи на Идеята за социална справедливост и подобро човешко битие. Като се приобщава личността
и масовото мнение към официално провъзгласените
ценности. Професионалната научна позиция – макар
и да ни придава рационална нагласа, знания и умения за осмисляне и коригиране на говореното и на
стореното, се оказа безсилна срещу доминиращия агресивен и натрапчив утопизъм. Твърде много разчитахме на идеологическото слово, хиперболизирахме
функциите на масовата пропаганда и на регламентираната политическа просвета. Подобно на Диоген
упорито и безуспешно търсехме добрия човек, вече
напълно изградената социалистическа личност. И забр. 11/12 – год. XIII
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това трябваше да понесем ударите на нашите словесни манипулативни камъни
по собствените си глави.
Приятелството пък е емоционалната тръпка. Не само уют за релаксация,
а най-вече антеева опора за съпротивление и воля срещу предизвикателства,
трудности и човешки страдания. В този смисъл то е съпътстващо надеждно
рамо в нашето делово и междуличностно (вкл. семейно) общуване. Безспорно
наше завоевание.
С тези именно ценностни приоритети партнираме и се състезаваме със себе
си в двете си социални роли – на учени и на публични личности. С активна позиция в интензивните процеси на обособяването и институционализирането на
социологията и етиката като самостоятелни клонове в нашето обществознание.
Което се осъществява върху обща методологична основа – системно-функционалното направление в науката. Поемаме също и експертни и организационноуправленски партийни функции в духовния сектор на обществото. Взискателната самооценка на изминатия път потвърждава, че това състезание със себе си
е изключително трудно за професионалиста. Защото неговият субект, партньорът и опонентът му са едно и също лице. И понеже себичното „аз“ изкушава,
размазва мярата на самоконтрола. Мотивира повишено самочувствие.
След философския размисъл ще конкретизирам, персонализирам общите
съждения за научната дейност и публичната позиция на Стоян Михайлов.
* * *
След доайена на българската социологическа мисъл проф. Живко Ошавков – проф. Стоян Михайлов има там ключова позиция. Заема институционални и научни позиции като: директор на Института по социология на БАН
(1973–1976); главен редактор на двуседмичното академично списание „Социологически проблеми“ (1969–1973); главен секретар на Българския организационен комитет на Седмия световен конгрес по социология (Варна, 1970) – което
издигна неговата международна популярност. Професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1971); член-кореспондент на БАН (1984).
Основни научни трудове: Обществото като социологическа система (1965);
Емпиричното социологическо изследване (1973) – издание, преведено на руски език (1975); Сравнението (1984); Възрожденският процес в България (1992);
Енциклопедичен речник по социология, общонаучна редакция и ръководство
– автор е на много от статиите (1996); Сталинисткият тоталитаризъм (2000);
Социологическа система (2010) и други. С целокупното си научно творчество
и завоювани научни звания той се легитимира като талантлив изследовател
в българската социологическа школа на фундаментални проблеми – със свой
предметен терен и оригинален стил на мислене. От неговите книги, университетски лекции, научни изяви на професионални форуми се учат поколения
български социолози, а разработените идеи, понятия и концепции се използват
за теоретични и приложни изследвания, за експертизи.
В последната си монография – плод на изследователски усилия в продължение на почти пет десетилетия, той доразвива своята фундаментална концепция за структурата на обществото като социологическа система. Аргументи-
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рано доказва, че идентификацията на науката социология е невъзможна без
системнофункционалния подход, че отказът от него я обезличава. Отбелязва
също и общонаучната му валидност, тъй като значимите социални обекти в
други области на действителността имат системен характер.
Авторът спазва строго принципа за приемственост в развитието на социологическата мисъл в международен мащаб, прави съдържателен и коректен
преглед на престижни автори, допринесли за развитието на това направление в историята на социологията. Ревностен и последователен поклонник на
Марксовото учение, той отбелязва, че при анализа на общественото развитие
Маркс и Енгелс разглеждат отделните събития и процеси не изолирано и автономно, а свързани органично с общественото цяло, че всяко явление заема
определено място в обществената система и изпълнява специфична функция.
Великите мислители не си служат с термина „социология“, въведен от Конт. Но
се придържат към системнофункционалната социологическа концепция за обществения живот и формулират съответни категории. Наред с другото, в това
именно се състои и силата на марксистката методология – обобщава нашият
авторитетен социолог.
Представената цялостна характеристика на социологията с нейния вътрешноприсъщ системнофункционален подход разкрива евристичния потенциал на тази наука при изучаването на обществото като системно цяло, на неговата цялостна структура, т.е. на ония необходими и достатъчни елементи, които
правят възможен обществения живот и неспирния социален прогрес.
* * *
Това – което най-много ми е правило впечатление, е стилът на публичната култура и поведение на Стоян Михайлов. Неговият изключително оптимистичен манталитет и перфектното му комуникативно умение, в които доминират редица отличителни качества, личностни характеристики.
• Водещо методологично значение има системният социологически
подход, с чиято помощ той проследява причинно-следствената верига на явленията и тяхното обяснение – както исторически, така и в съвременния (вкл.
и духовен) живот. Като рационална основа за адекватни и работещи експертни диагнози и оценки в идеологическата теория и практика. Като предпоставка за съзидателно социално инженерство. С това си обяснявам и неговия
афинитет към предприемане на новаторски инициативи и експерименти в
идеологическия сектор на обществения и партиен живот след 70-те години.
Най-вече за да се осъществява единство между обществена теория и идеологическа практика.
В това отношение се изявява неговият професионализъм, рационалната
му визия. Логически последователната нишка в публичното слово, в което рефлексите и празнодумството не изпреварват и не подменят рационалната мисъл.
Тази ориентация и нагласа кореспондира с неговите изследвания, с научното
му творчество. Имам предвид разработената от него цялостна и приложима
в социологическата практика концепция за емпиричното социологическо изследване със съответните нови понятия и методика за набиране на представи-
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телна и достоверна информация, без която не е възможен причинно-следствен
анализ на социалните обекти и явления. Имам предвид също така позицията,
с която дръзко се противопоставя срещу наложилите се възгледи за причините на девиантните прояви, на отживелиците при социализма. Той утвърждава схващането, че техните корени се намират не в наследените стереотипи от
миналото и във външното влияние, а в самата същност на социалистическите
обществени отношения. И затова публичната дейност следва да бъде насочена
именно към овладяването на истинските им причини.
С присъщата си апология на достоверната фактология Стоян Михайлов
прави обективен критичен анализ на деформациите в условията на сталинисткия модел на авторитарно управление в бившия СССР и у нас. В широкомащабното и наситено с богата информация изследване на „сталинисткия
тоталитаризъм като социологическа система“ той хвърля светлина върху драматичната съдба на комунистическата идея през 20-ото столетие. Представена
е цялостна концепция за същността, причините и развитието във времето на
краха на съответните общества с порочен модел на управление. В контекста на
тези явления и процеси се разглеждат драстичните извращения в публичната
позиция на управленските субекти и институции – грубото погазване както
на основни ленински принципи и норми, така и на общоприети морални ценности и традиции. Намерило доминиращ израз особено във властващата агресивност и посредственост, в беззаконието и тоталното погазване на правата и
достойнството на личността.
И други оригинални идеи и концепции в публикации (за сравнението, социалните отдушници, възрожденския процес и пр.) имат рационално влияние
върху неговата системна социологическа визия.
• Системната методология има определящо значение и за управленския
стил на проф. Стоян Михайлов в публичната дейност – чужд на добре познатите
ни от онова време прояви на високомерие и бруталност. В неговото отношение
към идеологическите кадри и към непосредствените му сътрудници по-конкретно доминират толерантност, доверие и подкрепа на изявени достойнства и
сполуки в текущата дейност. Откроява се неговата рефлексия и способността
му да обобщава и да оценява новото и оригиналното в идеологическата теория
и практика, да стимулира персоналния принос. Толерантното отношение съединява уважението към колективното мнение със справедливата критичност, с
която добронамерено предоставя и шанс за коректив.
Системно провежданите тематични форуми (съвещания, конференции
по региони) за сравнение и обмяна на експериментиран опит, дебатите по актуални въпроси на идеологическата политика, специализираните издания и
приложно-методичните инструменти – както и щедрите грижи за образование
и квалификация, за издигане на идейно-теоретичната култура, ускоряват израстването и публичната популярност на идеологическите дейци. Следва да си
признаем обаче, че се допусна и пристрастие както към идеологическото слово, така и към неговите дейци. Като се създаде около тях своеобразен ореол с
надценяване на техни възможности, а в отделни случаи – с компромиси при
издигането им. Независимо от това провежданата кадрова политика помогна
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за консолидация и повишено самочувствие на идеологическата общност.
Със своя делови капацитет, духовна култура и честно отношение Михайлов спечелва масовата аудитория, успява да овладее общественото мнение в
идеологическата сфера. И особено да омекоти ретроградните тенденции и прояви в идеологическия отдел на централното партийно ръководство. Където
„зоркото око“ и „будното ухо“ са винаги в „бойна готовност“ срещу евентуални
отклонения от партийната линия на БКП. А кадровите промени – трудно осъществими. Тъкмо неговата компетентност и хуманно отношение към кадрите
го създадоха като достъпен, ценèн и уважаван ръководител.
• Въздействащата сила и непринуденият респект на публичната позиция
на проф. Стоян Михайлов се определят до голяма степен от неговата личностна
харизма. Тя се легализира не с флиртуване и изнудване на широкото обществено
мнение – свойствено на днешни претенциозни политици, не с лицемерие, а със
завладяваща съдържателна реторика, с дар слово, с достъпен език. Той открито
коментира актуални и парливи въпроси на деня, формира, обяснява и защитава позиции. Добър събеседник в междуличностните отношения, контактен и
откровен, с което печели съмишленици и укротява опоненти с аргументи и усмивка. Винаги отзивчив за консултация и реална подкрепа. Неговият социален
престиж му помага да респектира не с принуда или със сугестивно внушение, а
с превъзходство на интелекта и с предметна информация.
Тъкмо интелектуалната култура и професионалната компетентност, моралният респект на неговата личност мотивират у него кураж и отговорност за
отстояване на собствена позиция по значими проблеми на партийната и държавна политика. Без да заема предпочитаната и удобна поза на щрауса, нито
пък да използва лицемерния маниер на хамелеона. Макар изкушен при такива
ситуации от своето самочувствие – а и от наивитета, че ще бъде разбран, той
го е правил по собствени убеждения и съвест в името на обществения интерес.
Като рискува дори своята просперираща публична кариера. Но и устоява с характер и воля на появилите се произволни интриги и оскърбления.
* * *
Нашите делови, научни и междуличностни отношения са наситени с нравствени ценности, взаимна подкрепа и човешка топлина. Съществен е неговият
принос – като консултант, рецензент, безкористен колега – за моята публична и
професионална легитимация. Истинско удоволствие е да се работи и общува с
учен, публичен деец и приятел с човешко лице.
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Петър Караангов – поет, автор на повече от 15 книги със
стихове, публицистика, пътни
записки и литературни статии,
на сатиричната комедия „Състезанието“. Бил е главен редактор
на сп. „Пламък“, директор на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, главен секретар
на Съюза на българските писатели. Носител е на престижни награди: „Иван Вазов“ за цялостно
литературно творчество, „Изворът на белоногата“ за 2010 г.,
„Пеньо Пенев“ за 1982 година.
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еньо Пенев е едно от най-светлите дарования в
нашата поезия. Неговото присъствие в голямата антология на българското поетическо слово още
веднъж идва да потвърди неизтощимия родов корен
на българската литература. Нейните големи имена не
са учили в лицеи за изящни изкуства, а са раждани в
схлупени селски къщурки, близо до земята, учили са
там азбуката и после през околийските градски училища са влизали направо във великата академия на
самия живот.
Пеньо Пенев следва този родов корен – от
с. Добромирка през севлиевската гимназия, през
строителните бригади на линията Ловеч – Троян и
язовир „Росица“ към младия Димитровград, чийто
жител той остана завинаги. Символичната височина
на строителното скеле вееше високо своето трибагрено знаме. Оттам то естествено слезе върху корицата
на първата и единствена книга на поета Пеньо Пенев.
Беше зората на една нова епоха и нейният войник и
певец можеше с пълно право да се обърне към света
с бодрия поздрав на човека, пълен с надежди и пориви: „Добро утро, хора!“. Започваше новият голям ден
на Родината. Това бе утрото, „когато се наливаха основите“ и когато зад буквалната конкретност на този
израз се криеше мащабът на времето. Едно цяло поколение тръгваше в дълъг строителен поход. Пеньо
Пенев прие участта на редови участник в него, свърза съдбата си с неговите ритъм и напрежение, устреми, несъвършенства и победи. Сякаш Пеньо Пенев е
имал самосъзнание за своето дело.
И след смъртта ми
към зорилата зора
ще гледат моите очи…
бр. 11/12 – год. XIII
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И пак ще бъда като
барабанчик в похода,
и пак ще водя маршовата
стъпка на Родината –
аз, глас и съвест на епохата!
Днес не е трудно да си отговорим къде беше изворът на неговото самочувствие. Той беше личност с характер, личност, която вярваше в поезията и в
нейното предназначение. Но Пеньо Пенев носеше в себе си и самочувствието
на онези, които търсеха брод към бъдещето, на онези, чиито ръце изграждаха новата снага на Родината. Той приемаше съдбата на строителите като своя
лична съдба. Тук навярно се крие подкупващата интимност на цялото негово творчество, което е чуждо на позата и фалша. Стиховете му са естествена
човешка изповед. Чувството, че е достоен наследник на славни традиции, го
задължаваше. И дългът му беше естествен и прост като всеки негов жест, като
всяка негова дума.
Вярвам, че всички, които познаваха Пеньо Пенев, чувстваха неговата необикновеност. В него имаше някаква изключителна простота – и в творчеството му, и в човешкото му поведение. Това са неща, за които няма школи и академии. Те живеят в кръвта, дошли там по неосъзнатите пътища на наследствата
– родови и културни, осветени и обогатени от придобитите благородни черти
на епохата.
Песните на Пеньо Пенев не бяха просто песни на възторга и опиянението.
Оптимизмът е по-скоро техен кръвен белег. Затова този оптимизъм не кънти в
тях като в агитационна зала, а е сгрян от топлината на човешката надежда.
Узрял в небето на надеждата, пренесъл земния си дял през болки и през
разстояния, минал по опасните завои на времето, той се движеше към бъдещето. В това си движение той сякаш прегазваше празната суета, „възседнал валяка
грамаден на епохата желязна“, като човек, дошъл на тоя свят да види слънцето,
в ръка да вземе „плода на радостта, наливал сладост много векове“. С широката
си работническа уверена крачка сякаш прекрачваше през дребните фигури на
хлебоедите и тотоманите. Защото с мащабни жестове поколението, което той
наричаше „мое“, изграждаше заводите, белите грамадни здания, централите,
които щеше да предаде на бъдещето с автографа на поета:
Безсмъртно нека остане навеки
построеното тука от мен!…
От днешния ден той умееше да стъпи в бъдещето. Сякаш цялата негова
природа беше изтъкана от мъжествено-възлеста тъкан и от нежно и топло дихание. Той съчетаваше в себе си ураганния грохот на епохата с мекия далечен
полет на мечтата. Който знае неговите участия в литературните четения, ще си
спомни как често тежкият тътен на неговия глас се преливаше в тихите нежни
и задушевни обръщения към майката и любимата.
Творчеството на Пеньо Пенев е изключително явление в нашата поезия.
По достойнство то се нарежда до творчеството на нейните най-големи поети. В
неговата тъкан ще усетим благородния отблясък и на народнопесенния стих, и
на вапцаровското стихосложение, и отгласи от стилистични и ритмични фигу-
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ри на друг световен поет – Владимир Маяковски. Във всички случаи обаче то
си остава дълбоко оригинално и индивидуално-неповторимо. Това творчество
е гордо достояние на нашата национална култура.
На своите двайсет и девет години Пеньо Пенев заяви завидно присъствие
в нашата литература. Можем само да съжаляваме, че съдбата лиши дървото на
поезията ни от още много прелестни плодове, от още много духовни радости, с
които редкият талант на Пеньо Пенев можеше да дари литературата ни. Той бе
сложна, драматична, чувствителна личност и е трудно днес еднозначно и опростено да тълкуваме неговия трагичен жест, с който сам сложи край на младия
си, вдъхновен живот. Истината навярно е в сбора от много обстоятелства – несъвършенствата както в обществените, така и в междуличностните отношения,
от една страна, и, от друга, вътрешните проблеми на неговата чувствителна и
пълна с възторг и болка природа.
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Петко Братинов – поет, автор на 15 книги със стихотворения и поеми. Работил е в Радио
София, във вестниците „Народна младеж“, „Пулс“, „Литературен
фронт“, в сп. „Български воин“. Бил
е директор на Националния литературен музей и на издателство
„Български писател“. Стиховете
му са превеждани на много чужди
езици. Носител е на Националната литературна награда „Пеньо
Пенев“ за 2006 година.

продължение на няколко десетилетия едно след
друго умираха и продължават да умират патетично-лозунговите стихотворения на изключително
талантливия български поет Пеньо Пенев.
Трагична е тази истина, но тя веднъж завинаги
доказва, че когато изкуството се подчинява на една
конюнктурно-тезисна еуфория – то още в зародиш
започва да се самоунищожава.
Литераторите от моето поколение, а и по-възрастните от нас навярно си спомнят как стиховете на
Пеньо Пенев излизаха на първа страница в писателския официоз „Литературен фронт“. Самите заглавия „За комунизма“, „Ние от двадесетия век“, „Музей
на строителството“, „Тринайсет години на поход вървим“ звучаха прекалено репортажно за поезията.
Тонът беше възприет от големия съветски поет
Владимир Маяковски, когото Пеньо Пенев признаваше за свой върховен учител.
Приживе Пеньо Пенев издаде само една книга
– „Добро утро, хора!“.
Опиянен от настъпилото следвоенно строителство на много национални обекти, той митологизира
изграждането на Димитровград, превърна го в пролет
на очакваното бъдеще. Партийни критици го подкрепяха, вестниците гладуваха за пропагандни строфи и
незабавно отпечатваха неговите дитирамби.
Но когато той откриваше раните на обществото
и потапяше перото си в тяхната кръв – догматичните
стожери на социалистическия реализъм отхвърляха
болките и съмненията на поета, ровеха се в анархичния му живот и го заклеймяваха като авантюристичен пройдоха.
Ако маститите ръководители на писателския
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съюз бяха погледнали първата стихосбирка на Пеньо Пенев с очите на грижовни покровители, а не със самочувствието на безпогрешни назидатели – те щяха
да открият драматичните дълбочини на поетовия талант и да поощрят търсенията му в тази посока, а не да го насърчават да продължава с този декларативен патос.
Препрочитайки творчеството на Пеньо Пенев, ние откриваме комплекса
му за вина.
Жестоко беше това държавно време, което строяваше поетите като редници и изискваше от тях непрекъснато да маршируват. Да маршируват дори
към прегръдките на своите майки и бащи. И Пеньо Пенев понякога се чувстваше повече виновен пред Партията и Правителството, отколкото пред себе си и
огорчените си близки.
Това негово състояние разпъваше на кръст болезнения му дух, мяташе го
между домашния бит и обществения дълг, изтощаваше го и пагубно го помрачаваше. Единствената светлина, която виждаше в такива часове, беше светлината на алкохола.
След самоубийството си Пеньо Пенев беше удостоен посмъртно с Димитровска награда и малко по-късно учениците и студентите започнаха да го изучават. И отново – една фалшива оценка на неговата поезия или целенасочено отклоняване на вниманието. В изданието на „Библиотека за ученика“ през
1975 г. от Пеньо Пенев са включени 39 стихотворения и една поема. Заглавието
на предговора е „Барабанчик в похода“. Освен поемата „Дни на проверка“ и
няколкото трагични стихотворения останалите творби са слаби. Слаби са от
художествена гледна точка. Плакатни са. И на никого с нищо не въздействат.
Пример:
Бий
докрай
дезертьора – застой!
И след всеки
нов Май –
пак
с предмайски темп
строй!
Има ли някой, който може да докаже, че това е поетичен куплет?!… Напротив!… Това е пълна катастрофа за автора.
А другарите го предлагаха за изучаване в училищата. Другарите го издаваха
точно заради такива митингаджийски словоблудства и по този начин нанасяха
на литературата безпощадна вреда. И се получи един парадокс, който можем да
обрисуваме така: Властта популяризираше Пеньо Пенев заради възхвалата на
тогавашния социален строй, а читателите търсеха книгите му заради опровержението на тази възхвала. Опровержението се съдържаше в Добруджанския
цикъл на поета и в най-силното му произведение – поемата „Сто възела“, която
после беше наречена „Дни на проверка“.
Пеньо Пенев е първият поет от времето на социалистическия период в
България, който се осмели да взриви напластеното лицемерие със страшния
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въпрос:
Не е ли днеска празна пещера човекът,
където лозунгите хвърлени отекват с екот
на дните в шеметния бързотек?…
Наистина, изумителен въпрос!… Представям си лицата на литературните
милиционери, които са присъствали в салона на Съюза на българските писатели, когато Пеньо Пенев рецитира за първи път „Сто възела“. „Не е ли днеска
празна пещера човекът“ е емоционално-философският център на тази поема.
От него се разклоняват всички останали подвъпроси, на които поетът не можа
да отговори чрез живота си, но отговори категорично чрез смъртта си.
Известни са битовите и семейните тегоби на Пеньо Пенев. Такъв му е бил
характерът – понякога меланхоличен, понякога импулсивен, но винаги хаотичен.
Като ученик е тръгнал да бяга през границата, за да вземе участие в антифашистката съпротива на гръцките партизани. Работил е на „Росстрой“, в
София и в Димитровград. Пиянствал е. Развеждал се е. Правил е няколко опита
за самоубийство.
И въпреки всичко в душата му е оцелявала една светлинна капка – светлинната капка на вапцаровската вяра, че утре хората ще бъдат много по-добри
и ще се обичат като братя.
Изпаряването на тази капка под яростните лъчи на действителността омрачаваше Пеньо Пенев, превръщаше го от поет на възторга в поет на отрицанието.
Пеньо Пенев няма да остане в българската литература като барабанчик.
Той ще остане като големия поет на голямото разочарование – разочарованието, което го доуби. Идеалистите и романтиците ще го откриват винаги, когато
тръгват след погребението на своите илюзии.
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САМОТНИЯТ БАРАБАНЧИК НА ЕПОХАТА
Петър Велчев
Оня, който е бил здраво свързан със своето време, него времето е пощадило.
В. Ханчев

П
Петър Велчев – поет, литературовед, преводач на поезия.
Доктор по филология, старши
научен сътрудник в Института за литература при БАН. Автор е на тринадесет стихосбирки, четири книги литературна
критика, естетика, сравнително литературознание, пет сборника поетични преводи, както и
на повече от 800 студии, статии, есета, литературни портрети. Зам.-главен редактор е на
в. “Словото днес”. Член-учредител е на Съюза на преводачите,
член на СБП и на Българския ПЕНцентър. Носител е на Националната награда за поезия “Д. Дебелянов”, на наградата на СПБ за
цялостно творчество, на отличието “Златна муза” и други.
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еньо Пенев не успя да навърши двадесет и девет години. И за мен е някак невероятно, че днес
той можеше да е осемдесетгодишен „юбиляр“, ако не
беше предпочел да си остане завинаги във възрастта
на младостта и на поезията. И само като си помисля,
че може би щяхме да се познаваме, ако се бях родил
барем пет-шест години по-рано. Животът, уви, е низ
не само от срещи, но и низ от разминавания – необратими като неумолимото време.
Хубаво е, че поне не се разминах с поезията на
своя непознат съвременник Пеньо Пенев. Още през
1960 г., когато се появи първото софийско издание
на неговите избрани стихове, спомням си как ме впечатли поемата „Дни на проверка“. Порази ме преди
всичко пределната искреност и трагичност – особено на фона на кухата патетика, преобладаваща в
тогавашната ни литература. И най-вече ме разтърси
внезапното, дошло като изневиделица философско
съмнение:
Не е ли днеска празна пещера човекът,
където лозунгите хвърлени отекват с екот
на дните в шеметния бързотек?
И тоя век не е ли моя мащеха?
Дали не съм завареник на тоя век?
Дали за него жертвите с кръвта си плащаха?
Дали роден съм рано?… Или закъснях?
Година-две по-късно, когато вече бях в Школата
за запасни офицери в Плевен – дали заради изключибр. 11/12 – год. XIII
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телните студове, или по някаква друга причина – не знам, ала непрекъснато и
дори някак натрапчиво ми звучеше в главата Пеньо-Пеневото стихотворение:
Не мечтая
безсмъртие
и пътища леки,
а ватенка топла
за зимния ден. –
Безсмъртно
нека остане
навеки
построеното
тук
от мен!
Какво съм искал да „построявам“ и за какво „безсмъртие“ съм си мислел,
и до днес нямам хабер, но от мразовитата плевенска зима още ме побиват тръпки. Огромно количество автори съм изчел оттогава, доста стихотворения написах и аз, не са малко и чуждестранните поети, които съм превел на български.
Широка и пъстра е мозайката от поетически текстове, които нося в паметта си.
Но като яркоцветни, остри камъчета греят в нея много Пеньо-Пеневи стихове.
Има всред тях и жизнерадостни, и трагични. Има и избликнали от свойствената на младостта възторженост, и белязани от не твърде свойствената на младостта резигнация.
У Пеньо Пенев, както може би у никой друг наш поет след Яворов, е налице изключителна полярност на чувствата и мислите. Много рязък е у него
преходът от една към друга крайност. Поетът може да заяви, че:
Вече
природен закон
става
нашата воля. –
Ще разцъфтим
единствен сезон,
сезона на
човешката пролет!
(„Прокламация“, 1950)
За да стигне след това до безпросветно-тъжното откровение:
Всяка клетва е само измама,
всяка нежност крий удари груби. –
Нека никога нищичко няма,
за да няма какво да се губи!
(„Пътеки“, 1957)
При импулсивните натури подобен преход е обясним. Още Паскал бе казал, че крайностите се докосват. У Пеньо Пенев обаче това докосване е особено
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болезнено. Авторът на „Дни на проверка“ някак прекалено рано преминава от
очарованост към разочарование, от самочувствието на строител на нов живот
към това да стане унищожител на собствения си живот. И то – в същия този
любим, изграждан и от него Димитровград, който е първоизворът на вдъхновението му. Онова вдъхновение на огняроинтелигента, описано от Вапцаров:
Той има хлеб
и гордостта,
че там – във фабричния грохот –
мазолестата му ръка
твори една епоха.
В продължение на три десетилетия партийната литературна критика изтикваше на преден план оптимистичните, вдъхновени от социалистическото
строителство творби на Пеньо Пенев. За другите му стихотворения, плод на
личната драма и най-вече на дълбокото огорчение от обществото, се говореше някак между другото. Или изобщо не се говореше. След 1989 година започна да набира сили противоположната тенденция – да се акцентува върху
трагичните теми и мотиви. Нещо повече, появиха се прекалено категорични
твърдения от рода на: „Пеньо Пенев няма да остане в българската литература
като барабанчик. Той ще си остане големият поет на голямото разочарование
– разочарованието, което го доуби“ (Петко Братинов. От пламъка до пепелта. – Труд, 3 май 2006). Тук е уместно да напомним, че художественото творчество е нещо цялостно, неделимо. То е сложен синтез от външни, социални
подбуди и вътрешни (дълбинни) преживявания. Рисковано е, особено при
рано загинали автори като Пеньо Пенев, да делим творчеството им на „периоди“, а още повече да ги противопоставяме. Няма да споря, че поемата „Дни на
проверка“ (1958) е шедьовърът на Пеньо Пенев, но без стихосбирката „Добро
утро, хора!“ (1956) трудно бихме могли да разберем, а камо ли да оценим лебедовата песен на поета.
През последното десетилетие се забелязва повишен интерес към ПеньоПеневата поезия. В Димитровград се проведоха две научни конференции и излязоха съответните сборници със статии: „На времето завоите опасни“ (2001)
и „Между мечтата и утопията“ (2009). Те са ценни, доколкото се стараят да се
опират върху непубликувани документални източници, но не са лишени от увлечения по модни социокултурни модели.
Поезията на Пеньо Пенев не е възникнала в някакви надоблачни селения,
а тук, на грешната земя. Тя изисква изследване, отчитащо както художествените аспекти на целокупното Пеньо-Пенево творчество, така и общественоисторическите фактори, оказали въздействие върху формирането на поета.
Пеньо Пенев беше типична фигура на прехода между два етапа от развоя на
обществото:
На съвестта ми сронен е брегът висок.
В мен срещата на две епохи стана,
ехтя у мен двубоят им жесток!
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Бидейки най-яркият певец на така наречената бригадирска тема, Пеньо Пенев едва-едва успя да прекрачи в така наречената априлска поезия и всъщност
не можа да разгърне всички възможности на своя самороден и щедър талант.
Авторът на „Дни на проверка“ беше и герой, и жертва на едно трудно, преломно
време. Трагизмът на поезията му се роди от сблъсъка между строителния порив на българския човек, жадуващ ново бъдеще, и фалша на обществото, което
прикриваше консуматорската си стихия зад гръмки и пошли лозунги. Жестока
е участта да имаш дарба, но още по-жестока е участта да имаш лесно ранима
съвест. Изявилите се след Пеньо Пенев талантливи поети от същото поколение
се оказаха по-сговорчиви, по-склонни да вървят „в крак“ с времето.
Стремително прекосява Пеньо Пенев пространствата на своето време.
Както житейският, така и писателският му път се развиват с ускорени темпове.
При него всичко сякаш се случва по-рано, отколкото е обичайно: и напускането на родното село, и трескавото самообразоване, и социалното съзряване, и
физическият труд, и творчеството, и опитите за създаване на семейно гнездо,
и първата книга, и отчуждаването от света, и самоубийството… Досега се смяташе, че Пеньо Пенев за първи път печата през 1947 г., но всъщност още тринадесетгодишен той публикува траурно стихотворение по повод кончината на
цар Борис (в. „Росица“, Севлиево, бр. 2 от 15.ХІІ.1943). Този дребен наглед факт
свидетелства за рано пробудена гражданска отзивчивост – добродетел, която
цял живот ще съпътства поета и ще му носи и успехи, и неприятности.
Острото гражданско чувство придава особена експресивност на ПеньоПеневото творчество. И неслучайно в него, наред с лириката, широко е застъпена социалната сатира. Прочее през периода 1949–1957 г. в столичния и провинциалния печат Пеньо публикува внушително количество сатири, епиграми,
пародии. Темите са, разбира се, злободневни, попаденията са точни и реализирани с голямо версификационно майсторство.
А има и нещо по-важно. Лирическото и сатирическото начало по своеобразен начин си съжителстват, синтезират се в границите на една и съща творба.
Това се отнася за редица от най-характерните текстове на Пеньо Пенев („На
разсъмване“, „По-добре не го раждай!“, „Епоха“, „Към един потомък“, „Дни на
проверка“ и др.). Лиросатирата, както знаем, е велико изкуство, осъществявано
от автори като Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Хайне, Христо Ботев.
Наситеното с неподправен граждански патос и дълбоко изстрадан трагизъм творчество на Пеньо Пенев се радва на широка популярност, но му спечелва и гнева на инстанциите в Партията и в Съюза на писателите. Около името се
изплита паяжина от обвинения в бохемски начин на живот, пиянство, недисциплинираност, неуважение към социалистическите ценности и авторитета на
ония, които ги налагат, и така нататък. Някои от тези факти отговарят на истината, но не това е най-важното. Проблемът е, че лицемерните блюстители на
морала, искам да кажа партийните и литературните велможи, са стреснати от
дръзкия (според мерките на ония години) опит на Пеньо Пенев да каже твърде
неприятни истини за обществото. И така се стига до скандала, избухнал, когато
в многотиражката „Добруджанска дума“ (бр. 20 от 16.VІІІ.1957 г.) Пеньо публикува стихотворението „Епоха“. То започва с констатацията, че „на живота в
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долапа / се ширнали / плъхове, / заменили / с високите звания / разума“. И се
конкретизира по-нататък, като ни разказва как „с мръсни пръсти / мерзавец /
в душата ти рови“ и как:
Да даде за стотинка
честта си
готов е –
защо не?
– заменил би той
тор
за пари…
И смърди тази чест…
Денят става
задушен;
вонят гнили души
и коварство, –
и кал.
Стихотворението завършва с безотрадното заключение: „Колко трудно е
/ в нашия век / да бъдеш / честен човек!“. Днес квалификации и сентенции от
този род не биха стреснали никого, защото от телевизионния екран и от страниците на печата се сипят какви ли не епитети и попържни.
Но по онова време… в онази чиста, чиста, та чак стерилна атмосфера,
съществуваща само в Кодекса на строителя на комунизма, подобни фрази са
били кощунства. Още повече, оказва се, описаният от Пеньо Пенев „мерзавец“
е някакъв партиен секретар. Ужас! Мога да си представя как са се удължили
лицата на литературните влъхви, обсъждащи казуса на заседанието на Секретариата на СБП от 24.ІХ.1957 година. Обвиняеми са редакторите на многотиражката Пеньо Пенев и Ганчо Керечев. Да чуем част от репликите на обвинителите. Христо Радевски (председател): „Що за поезия е това? Най-напред това
не са стихотворения за многотиражка. Кой ще ги разбере?“. Георги Караславов:
„…вие чисто и просто напсувахте властта, напсувахте нашия Съюз, целия наш
живот. Това сте направили с тези стихове.“ Ламар: „Чудя се как може да се измислят такива стихотворения днес!“. Пенчо Данчев (към Пеньо Пенев): „Това
стихотворение „Епоха“, ти, Пеньо, не трябва да го защитаваш. Като си го писал,
може би си имал предвид някои отделни личности, но за съжаление се е получило обобщение, генерализиране за цялата наша действителност.“ Пеньо Пенев:
„То е писано за партийния секретар.“ Пенчо Данчев: „Помисли и ще видиш, че
това е един рядък пример как не трябва да се пише.“ (Централен държавен архив, ф. 551, оп. 1, арх. ед. 89). И т.н., и така нататък.
Да, може би проф. Пенчо Данчев е бил прав. Защото само няколко месеца
по-късно поетът показва, че е разбрал как трябва да се пише! Всичко, което в
стихотворението „Епоха“ е само загатнато, в поемата „Дни на проверка“ е казано ясно и категорично, с пълен глас. Пеньо е изповядал и мъките, и надеждите,
и разочарованията си, направил е грандиозна равносметка на целия си живот
– и на епохата. И, което е най-важно, не е променил идеала си за човека и чо-
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вечеството. Въпреки трагизма, поемата като цяло звучи оптимистично и гледа към бъдещето. Известно е колко много е държал Пеньо Пенев на тази своя
творба и колко много е искал да я види публикувана.
Може би тогава някъде, между есента на 1958 и пролетта на 1959 година,
все още е могло да се направи нещо спасително за Пеньо Пенев. Ала в тишината на кабинетите литературната му съдба вече е била решена (никой не е
могъл да знае, разбира се, какво ще се случи). Прочее, както „Литературен
фронт“, така и „Работническо дело“ отказват да напечатат „Дни на проверка“
(бивши редактори от партийния вестник са ми казвали, че поемата е била
спряна, въпреки че завеждащият отдела Владимир Башев я е бил подписал
за печат). Незначителен откъс от творбата излиза в сп. „Пламък“, а пълният
текст – след самоубийството – излиза в сп. „Септември“. Посмъртна е и Димитровската награда през 1961 г., след което Пеньо Пенев, както се казва на
църковен език, е „вселен в лика на светците“, сиреч на класиците на социалистическата българска поезия. Непрекъснато се преиздава една старателна
и целенасочена подборка на неговите стихове, която се изучава в училище и
в университета, учредена е награда на негово име, и изобщо делото на поета
широко се експлоатира за целите на партийната пропаганда. Приживе Пеньо
Пенев дори не е член на Писателския съюз. Може да прозвучи куриозно, но
той бе приет (посмъртно) за член на съюза едва преди няколко години, по
инициатива на сегашното ръководство на СБП.
Прочее, да продължаваме да се занимаваме с политически, конюнктурни и
други „употреби“ на Пеньо-Пеневата поезия в миналото или пък сега, е занятие
любопитно, но едва ли ще допринесе кой знае колко за осветляването на тази
поезия. Добре е, преди всичко друго, да се състави най-сетне едно свястно като
текстология и съпроводено с необходимия коментар издание на Пеньо-Пеневото творчество. Добре е да се издирят още документи за него (за някои разполагаме със сведения къде се намират). Добре е да опитаме да видим поезията
на Пеньо Пенев като „чист“ феномен, като нещо самò по себе си. Нужно е да се
отговори на въпросите: какво най-вече вълнува поета по същество, отвъд границите на конкретните теми: строителни, социално-граждански и т.н.? Кои са
преобладаващите, устойчивите черти на неговото светоусещане? Без да влизам
в подробности, нито пък да претендирам за изчерпателност, искам да изложа
общото си впечатление.
Поразително е – до каква степен поетът, възприемайки битието като пъстро многообразие от предмети, винаги търси общия смисъл, субстанциалната
основа на нещата. Пеньо Пенев не се интересува от частности, в стиховете му
почти не откриваме камерно-субективни теми и изпълнения под сурдинка. Пеньо-Пеневото лирическо „аз“, което често се отъждествява с лирическо „ние“,
се тревожи от общочовешки, общозначими проблеми. Това придава някаква
особена сериозност и дори философичност на тази поезия. Доминираща в нея е
идеята за времето като движение, развитие, необратимост, и в последна сметка
– като история, в която хората са въвлечени и която всъщност самите те изграждат:
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О, колко трудности за нас дойдоха!
Завидна беше нашата съдба!
Ний не живяхме дни, епоха –
борба живяхме ний, борба!
И затова досущ по вапцаровски звучат многобройните обръщения на Пеньо Пенев към потомците, към наследниците на дните и делата на хората от
неговото поколение:
Дали ще им разкаже с памет свежа
историята, или ще мълчи
как избуяваше у нас надежда,
поливана от плачещи очи…
(„Когато се наливаха основите“)
Ако се състави честотен речник на езика на Пеньо-Пеневата поезия, ще стане
видно, че най-често употребяваните думи са „време“, „епоха“, „бременна епоха“,
„век“, „столетие“, „двайсти век“, „минало“, „бъдеще“, „вечност“, „навеки“, а също
и „ден“, „дни“, „днес“, „вчера“, „утре“, „години“, „петилетки“ и прочие носители
на темпорални представи и понятия. Всички тези ключови за Пеньо-Пеневата
поезия думи изплитат цяла една гъста мрежа от значения, целяща да определи
статуса на човешкото същество в потока на битието и социално-нравствените
устремления на човека. Не можем да не забележим, че твърде често поетът римува именно думите, означаващи един или друг темпорален аспект на действителността. Така смисълът бива и звуково скрепен. Понякога Пеньо дори прекалява с
натрупването на подобни рими, но затова пък изпълнението е виртуозно:
Димитровград.
Априлски дъжд.
Годината
хиляда деветстотин петдесет и пета е.
В родилни мъки се поти Родината
на поход през едно задъхано столетие.
(„Музей на строителството“, подчертаното мое – П. В.)
Още в едно от ранните му, при това любовни, стихотворения лирическият
герой на Пеньо Пенев се вълнува не толкова от раздялата с любимата, колкото
от бушуващото в него чувство за великите изпитания, които времето му е отредило:
…и любовта ми все така ще гледа
с очи негаснещи към теб, към теб.
Не е любов, а бременна епоха,
заложила в мен слънце, бунт и плод!…
Затуй с родилна болка днес и с грохот
е пълен трудният ни общ възход!
(„С негаснещи очи“)
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По същия начин още в стихотворението „Жребий“ (1955) поетът вече си
прави една твърде ранна екзистенциална равносметка:
На двадесет и шест години
аз цял век вече изживях.
Лирическият герой на Пеньо Пенев е в истинския смисъл на думата пленник на идеята за времето и тя като някаква чудовищна, болезнена обсесия е обзела съзнанието му и дори тормози сетивата му, защото „свой нерв привързал
съм към всеки ден, към всеки час“. Върху различните форми и стадии на тази
обсесия е изцяло изградена поемата „Дни на проверка“. След като вече разбира,
че е „на времето завоите опасни извървял“, поетът се пита: „Дали роден съм
рано?… Или закъснях?“. И сам си отговаря, че всъщност се е родил тъкмо навреме, за да изживее един изпълнен със социална и творческа активност, един
изпълнен със смисъл живот. Затова с чувство на морално превъзходство може
да заяви:
Това столетие сега е мой длъжник!
За него с кръв и пот платих,
платил съм всеки негов миг,
платил съм му прижиЉве.
Аз имам да уреждам с него сметка!
Записал съм си я в партийни директиви
и то през всяка нова петилетка
ще плаща с лихвите на моите мечти.
О, колко много има то да ми плати!
Когато разсъждава за цялата сложност, противоречивост и суровост на
своето време, той, като в някакъв кошмар, има чувството, че „един велик, един
брутален век над мен се срути“. А когато иска да изрази съдбовното разминаване между идеали и реалност, Пеньо Пенев казва:
…и с теб, епохо, ний не се римуваме,
но ритъмът един и същ е в нас.
И може би тъкмо заради този един и същ ритъм, заради това съвместно
битие във финала на поемата поетът се чувства в правото си да се сбогува с нас
посредством емблематичните стихове:
И пак ще бъда като барабанчик в похода,
и пак ще водя маршовата стъпка на Родината –
аз, глас и съвест на епохата!
С много неща се срещна Пеньо Пенев в своето време. С много неща се
и размина приживе големият български поет: слава, признание, власт, пари,
постове в администрацията на културата – неща, на които не е държал, а и едва
ли би могъл да ги ползва както се полага. Разминава се той и с щастието – найпростичкото, най-обикновеното нещо, за което няма човек да не копнее. Не
се размина единствено с бъдещето. Това навярно той и сам е знаел, след като е
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записал в бележника си: „Мястото ми е запазено в нашата литература, както в
Менделеевата таблица има запазени места.“
Образът на Пеньо Пенев ни изглежда днес като образ на самотен барабанчик, изоставен на бойното поле от своите полкове. Впрочем къде са войниците
от тези полкове? И за какво бойно поле може да става дума днес, когато консуматорският бяс и пошлостта са достигнали мащаби, които Пеньо Пенев не е
дирил и сънувал. Всъщност той беше всред първите, които удариха барабана за
първите тревожни симптоми на моралната деградация на нацията, която, оказа
се, никой и нищо не може да възпре.
Пеньо Пенев е може би последният български поет с чувство за мисия в
живота, в изкуството и в историята. Мисия, която обаче не е свързана с маниакалното „избраничество“ на мнозина таланти, а по-скоро е мъченически подвиг, скръбно увенчаващ едно творчество, излъчващо човешка доброта, чувствителна социална съвест и романтична вяра във върховенството на идеала.
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VÉNUS À LA COQUILLE – Ier état (1930)
Бронз, вис. 31 см
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КУЛТУРНАТА ПОЛИТИКА И
КУЛТУРНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
ПОД ВЛИЯНИЕТО НА ЗАПАДА 19892009*
Петер Бахмайер

„Завоят“ през 1989 година:
от Изтока към Запада

Петер Бахмайер – професор,
доктор на философските науки,
историк и политолог. През 1972–
2005 е сътрудник в Австрийския
институт за Източна и Югоизточна Европа. От 2006 г. е секретар в Българския изследователски институт в Австрия. Почетен доктор е на СУ „Св. Климент
Охридски“ (2008).

През периода на държавния социализъм в България културата, както е известно, почти изцяло
беше под контрола на държавата, която я използваше
за своите идеологически цели. Комитетът за наука,
изкуство и култура, основан през 1948 г. и преименуван през 1977 г. в Комитет за култура, контролираше
книгоиздаването, драматичните и оперните театри,
концертните зали, музеите и галериите, радиото и
телевизията, библиотеките, кинематографията, читалищата, културните институции в чужбина и съюзите на дейците на културата. Същевременно от
60-те до 80-те години културата беше приоритет на
държавната политика, а писателите и художниците получиха големи възможности за творчество1.
През този период бяха построени големи културни
обекти, например Народният дворец на културата
в София, Дворецът на културата и спорта във Варна, Киноцентърът „Бояна“, окръжните библиотеки в
Пловдив, Хасково и Шумен, музеи и художествени
галерии, нови сгради за радиото и телевизията, домове на културата в почти всички големи населени
места, повече от 4000 сгради на читалища, както и
много мемориали и паметници. Във Виена беше основан единственият български културен център на
Запад. Инвестиционната политика в строителството
* Доклад пред конференцията „Трансформационните процеси
в страните от Централна и Югоизточна Европа на границата
на вековете“. Москва, октомври 2009. Текстът е предоставен
от автора за публикуване в сп. „Понеделник“.
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на културни обекти беше свързана с дългосрочната „Комплексна програма за
повишаване ролята на културата и изкуството“, разработена от председателя на
Комитета за култура Людмила Живкова.
Сферата на образованието също носеше отпечатъка на целите на социалистическото образование, но същевременно след 1956 г. в него можа да се утвърди и традиционното патриотично възпитание, възхождащо към времената
на Българското национално възраждане през ХІХ век. В сравнение с другите
страни от СИВ България (със 124 учащи се на 10 000 жители) беше сред лидерите по брой на учащите се и отстъпваше само на СССР2.
Обаче непосредствено преди промяната през 1989 г. Западът постигна доминиращо влияние сред интелектуалците. През предшестващите две години
започнаха да възникват независими клубове на интелигенцията, които бяха
под влияние на съветската перестройка и на Запада. През 1988 г. дейци на културата се обединиха в Клуб за защита на гласността и преустройството, в който
влизаха такива известни писатели като Дамян Дамянов, Блага Димитрова и Валери Петров. Вестник „Култура“ искаше демократизация на културния живот.
След 1989 г. учрежденията, които преди това се финансираха от Комитета
за култура, се промениха както по структура, така и по съдържание. Програмите за преустройство на обществото и на културата бяха разработени от западни
институти и съветници. Теориите на тези експерти носеха отпечатъка на неолиберализма в съответствие с външната политика на САЩ3. Целта на Вашингтонския консенсус, приет на конференцията на МВФ и Световната банка през
1990 г., беше да се отмени държавният протекционизъм чрез либерализация,
приватизация и дерегулиране. Първата програма, разработена от Джефри Сакс
през 1989 г. за полското правителство, получи названието „шокова терапия“4.
Тези системни изменения засягаха едновременно политиката, икономиката и културата. Пазарът ставаше инструмент на политически и социални изменения. В новата парадигма културната политика повече не беше приоритет с
национално значение и престана да е обществено-политическа категория. Върху основата на политическия плурализъм и гражданското общество възникнаха нови субекти на културната политика – недържавни организации, частни
институти, църковни учреждения и международни фондации5.
Още на 6 декември 1989 г. тогавашният министър на финансите Белчо Белчев обяви на всички общини в България, че рязко се намаляват бюджетните
средства за култура за 1990 година. Разходите за провеждане на музикални мероприятия, за оркестрите, театрите и оперетите трябваше да се обосновават
при всеки отделен случай. През февруари 1990 г. беше създадено Министерство
на културата, което с постановление на Министерския съвет от юли 1993 г. стана самостоятелен институт6.
Програмата за икономически реформи, разработена от американските
икономисти Ричард Ран и Роналд Ът по поръчка на българското правителство,
предписваше националната култура да се замени с „универсалните ценности“.
Тази програма стана основа на неолибералния проект, който беше осъществен
в България7. През 1991 г. беше предприет първият опит да се децентрализира и
деидеологизира културата чрез създаването на „центрове на изкуствата“, които
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както и преди бяха подчинени на Министерството на културата8.
В новата Конституция на България от 1991 г., в чл. 23, задълженията на
държавата в сферата на културата бяха определени по следния начин: „Държавата създава условия за свободно развитие на науката, образованието и изкуството и ги поддържа. Тя се грижи също така за запазването на националното
българско културно наследство.“ През 1991 г. беше приет нов закон за образованието, който отмени монопола на държавата и на марксистката идеология в
тази сфера9.
През първите години след „завоя“ българското общество и културата се
намираха в междинен стадий между социализма и либерализма и между Русия
и Америка. Значителна част от културата и образованието продължаваха да са
държавни и централизирани. Министерствата на културата и на образованието както и преди поддържаха националната и класическата култура и музика и
препятстваха сътрудничеството със западните фондации10.

Неолибералният завой през 1997 година
През 1997 година, след „синята революция“, правителството на Иван Костов (1997–2001) започна радикални промени в обществото, а също и в културата. По предложение на Съвета на Европа и въз основа на доклада на британския
културен мениджър Чарлз Лендри бе разработен нов закон за културата, който
предвиждаше радикална децентрализация и нови начини на финансиране11.
Лендри критикуваше „единната перспектива на културата“, в която съвременните течения не можеха да намерят своето място, както и откъсването
на българската култура от международните художествени течения и ориентацията й към Русия. Той предложи нова система за финансиране чрез спонсори
вместо държавата12.
Националната комисия, която обсъждаше тези предложения, се раздели на
две групи: 17 от участниците поддържаха неолибералната западна система в законодателството за културата, а 14 се изказаха за традиционната държавна политика. След завършването на тези дебати през 1999 г. беше приет новият закон за
защита и развитие на културата в съответствие с идеите на първата група13.
Новият закон предвиждаше 70% от средствата за учрежденията на културата да се предоставят от държавата, а 30% – от общините и от частни спонсори14.
Предвиждаше се да се създадат центрове на изкуствата по британски образец,
които да получават подкрепа от държавата, обаче да могат сами да се разпореждат със средствата. Дейността на тези центрове трябваше да се оценява според
икономическите им резултати. За това също бяха необходими нови форми на
спонсорство и на маркетинг. Този закон беше условие за приемането на България в културните програми на Европейския съюз15. Европейският съюз поставяше акцент специално върху третия сектор, т.е. за организациите на гражданското общество като посредници между държавата и пазара16.
През 2000 г. беше създаден Национален фонд „Култура“, който определя
културата като продукт, възникващ не само в държавната, а и в частната сфера.
Културната стратегия трябваше да се разработва както от държавните, така и
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от частните организации. През периода 2000–2009 г. фондът получаваше по 500
хил. лв. годишно, т.е. с течение на времето в резултат на инфлацията средствата
намаляха с една трета17. През 2006 г. Министерският съвет по предложение на
Министерството на културата утвърди национална стратегия за развитие на
културата през следващото десетилетие18.
Пример за новата културна политика е кинематографията, приватизирана
въз основа на закона от 1999 година. Но едва през 2005 г. правителството на
Сакскобургготски осъществи приватизацията на киностудията „Бояна филм“.
Съюзът на кинодейците отначало се обяви против приватизацията на студията, създадена от държавата през 50-те години с цел производство, разпространение и прожекция на филми, като посочи опасността от тази крачка в меморандум, подкрепен и от членовете на парламентарната комисия по културата.
В крайна сметка под натиска на икономическата стагнация Съюзът се съгласи,
завладян от мечтата в България да дойдат големи кинопроизводители. Киноцентърът беше продаден на фирмата „New Image“, която ръководеше студията
изключително с цел получаване на печалба19.
Независимо от тези конфликти, през последните две години българското кино успя да постигне международни успехи. На Берлинския кинофестивал
през 2008 г. журито награди два български филма, а на Московския кинофестивал филмът на режисьора Явор Гърдев „Дзифт“ получи наградата за най-добра
режисура. Български филми получиха награди и на кинофестивалите в Карлови Вари, Сараево, Варшава и Триест20.
Другият сектор с голямо значение за културата са медиите. Приетият през
1998 година закон за радиото и телевизията предвиждаше възможността да се
създават частни или да се приватизират държавни телевизионни канали. Понататък беше планирано да се създаде фонд за финансиране на художествени
програми, което обаче не беше реализирано, тъй като нямаше система за лицензирано събиране на средства от домакинствата21.
Българската национална телевизия (БНТ), основана през 1959 г. като дирекция на Комитета за култура, през 1992 г. стана самостоятелна организация,
получи статут на самостоятелно юридическо лице и се финансира от Министерството на културата, което заделя за нея 46% от своя бюджет22.
„България TV“ (БТВ), основана през 2000 г., е първата частна телевизия в
България, която наруши държавния монопол на БНТ. През 2005 г. тя влезе в медийния концерн News Corporation на Рупърт Мърдок. Днес с 37% от зрителите
тя е най-популярният телевизионен канал в България, който предлага реалити
програми („Big Brother“, „Survivor“), токшоу и сериали („Отчаяни съпруги“)23.
„Нова телевизия“ (НТВ) е вторият частен канал в България, който получава лиценз за национално излъчване през 2003 година. През 2008 г. бе купен от шведската медийна група MTG. Каналът предлага по-скъпа продукция, например
„Стани богат“ или реалити шоуто „VIP Brother“24.
След 1989 г. вестниците и списанията преминаха предимно към чуждестранни собственици, преди всичко към германската WAZ Gruppe, най-голямата
издателска група за периодика в България, основана през 1997 година. Тя издава три всекидневника („24 часа“, „Труд“ и „Утро“), шест седмичника и единаде-
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сет списания и само в България има 1200 сътрудници. Медийната група WAZ
осъществява 40% от своя оборот благодарение на пакета от акции в страните
от Югоизточна Европа. Икономическите интереси на собствениците на електронните и на печатните медии ограничават независимостта на редакторите и
на репортерите, които по тази причина прибягват към автоцензура при предаването на новините.
Правителството на Иван Костов с подкрепата на МВФ и на Световната
банка прие през 1998 г. нов закон за народното образование, ориентиран към
пазара25. С това започна нова фаза в управлението на образованието. Реформите на образованието доведоха до промени в съдържанието на учебните програми. Броят на уроците по история беше намален и вместо българска история
започна да се преподава световна история. Преподаването на български език
беше намалено, за да се заделят часове за преподаване на английски език26. Наред с държавните училища възникна и частният сектор – частни училища с
платено обучение, осигуряващи по-добро заплащане на учителите, а също така
и чуждестранни училища, поддържани от западни организации27.
Сега в България има около 130 частни образователни учреждения, признати от Министерството на образованието, сред които са шест частни висши
училища и университети28. Законът за промени в съдържанието на образованието от 1999 година имаше за цел по-нататъшно приближаване към западните стандарти29. Висшето училище беше реформирано в духа на неолибералния
модел, като продължителността на образованието в съответствие с Булонската
декларация беше сведена практически до три години30.
На 15 и 16 ноември 2007 г. българското Министерство на културата проведе конференция на тема „Новите измерения на интелектуалния диалог в България и в Югоизточна Европа“, организирана от Европейската културна фондация в Градската художествена галерия в София. Дискусията беше главно за
мултикултурното общество, за ролята на изкуството в социалните промени и
в междукултурния диалог. Конференцията трябваше да предизвести Европейската година на междукултурния диалог (2008)31.
Правителството на партия „ГЕРБ“ начело с министър-председателя Бойко
Борисов, което е на власт от юли 2009 г., утвърди намаляването на целия държавен бюджет, на културата включително, с 15%. Учрежденията на културата са
задължени усилено да се приватизират и да се оценяват според икономическия
успех. Новият министър на културата Вежди Рашидов заяви: „Целта е културата да излезе на пазара“32.
Новият министър на просветата, младежта и науката, проф. Сергей Игнатов, преди това ректор на основания от фондация „Отворено общество“ Нов
български университет, обяви като цел приватизацията преди всичко на държавните начални, средни и висши училища по подобие на САЩ. Имуществото на
Българската академия на науките трябва да бъде приватизирано. Концепцията
на тези реформи беше разработена от организацията „Глобална България“, в която участват влиятелни банки като СИБАНК, БУЛБАНК, Българо-американската
кредитна банка, телевизионният канал БТВ на Рупърт Мърдок, вестниците „24
часа“ и „Дневник“, седмичникът „Капитал“ и фондация „Отворено общество“33.
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Отношенията с Европейския съюз
Институцията, която оказва все по-голямо влияние върху културата, естествено е Евросъюзът, който си поставя за цел създаването на секуларно, плуралистично и мултикултурно общество. Досега културата и образованието официално са в компетенцията на националните държави, макар че в Маастрихтския
договор от 1992 г. за пръв път се спомена и културното измерение. Докладът на
Световната комисия „Култура и развитие“ под ръководството на Перес де Куеляр
„Our Creative Diversity“, представен през 1995 година на членовете на ООН, формулира като цел създаването на глобална плуралистична култура34.
Най-важните части на този доклад бяха заимствани от Стокхолмската
и от Амстердамската конференция на ЕС през 1998 и 1999 година. През 1999
г. министрите на образованието в ЕС в декларация от Болоня обявиха обща
политика в сферата на висшите училища. През 2007 г. ЕС създаде Европейска
агенция по основните права със седалище във Виена, която си поставя за цел
реализирането на идеите за мултикултурно общество и борбата с всякаква дискриминация. Лисабонският договор, който влезе в сила през 2009 г., в чл. 167
обуславя компетенцията на ЕС в сферата на културата, която впрочем трябва
да съответства на критерия „европейски“35.
Още през 1993 г. в Брюксел България подписа Европейско споразумение за
асоцииране, което също регулираше културното взаимодействие36. През 1995
г. ЕС започна с кандидатите за членство, сред които беше и България, „структуриран диалог“, който ги обвързваше със задължителна информация, т.е. българските министри на културата и на образованието се задължаваха ежегодно
да съобщават за провеждането на утвърдените реформи37.
Най-важната част на идеологията на мултикултурното общество е защитата на националните малцинства, утвърдена с декларация на Европарламента
през 1995 година. През 1998 г. по предложение на правителството на Костов
българският парламент прие тази конвенция въпреки съпротивата на опозицията. Днес българското Министерство на културата предлага финансова подкрепа на проектите на малцинствата. През 2003 г. бяха основани регионални
културни институти в Разград и Кърджали, които са центрове на турското малцинство. През 1999 г. беше утвърдена правителствена програма за интеграция
и защита от дискриминация на циганите. През 2004 г. беше приета програма за
интеграция на малцинствата с бюджет в размер на 37 млн. долара. Програмата
се финансира от фондация „Отворено общество“, от Еврокомисията, от Програмата за развитие на ООН и от Съвета на Европа38.
От встъпването си в ЕС през януари 2007 г. България провежда културна
политика по европейски образец и активно участва във всички програми на
ЕС. Българските правни предписания относно аудиовизуалните средства и интелектуалната собственост бяха напълно хармонизирани с ЕС39.
След това България редовно участва в провежданите от Генералната дирекция на Еврокомисията по образование и култура два пъти в годината срещи
на Съвета по образованието, младежта и културата. На срещите се разглеж-
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дат програмите на ЕС „Културата през 2007–2013“ и „Аудиовизуалните медии
през 2007–2013“, чиято цел е финансовата подкрепа на съвместните проекти
във всички сфери на изкуството и културата. През май 2008 г. в сградата на Еврокомисията Ян Фигел откри изложбата „Съвременно европейско изкуство“, в
която участваха и български художници40.
България участва в основаната през март 2005 г. конференция на министрите на културата от Югоизточна Европа, в която имат свои представители
Гърция, Албания, Турция, Хърватия, Румъния, Сърбия, Черна гора, Македония, Косово, а също така Съветът на Европа и ЕС. Най-важните теми в дневния
ред на срещата бяха регионалното сътрудничество в областта на културата и
културното наследство на страните от Югоизточна Европа и взаимодействието
с други международни организации. Обсъждани са стратегия за „културния
коридор“ в Югоизточна Европа и съвместен план за действие със Съвета на Европа и „Киевската инициатива“, която обхваща Азербайджан, Армения, Грузия,
Молдова и Украйна. Цел на взаимодействието е културата да стане най-важният фактор за икономическото и социалното развитие. Министрите от дванадесетте страни решават всеки месец да се провеждат съвместни предавания за
културата41.
През октомври 2008 г. в Балчик под председателството на председателя на
българския ПЕН-център Георги Константинов се проведе първата балканска
ПЕН-конференция, тема на която е „Национализмът в глобалния свят и балканските писатели“. В нея участваха писатели от България, Сърбия, Гърция,
Румъния, Турция, Македония, Хърватия и Кипър.
През май 2009 г. в София е подписано споразумение за програмата „Глобални библиотеки“, подкрепено от фондацията на Бил и Мелинда Гейтс. Програмата има за цел да облекчи достъпа до информация, знания, комуникации и
цифрово съдържание чрез мрежата на обществените библиотеки42.

Ролята на „третия сектор“ и западното влияние
Днес обаче българската култура носи отпечатъка не само на държавните
учреждения на културата, а и на „третия сектор“, т.е. на неправителствените
организации (NGO-s), които в своето мнозинство се финансират от международни фондации43.
Тези организации си поставят за цел да подкрепят съвременните изкуство,
литература и култура, главно абстрактните и експерименталните, и да изтласкват изкуството от преди 1989 г., считано за „тоталитарно“ и „досъвременно“.
Първите изложби на нетрадиционното изкуство се състояха в България през
втората половина на 80-те години, организирани не в официалните галерии от
по-късно станалите известни художници Филип Зидаров, Лъчезар Бояджиев,
Недко Солаков, Милко Божков, Кирил Прашков и Веселин Димов. Неформални изложби в съчетание с хепънинги се организираха в курортите на Черно
море, в младежкия лагер в Приморско, в студентския град в София и в градината на Софийския университет, където веднъж писателят Петър Манолов
придаде политически акцент на мероприятието. През 1989 г. Недко Солаков
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основа „Клуб на младите художници“ вън от официалния Съюз на българските
художници с цел да се подкрепи нетрадиционното изкуство44.
След 1989 г. беше създадена групата „Изкуството в действие“, правеха се
политически хепънинги и изложби под названието „Новият език на изкуството“. През 1991 г. групата „Фортинбрас“ проведе четения с Иван Кръстев и Ивайло Дичев. През 1993 г. се осъществи изложбата на художника Христо Явашев
(Кристо). Тези мероприятия бяха подкрепени от Центъра за изкуство на Сорос,
от австрийската организация Kulturkontakt и от Американския информационен
център. През юни 1995 г. в София Ярослава Бубнова, Лъчезар Бояджиев, Кирил
Прашков, Недко Солаков, Мария Василева и Иван Мудов откриха Институт за
съвременно изкуство (ИСИ), чиято цел е да поддържа главно неформалното
изкуство. Институтът сътрудничи със следните български и чуждестранни институции в София: АТА център за съвременно изкуство, British Council, GoetheInstitut, Френския институт, Центъра за медии и изкуство, Софийската градска художествена галерия, Kulturkontakt, Stiftung Pro Helvеtia, „Червената къща“
– Център за култура и диалог, фондацията „Отворено общество“, Центъра за
изкуство на Сорос и Института за социална интеграция.
Особено е значението на Софийската градска художествена галерия, основана от кмета Владимир Вазов през 1928 г., която през 1948 г. е станала автономно учреждение, а в сегашната си сграда е преместена през 1973 година. Още
през 60-те години тя става център на новите течения в българското изкуство.
През 2004 г. допълнително беше основан отделът за съвременно изкуство и
фотография45. През 80-те години художниците играеха голяма роля в процеса
на преобразуване на политическата система. По това време възникнаха нови
течения като конструктивизма, Neue Sachlichkeit и концептуалното изкуство.
От 2008 г. в България съществува „Young Visual Artists Award“, ежегодна награда за млади художници, основана за източноевропейските страни през 1990 г.
от президента на Foundation for the Civil Society (преди това Charta 77 Foundation,
САЩ) Уенди Люерс, член на Council on Foreign Relations. Целта на премията е да
поддържа младите нетрадиционни художници, на които се предлага стипендия
с шестседмично пребиваване в международната студия в Ню Йорк46.
Забележителна е ролята на фондация „Отворено общество“ на американския милиардер и филантроп от унгарски произход Джордж Сорос за изменение
на ценностите на българския народ. Създаването на националната фондация
„Open Society Foundation Sofia“ стана на 5 април 1990 г. с разрешение на българското правителство47. Програмите на Джордж Сорос бяха толкова разнообразни, че фактически целият недържавен сектор зависеше от финансирането от
„Отворено общество“. Бюджетът на фондацията за 90-те години надвишаваше бюджета на българското Министерство на културата. През първите седем
години, от 1990 до 1997 г., бяха разпределени 100 млн. долара, включително в
полза на Българския хелзинкски комитет, Атлантическия клуб, Центъра за либерални стратегии и Центъра за изследване на етническите отношения48.
През периода 1997–2004 г. фондация „Отворено общество“ изхарчи
9 792 000 долара (включително за програмите „Култура“, „Медии“, „Библиотеки“, „Жени“ и „Цигани“), от тях 3 918 000 само за Центъра за изкуствата на Со-
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рос. Други спонсори на проектите в културната сфера бяха Европейската културна фондация, Stiftung Pro Helvetia и Rotary Club. Повечето от тези субсидии
бяха изразходвани за съвременното изкуство49.
Особено в началото на 1997 г., преди предсрочните парламентарни избори
през април, фондацията поддържаше финансово опозиционните организации
и демонстрации. Президентът Стоянов демонстрира колко висока е оценката
на българското правителство, връчвайки на 13 юни 1997 г. на Сорос висшата
българска награда – орден „Стара планина“, и подчертавайки в своята реч особено приноса на Сорос за развитието на демократичния процес в България50.
Центърът за изкуствата на Сорос беше създаден през 1994 г. с председател на надзорния съвет писателя Йордан Радичков. Провеждат се ежегодни изложби, представящи нетрадиционното неформално изкуство, Лятна академия
на музикалните изкуства и музеен workshop. Центърът за изкуствата на Сорос
поддържа също преводите на български език на произведения из областта на
хуманитарните науки: по женския въпрос, за хомосексуалистите и лесбийките,
за мултикултурното общество, за национализма, за глобализацията и за правата на човека51.
Центърът „Отворено образование“, създаден през 1992 година също от
Сорос, е най-голямата недържавна агенция в сферата на образованието, която
си поставя за цел преди всичко да утвърждава дисциплината „политическо образование“. Центърът бе възглавен от Румен Вълчев, който през 1998 г. беше едновременно и заместник-министър на образованието. Той издаваше списание
„Отворено образование“ и сътрудничеше с катедрата „ЮНЕСКО за възпитаване граждани на държавата“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Беше изградена мрежа от 24 младежки образователни центъра във всички
големи градове, където се обучават учители, студенти и управленски персонал
и се издават книги за възпитаване на граждани на държавата52.
Американският университет в Благоевград беше създаден през 1991 г. от
фондацията на Сорос и от Университета в Мейн. Сега той има повече от 1000
студенти от България и от други страни от Източна и Югоизточна Европа. Университетът вижда своята задача в това да обучава „бъдещите ръководни сили,
посветени в ценностите на отвореното, демократично общество“.
Особена роля за съвременното изкуство и култура играят „Червената
къща“ – център за култура и дебати в София (The Red House с девиз: Voi che
entrate qui lasciate ogni cattivo pensiero), проектът Gulliver Clearing House (днес
Gulliver’s Connect), създаден през 1987 година по идея на Гюнтер Грас благодарение на Felix Meritis Stiftung, независим център за изкуство, култура и наука в
Амстердам, поддържащ културното обединение на Европа. В основата на работата на фондацията е Европейската културна конвенция на Съвета на Европа.
Тогава в президиума й влизат Андрей Битов, Дьорд Конрад и Хайнер Мюлер.
Особена подкрепа трябваше да получи сътрудничеството с източноевропейските страни, за да се участва в процеса на културните изменения53.
„Червената къща“ в София беше създадена през 1996 година от Десислава
Гаврилова с цел да поддържа развитието на независимия сектор в съвременното българско изкуство и плурализма на естетическите норми. През 2000 година
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Министерството на културата предаде музея на Андрей Николов на „Червената
къща“ за провеждане на нейната дейност. Впоследствие „Червената къща“ получаваше подкрепа от програмата „Matra“ на нидерландското Министерство на
външните работи, от Американския център в София, от Центъра за изкуства
на Сорос, от Европейската културна фондация в Амстердам и от Dance Theater
Workshop (САЩ). „Червената къща“ си сътрудничи с Центъра за либерални изследвания в София, с Балканския тръст за демокрация и с фондацията „Отворена Русия“ (основана от Михаил Ходорковски)54.
На семинарите в „Червената къща“, посветени на „културата и гражданското
общество“, с подкрепата на Съвета на Европа се пропагандират новите механизми за финансиране на изкуството в България. В публикация на директорката Десислава Гаврилова се издига искането за „друга държавна политика по отношение
на изкуството“. Театралният фестивал служи за пропагандиране на независимия
театър. Дискусиите на кръглите маси бяха по темите „Завръща ли се духът на социалистическата епоха?“ и „Не е ли закъсняла декомунизацията?“. В областта на
музиката се поддържа експерименталната електронна музика55.

Ролята на Австрия
В рамките на ЕС Австрия играе особена роля, тъй като след преврата през
1989 година правителството й реши да превърне Югоизточна Европа в основен
център на своите икономически и културни връзки. Това се прояви особено по
време на председателството на Австрия в ЕС през 1998 година, когато в двореца Хофсбург във Виена се състоя голямата конференция „Мултиетничност и
мултикултурност“56. Приемането на Австрия в ЕС през 1995 година, началото на „структурирания диалог“ между България и ЕС и „синята революция“
през 1997 година доведоха до интензивно сътрудничество между двете страни
в рамките на ЕС57. По съдържание взаимодействието с ориентираното към Запада правителство на Иван Костов (1997–2001) също доведе до ускоряване на
прехода в културния обмен от класическата музика към съвременните литература, изобразително изкуство и музика58.
В този контекст се промени съдържанието на понятието култура: в бъдеще трябва да се поддържа не националната култура, а „културното разнообразие“59. Организацията „Kulturkontakt Austria“ има за задача да представя съвременното изкуство от Югоизточна Европа в Австрия и западното съвременно
изкуство в Югоизточна Европа60. От 1998 година в Софийската градска художествена галерия тя ежегодно организира изложби, на Херман Нич (Hermann
Nitsch) включително. Едновременно във Виена бяха организирани изложби на
българското съвременно изкуство съвместно с Института за съвременно изкуство в София и с фондация „Отворено общество“, включително с участието и на ръководителката на института Мария Василева. От своя страна Институтът за съвременно изкуство (ИСИ) в сътрудничество с „Kulturkontakt“ и
Museumquartier във Виена излагаше картините на австрийските концептуални
художници, например на изложбата „Double Contact“ през 2002 г. или на изложбата на групата „Желатин“ през 2008 година61.
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Редица български художници чрез „Kulturkontakt“ бяха поканени за организиране на изложби и за продължително пребиваване в Австрия в рамките на
програмата „Artist in residence“, сред тях бе Недко Солаков, който пристигна във
Виена през 1993 година със стипендия и беше представян в Музея на съвременното изкуство (Фондацията на Лудвиг) и във Форума на изкуствата. Той изнесе
доклади в Академията на изящните изкуства (2000) и в Центъра за съвременно
изкуство в Линц (2005)62. Художникът Лъчезар Бояджиев имаше изложби във
Виена през 1992, 1996 и 1997 г., в Центъра за съвременно изкуство в Линц през
2004 г. и в Museumquartier във Виена през 2007 година. През есента на 2008 г. по
покана на организацията „Kulturkontakt“ писателят драматург Юрий Дачев като
„writer in residence“ дълго време пребивава във Виена, където проведе поетически четения с помощта на своя преводач Александър Зицман63.
След 1989 г. Българският културен институт „Дом Витгенщайн“ във Виена, основан през 1977 г., продължи своята дейност в сферата на литературата, изобразителното изкуство, театъра и музиката. Сега го възглавява Борис
Петранов. Година преди и след встъпването на България в ЕС се състояха
мероприятия, посветени на съвременната българска литература, на изобразителното изкуство и киното, които трябваше да убедят австрийската общественост в европейския характер на България: изложбите на такива големи
художници като Светлин Русев (2006) и Стоимен Стоилов (2009), седмицата
на Елиас Канети (2005), изложбата „Кирилицата – новата азбука в ЕС“ (2006),
голямата изложба „Огън и дух – 1000 години българска икона“ в катедралния
музей (2007), открита от българския министър на културата Стефан Данаилов, изложбата на документи „Александър Батенберг“ (2008), „Българската
декларация за независимост от 1908 година“ (2008) и „Фердинанд Български“
(2009). Бяха показани силни филми на българското кино от миналото като
„Козият рог“ (по разказа на Николай Хайтов), както и филми на режисьори,
които преди 1989 г. имаха проблеми с цензурата, например Бинка Желязкова
(родена през 1923 г.), само три от седемте филма на която бяха показани преди промяната. През 2009 г. ретроспективно бяха показани нейните филми и
документален филм за живота й.
Българският изследователски институт в Австрия, създаден през 1978 г.,
от 1999 г. възглавяван от Антоанета Чолакова, проведе редица научни конференции: „България по пътя към ЕС“ (2001), „Промяната през 1989 година и
процесът на трансформация в България“ (2002), „125 години австрийско-български дипломатически отношения“ (2004), „България и нейните съседи в нова
Европа“ (2005), „Руско-турската война 1877–1878 г.“ (2007), посветени на отношенията на България с Европа. Материалите от конференциите бяха издадени
в сборници от серията „Miscellanea Bulgarica“. В серията „България в литературата“ между 2003 и 2009 г. бяха представени произведения на Илия Троянов,
Блага Димитрова, Йордан Радичков и Анна Генчева, както и стихове на Николай Лилиев и Пенчо Славейков в превод на Георги Бонев на немски език64.
В „Дом Витгенщайн“ Българското културно обединение „Кирил и Методий“ също провежда свои мероприятия, преди всичко серията от доклади „Българите – произход и духовни основи“. Български и други историци, сред които
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и директорът на Националния исторически музей Божидар Димитров (2009),
представиха доклади за траките, за прабългарите, за волжките българи, за горяните в Косово и Албания и за българските царства през Средновековието65.
През ноември 2005 г. Австрийско-българското дружество, начело с неговия президент Карл Блеха, отбеляза 50-годишния юбилей на своето съществуване с изложба от картини в културния център „Alte Schmiede“ и в рамките
на „Дните на София във Виена“ проведе симпозиума „Българската литература
между силата и безсилието“, в който участваха писателите Димитър Динев, Георги Господинов, Алек Попов и Владимир Зарев. Представена беше и антологията „Прозата на България“, преведена и издадена от Валерия Йогер и Александър Зицман с финансовата подкрепа на обединението „Kulturkontact“. В нея са
включени 38 автори66.

Отношенията с Русия
Отношенията с Русия поради близостта на езика, писмеността и религията традиционно играят голяма роля за българската култура. Обаче през първите години след завоя от 1989 г. политическите и икономическите връзки между
двете страни бяха силно ограничени. В началото бяха спрени радио- и телевизионните транслации от Русия, изчезна руската преса и бяха затворени всички
руски книжарници67.
Затова през 1994 г. с подкрепата на Валентин Распутин беше създадена
агенцията „Русия днес“, възглавявана от Станка Шопова. Агенцията издава
книги на руски автори, които кани в България. По-късно започна да излиза новото руско списание за култура – алманахът „Другие берега“. Благодарение на
сътрудничеството с „Мосфильм“ в България бяха показани повече от сто руски
филма със субтитри на български език. А благодарение на договора със студията на Никита Михалков и студията „Максим Горки“ в България бяха показани
нови руски филми и се организираха срещи с режисьорите и актьорите. През
2000 г. възникна проектът „Русия в България – завинаги заедно“, в рамките на
който беше издигнат нов паметник на руските войници, загинали в Руско-турската война, и бяха реставрирани Руската църква и руското гробище в София.
Тези инициативи бяха подкрепени от съюзите на българските писатели, художници и кинодейци.
Курортният център „Камчия“ на Черно море е руско-български проект под
патронажа на Людмила Ивановна Шевцова, първи заместник-кмет на Москва.
Създаден е през 2003 г. като новия „Артек“ – международен център за отдих,
художествено творчество и изучаване на руски език, в който има и музей „Славянски свят“ и научен център за изучаване на българо-руските отношения, където се организират изложби, конференции и симпозиуми. „Камчия“ трябва да
стане нов център за присъствието на Русия в България и на Балканите68.
При правителството на Станишев с министър на културата Стефан Данаилов (2005–2009) също се развиваха отношенията с Министерството на културата на Русия (с министрите Соколов и Авдеев) и с Федералната агенция за
международно културно сътрудничество (Михаил Швидкой).
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На 17 януари 2008 г. президентът Владимир Путин по време на своето държавно посещение откри на галаконцерта в НДК в София „Година на Русия в
България“. През същата година с участието на 863 руски артисти и 280 000 зрители бяха осъществени 38 постановки в сферата на театъра, танца и музиката и
бяха открити изложби в 10 български града. Проведоха се седмица на руското
кино, седмица на МХАТ, панаир на руската книга, изложба на съвременното
руско изкуство, беше постигната договореност за увеличаване броя на българските студенти в Русия69.
През февруари 2009 г. на галаконцерт в Болшой театър президентът Георги Първанов и министърът на културата Стефан Данаилов официално откриха
„Година на България в Русия“. През юни 2009 г. България участва в Московския
кинофестивал, във фестивалите в Санкт-Петербург и в Новосибирск. За тези
мероприятия българското правителство отдели 1,3 млн. евро. От септември до
ноември 2009 г. в Историческия музей в Москва беше показана изложбата „Иконите на България ХІІІ–ХІХ век“ с 56 икони. Състояха се седмица на българското
кино в Русия, гастроли на Националния театър „Иван Вазов“ в МХАТ, панаир на
българската книга в Русия и изложба „Българска съвременна живопис“70.

Изводи
Упадък и обновление на културата
Либералните реформи след 1989 и най-вече след 1997 г. оставиха дълбоки
следи в българската култура. Държавата в значителна степен се отказа от отговорностите си за културата. Много учреждения на културата бяха закрити, а
сътрудниците им – уволнени. Запазилите се учреждения на културата можеха
да плащат само малки заплати, но вече не бяха в състояние да реализират нови
проекти и производства.
Частта на културата в БВП спадна от 1,1% (1990) до 0,6% (2008), т.е. с една
трета. Новото правителство на Бойко Борисов обяви, че разходите на всички
министерства, на културата включително, ще се намалят с още 15%. България
отделя за културата по-малко средства от всички страни в ЕС71.
От 1989 до 2008 г. броят на държавните театри намаля от 58 на 39, на театралните представления – от 16 000 на 7700, на зрителите – от 5,4 млн. на 1 млн.,
на читалищата – от 4200 на 2100. Производството на филми намаля от 44 през
1997 до 17 през 2008 г., половината от които документални72. През 1989 г. Българската академия на науките имаше повече от 242 изследователски института
със 7000 изследователи, а днес – само 50 института с 3500 изследователи. През
1989 г. държавните разходи за наука бяха 3,2%, през 1992 г. – все още 1,64%, а
през 2003 г. – само 0,5% от БВП73.
През 1985 г. 108 000 подрастващи получиха средно образование, а през
2008 г. – малко повече от 50 000. Около 100 000 деца изобщо не ходят на училище. През последните години една четвърт от децата в ученическа възраст не са
завършили обучението си в училище74. След 1998 броят на библиотеките намаля на 2400. От регистрираните през 2000 г. 6942 библиотеки 1741, или 25%, не
функционираха поради уволнение на сътрудниците им.
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Основателни са опасенията, че в посткомунистическия регион на Югоизточна Европа ще се потвърди прогнозата на Адам Пшеворски, направена през
1990 г.: Изтокът ще се премести на Юг и ще приеме формата на капитализма на
нищетата75. Като се отчита диверсификацията на посткомунистическото развитие, понятието транзит или трансформация, означаващо някакъв универсален
тренд към пазарна икономика и демокрация, вече не може да се използва поради конкретни и методически причини76. Необходима е нова теория за трансформацията, в която държавата отново да играе определяща роля. Джоузеф
Стиглиц в своята книга „Сенките на глобализацията“ критикува реализацията
на Вашингтонския консенсус77.
Необходимо е културно възраждане за осмисляне на миналото и за формиране на бъдещето. Остава обаче въпросът могат ли „глобалните културни
ценности“, които в действителност са ценности на потребителското общество,
да станат точната основа за това. Затова предвид кризата на обществото България е длъжна не припряно да изхвърля като ненужен баласт собствените си
образователни и културни традиции, както направи в края на четиридесетте
години, а да запази съществуващите елементи на това, което носи отпечатъка
на Просвещението и хуманизма, и да намери някакъв синтез, за да може по
този начин да се справи със задачите на настоящето и на ХХІ век.
Днес има признаци за обновление на българската култура, което се изразява преди всичко в интереса към традиционната българска народна музика.
Тя става много популярна сред младите хора и частично заменя поп-музиката.
Има определено обновление в Българската православна църква, която успя до
голяма степен да преодолее разкола. Също така следва да се очаква, че ще се въведе преподаване на религия в училищата. В училищата се отдръпват от крайния либерализъм в преподаването и се връщат към дисциплината78.
Въпреки влошеното образователно равнище нараства интересът на българите към собственото им минало. Особено популярни са публикациите за
историята на прабългарите, а също за тракийската култура и за славянската
култура на средновековната българска държава. Редица важни археологически
открития през последните години породиха оживление на вътрешния туризъм
към светите места от българската история. В крайна сметка трябва да се признае, че държавните учреждения на културата – театрите, оперите, концертните
зали, художествените галерии, киностудиите и читалищата – въпреки сложната икономическа ситуация все още са в състояние да постигат забележителни
успехи и да получават международно признание.
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СТИХОВЕ
* * *
Прошарен и висок
на двора светъл кестен
е моят свят залог
да бъда чист и честен
и да разкажа онова,
което в точен превод
е: истината е една,
а другото бе кратък преход
назад към стар финал,
от черни чучулиги
възпят във ум, побрал
смъртта на всички живи,
след който, помъдрял,
да търся друга рима
за нов живот, по-бял
от оня, дето мина
във дрехите на мъж
и гънките коприна,
които женски дъжд
окъпа и отмина,
и още по-назад
да тръгна в тая пролет
един живот по-млад
със смисъла на полет,
за да се върна цял
при оня светъл кестен,
комуто бих признал,
че исках да съм честен.
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* * *
Посърнал, посивял, ръмейки,
денят присяда свечерен
по Далчевите мокри пейки
и гледа хората студен.
А те наоколо невръстни
разхождат кучета, деца
и мислите им сити, мръсни
са втора младост на тълпа.
Алеите ги вкарват в думи
за прости делнични неща –
свещени, верни, малоумни…
и после бързат у дома.
Във храстите бутилка бира
пречупва чужда светлина –
фенерът грейнал онанира
и локвите са на петна.
Страничен паметник остава
свидетел ням за кой ли път,
препълнен с памет и досада
по липсата на честен съд.
Часовникът командва равнис…
…секунда… Мирно! Остави…
в рекламния разголен надпис
е времето ни… без стрелки.

* * *
Целувката им беше кратка
и влакът тръгна, и не спря.
Раздялата ги сля във гладка
взаимно-празна самота.
Метафората е позната:
семафор свети възпален
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във такт със релсова кантата,
в която влак е стар ерген.
И жиците се нижеха обратно
към опитите за любов,
в които бъдещето беше златно,
а бракът винаги почти готов.
И гарите изглеждаха олтари
за тих покой след дива страст,
в които миналото никога не пари,
а фактите свалени са от власт.
И стълбовете сочеха трасето
на някакъв несбъднат път,
по който пътниците на сърцето
се връщаха от нова смърт…
Метафората е за двама:
на всяка гара удря час,
във който влакът се явява
и качва някого от нас,
и този някой не успява
да каже някому на глас:
„Бъди на следващата гара
преди уречения час.“

* * *
Алюзия за нещо лично
е залезът на летен ден…
На покрива стои графично
коминочистачът уморен.
Последните лъчи потъват
в изцапаното му лице
и грубите ръце нагъват
възстарите топуз, въже.
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Затоплените керемиди
припукват на места
под натежалите, подбити
от дълга работа крака.
Наежилите се комини
стърчат като стрелки,
отмерващи безчет години
от пълни с сажди дни.
Затулената до улука
торба със лук и черен хляб
завършва образа на скука
от този чезнещ занаят.
А долу улицата извисява
привичния прекрасен свят
с каймак, шекер и… плява
край килнатия пътен знак.

* * *
Съсухрен и някак си вял
един светофар все мижеше
на ъгъла и недоспал
вечерните сенки броеше.
Оръфан бездомник клошар
пребъркваше кофите злато,
които след всеки пожар
му даваха сламки за блато.
След млада жена господин
загледа се, впи се… Сонети
с любовни цветя за любим
в главата му бяха букети.
Слепец с вярно куче-водач
пресече по спомен наслуки…
Такси закова… шофьорът-гризач
напълни с псувни всички дупки.
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Бордюрът бе пристан за бард,
чиято безплатна тирада
копнееше да е авангард
на свят, ненастъпил отдавна.
На спирката кротка тълпа
изчакваше ред за трамвая
с яки по-високи от всяка глава,
началото търсейки в края.
И градската сива мъгла
уютно приемаше всички
с заоблено граждански имена
и после ги правеше срички.
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МЛАДИ ПОЕТИ:
ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ
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СТИХОВЕ
БЕЗ СТЕНИ
На П. Т. – Аля,
д-р по физика
Не си пречим,
има място
за всичко,
създава се
домашен уют
в стаята…
Мечтата ми
се сбъдна –
живея под наем,
но своя
стая
имам
във чата.
И продължавам
да нямам
чувство
собственическо!
Бого-явление, 06_01_2008 г.

АРИТМЕТИЧНА
ПОАНТА
ЗА БЪЛГАРИЯ
Не се срамувай
да отдаваш
Чест
на Едничката
твоя
Родина –
зачислен си
в дроб
със знаменател
от Райна
Княгиня!!!

ПОЛИЦЕЙСКИ СТЮАРД
Шпионската програма
на компютъра ми
е културна,
но не и масова,
когато фигурата правна
на жената
е в нормите си
от невинни форми.
Тогава…
– при рингтонове нежни –
ще съдбоноснича
и извън
Палатата!
08.09.2009 г.

ПРИЕМСТВЕНОСТ
След борбата на мотиви
в мен
мога да вдигна костите
на Висоцки,
като сложа в устата
на следово куче
жаргона
на „блатните“ песни.
Антропологично
не пускам китарата,
но старият кокал
е бардът.
06.08.2009 г.

01–04.11.2009 г.
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ПРИСМЕХУЛНО

УЛУЧЕН В СЪРЦЕТО

Хедонистичният рев
на морето – дрейф,
с който луничките
носа си вирят.

Изключвам винаги
GSM-а си черен
в църквата
все така светла,
а с джойстика му
се кръстя
колкото пъти си мисля
за нея,
когато вече съм
я напуснал.

СМУТЕНО УМИЛЕНИЕ
Броя
Със своя
Гумиран пръст –
Изтрих
Всичките си
Бременности наднормени,
За да вляза
Във форма
И
Да бъда
№
1.

В началото
на ХХІ век
мишена подвижна е
мирянинът
със западна дължина
и северна ширина.
30.01.2010 г.

УЖ
Нейните
Клепачи
Галят
По детски
Очите ми
Големи.

ОПТИМИСТИЧНО
Всеки ден
изпращам
букети
от ICQ-цветя.
И получавам.
**********
По-шарен
е животът
днес.
И по-красив
светът!

Подвижни, живи корени
– но неподвластни & дълбоки! –
внезапно връщат времето назад
и спомените се разлистват
многозначно.
/Попива всичко в мен –
корени брадати или осеви
обсебват ме & чувствам се
като във мрежа…/
Явява се така необходимостта
от ретроспективен анализ,
на който уж противостои
Духът.
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АНРИ МАТИС
TORSE DEBOUT (fragment) (1909)
Бронз, вис. 25 см
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СТРАСТТА НА РАЗУМА
Иван Гранитски

И

Иван Гранитски – литературен критик и поет, доктор на
философските науки. Автор е на
книгите „Поезия и поетическо
самосъзнание“, „Марксовата полемика“, „Време и художествени
идеи“, „Отвъден щурец“, „Кораб
от светлина“, „Храм“, „Гео Милев
и трагиката на националната
съдба“ и други. Основател и директор е на издателство „Захарий Стоянов“, главен редактор
на сп. „Везни“.

стинската критика е не само разум на страстта, но и страст на разума. Най-доброто доказателство е литературнокритическата и философската
енергия, която Панко Анчев разгръща през годините. Впечатляващи са неговите усилия да навлиза в
неизследвани духовни територии, безстрашието му
да се втурва в редица бели полета от историята и
философията на българската литература и култура
от епохата на Средновековието до наши дни. Само
през последното десетилетие той поднесе на читателя книгите: „Философия на литературната история“, „Разумът в българската история“, „Малкият
народ“, „Друг начин на мислене“, „Смисълът на литературознанието“. Във всяка от тях не се страхуваше да поставя труднорешими въпроси или да предлага оригинални нови теоретически постановки
и хипотези. Неизтощимата страст на неговия критически разум ни кара да мислим, че се възприема
като пътешественик, застанал на прага на сериозни
открития и разбулване на пелената пред редица неовладени духовни пространства.
И ето че сега в ръцете на читателя е поредната
книга на Панко Анчев – „Христо Ботев като мислител“. Неслучайно като подзаглавие критикът е сложил
формулировката „Хипотези“. От самото начало той
откроява своята позиция – опит за преразглеждане
на досегашната изследователска традиция в ботевознанието. Както и в споменатите по-горе свои творби, Панко Анчев възприема подхода на радикалната
преоценка. И действително, ако прегледаме хилядите страници, изписани досега през последните сто и
двадесет години за гениалното духовно наследство
на Ботев, както и неговата драматично-трагична био-
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графия, ще се убедим колко малко са приносните изследвания, колко планини
от думи на преразказ и компилативни и скучни съчинения задръстват литературата за Ботев. Нашият критик разделя книгата си на десет глави, всяка от
които има амбицията да предпостави друга, малко позната гледна точка при
анализа на вселената Ботев.
Самото поставяне на темата Христо Ботев като мислител е не само много
задължаващо, но и съдържа елементи на благородна естетико-философска провокация. Десетилетия наред Ботев е разглеждан само като гениален поет, публицист и революционер, но от вниманието на изследователите е убягвало Ботевото
схващане за българската история. Тук Панко Анчев разсъждава за неговите социално-политически концепции. Според критика мисленето на Ботев е изцяло
политическо и в същото време той не е фанатик, който сляпо вярва и върви към
определена цел. Социално-политическата философия на Ботев е философия за
начина на устройството на човешкото общество. Ето защо пред очите му винаги
е движението на обществото, процесите в народните недра спрямо конкретната
политическа цел на момента – а тя е националното освобождение.
Панко Анчев проницателно отбелязва парадокса, че Ботев е поет на епохата след Иван Вазов, макар че героичният му жизнен път завършва, преди великият народен поет да разгърне своето епично творчество. Ботев е предтеча
на модернистичния тип личност, той като че ли предусеща появата на ницшеанския свръхчовек, самотния, гордия, отчуждения, силен дух. Това обяснява факта, че той е цялостно изградена и осъзнала себе си като единство на твърдост
и раздвоеност личност. Панко Анчев акцентира на полярното мислене у Ботев,
на неговото категорично осъзнаване на другостта.
Както и в едно от предишните си заглавия, нашият критик търси другата
гледна точка – непознатата, нетривиалната, може би даже провокативната. В
контекста на този друг начин на мислене за гения, който отхвърля щампите и
клишетата, Панко Анчев разглежда романтизма на Ботев съпоставен с реализма
на апостолите на националната революция и разсъждава за драмата на нашите
поборници, които имат погрешна представа за бунтовната свяст на българите в
навечерието на Априлското въстание. Огромна тема тук е така наречената митологема за робското съзнание на народа, емблематизирано от такива „нравствени изродици“ (по думите на Левски) като хаджи Иванчо Пенчович или дядо
Въльо. Панко Анчев справедливо отбелязва, че не толкова робският манталитет на българите тогава е пречка за народната незабавна и отчаяна революция,
за която мечтае Христо Ботев, колкото общата неподготвеност на обществото.
Панко Анчев прозорливо посочва и наднационалния характер на духовните търсения на Христо Ботев. В огнената си публицистика геният дава десетки примери за удивителната си интуиция и впечатляващ интелект, когато анализира общите политически тенденции на европейската и на световната сцена.
Критикът тук прави сполучливи паралели с тезата на Достоевски (от прочутата
му реч за Пушкин) за всемирната отзивчивост на великия творец, за способността му да разбира чуждите народи и култури и да се въплъщава в техния
свят. Естетическите и художествените натрупвания до Христо Ботев водят до
избухване на ново качество, появата на гения Ботев бележи възникването на
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качествено ново равнище – именно
в публицистиката си Ботев проявява
ново отношение към културата и света. „Всемирната отзивчивост“ на неговата душа му позволява да обича до
болка своя народ, но и да разсъждава
за нацията като за неразривна част от
органичното европейско и световно
цяло. От тази гледна точка Ботев е отрицание на безродния космополитизъм, той добре проумява, че космополитът обича човечеството абстрактно
и няма съзнание и чувство за собствения си народ.
Продуктивни са разсъжденията
на автора за теорията на българското освобождение според Христо Ботев. Панко Анчев смята, че огромната заслуга на поета революционер за
българската национална революция
и освобождение като цяло е, „че той
постави българския въпрос и България в контекста на Европа, превърна
го в общоевропейски въпрос, свърза
го с историческите тенденции и му придаде „просвещенски смисъл“. България
в теорията на Христо Ботев е в Европа, част от нея е и не може Европа да съществува, без да забелязва липсата на българска държава“. Панко Анчев разглежда
Ботев в цялата сложност на социалния и политическия контекст в навечерието
на Априлското въстание. От една страна, зараждащата се българска буржоазия
е все още твърде незряла, с неизбистрено самосъзнание. От друга, главната й
беда е нейният дуализъм, люшкането и неудържимото компромисно мислене,
което мечтае да балансира между статуквото и идеята за самостоятелна национална държава. Ботев и в това отношение далеч изпреварва времето си. Той е
за радикална обществена промяна, не само за национална, но и за решителна
социална революция, идея, която най-светлите умове на обществото ще развият след десетилетия.
Още една проблемна тема от огромното духовно наследие, неразглеждана
задълбочено досега, е темата за Бога според Христо Ботев. Панко Анчев коментира същността на възрожденското обществено съзнание. Секуларизацията на Българското възраждане води до взривни и резки промени. Борбата за
църковна независимост постепенно извежда до все по-революционизиращо се
национално самосъзнание. Тук отново се сблъскваме с един парадокс. Колкото
повече гражданското съзнание се отделя от религиозното, толкова повече се
радикализира проблемът за взаимоотношението между прогреса и вярата. От
една страна, Българската православна църква има исторически заслуги освен за
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извоюването на църковна независимост, още и за самото национално освобождение. Да си припомним тук, че редица от висшите архиереи, както и десетки
свещеници са участници в същинската подготовка на въстанията – те са членове на тайни революционни комитети, книжовници, които не само разпръскват
познание, но и подготвят народа за бунт, и т.н. От друга страна, след Освобождението много бързо започват да избуяват и преки атеистични настроения. В
такъв исторически контекст Панко Анчев разглежда и атеизма у Ботев.
Главната религия за Ботев е националното освобождение. За преследването на тази върховна цел той не щади сили, енергия да критикува екзархията и
духовенството, когато проявяват нерешителност или мудност в подготовката
на националната революция. Но християнството и българската църква, верни
на Христовите послания, проповядват смирение, което според Христо Ботев в
конкретния исторически момент е вредно за отстояването на националноосвободителната кауза. Ботев смята, че с решаването на църковния въпрос той
вече се превръща в анахронизъм, а „екзархията е такова учреждение, което има
смисъл за оние епархии, които не са още смъкнали от шиите си ненавистното
фанариотско иго и които се раздират от убийствените пропаганди на гърцисизмът и на сърбизмът. Екзархията, повтаряме ние, е потребна само за това, за да
прибере разпръснатите части на народът и да го свърже в едно цяло, а сичкото
друго – не е за нейната уста лъжица“.
Ботев акцентира върху политическия елемент на възрожденския атеизъм.
Прагматиката на конкретното историческо време очевидно вече диктува други
решения. Разбира се, главният въпрос, който поставя в своята публицистика
Ботев и който го занимава извънредно силно, е за Човека в онова взривно и
бурно изменящо се конкретно историческо време. Възраждането и националните революции в Европа пораждат понятията свобода, равенство, справедливост, солидарност, права на човека. Огромни възможности дава яркото публицистично наследство на Ботев да разсъждаваме върху формирането на новия,
възрожденски човек в България. В Отечеството според Панко Анчев се установява нов тип личност с ясно буржоазно съзнание. Тази личност окончателно
се е разделила със средновековните представи за живота и устройството на обществото. Именно Ботев пръв очертава нейните характеристики. Пътят на тази
личност е дълъг – от средновековното смирение до революционното непримирение. Чувството за лична и национална свобода се изостря до крайна степен
и понякога се превръща дори в „неудържима страст и полет“. Всичко, което се
случва около героя, се оценява именно под знака на свободата и революцията.
И затова за Христо Ботев добър е този човек, „който не се примирява и подчинява, не щади себе си заради общото благо, живее енергично и динамично, самообрича се на гибел, за да избави народа от робство и несправедливост“. Разбира се, тук възниква въпросът и за антитезата на героя – неизкоренимата, уви,
хаджииванчопенчовщина, дядовъльовщина. Конформистите, онези шушумиги, чиято водеща житейска философия е „преклонената главичка остра сабя не
сече“, са другият полюс на общественото съзнание. Но Ботев се интересува от
обобщения образ на героя на епохата – разкрепостения човек, личността със
свободен разум и свободен дух, достойната фигура, за която се отнасят думите:
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„няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името
на свободата на Отечеството“. В образа на човека на Христо Ботев се фокусират сложните и динамични процеси през Възраждането. Там има и нетърпение,
когато става дума за извоюване на националното освобождение, има и колебание и нерешителност. Този човек все още е лишен от суровия прагматизъм
на типичния буржоа и понякога даже воюва с него от патриархални позиции.
Заслугата на Ботев е, че откроява динамиката на формирането на този сложен
тип преходна личност. Процесът, разбира се, продължава и след Ботев.
Любопитни са анализите на Панко Анчев в главата „България между Изток и Запад според Ботев“. Критикът проницателно посочва, че Ботев пръв определя българската свобода като точката, през която минава европейското разделение Изток–Запад. В стотиците си статии и антрефилета публицистът Ботев
се откроява като ярък политически писател. Но той е едновременно с това и
социолог, и политолог. Коментарите му безпогрешно следват сложните извивки
на европейската дипломация, те разкриват циничния баланс, поддържан от великите сили, и съдбата на болния човек – Турция като функция на противопоставянето между Изтока и Запада. Ботев ясно осъзнава, че Европа има интерес
да пречи на Русия да разшири влиянието си на Балканите и затова изкуствено
поддържа грохналата вече Османска империя. Ботев демаскира двуличието на
европейските политици, които на думи проповядват просвещенските идеали и
ценности, а на дело работят срещу тях и прокламират идеи за още по-жестоко
подчинение на и без това поробените и страдащи народи. Любопитно е сравнението, което Панко Анчев прави между Ботевите идеи за бъдеща свободна България и славянофилския проект на Николай Данилевский, заявен в книгата му
„Русия и Европа“. Според Ботев „на малките и на независимите вече държави,
т.е. на Сърбия, на Гърция, на Румъния и на Черна гора да се даде по една част от
турските европейски владения и да се оставят да приберат разпръснатите части
на своите народности, а именно на Сърбия да се даде Босна, Херцеговина и една
част от така наречената Стара Сърбия; на Гърция – Тесалия и Епир; Румъния да
се възведе до степен на кралевство и да й се помогне да очертае своите народни
граници в Австрия и отчасти в Русия; Черна гора да се съедини със Сърбия, или
ако не, то да й се разширят границите на юг с Албания, а на север с една част от
Херцеговина; а българите, които населяват България, Тракия и Македония, да
съставят отделно и независимо кралевство. Цариград да остане волни търговски град под покровителството на великите сили“.
Но Панко Анчев само открехва завесата пред огромната тема за продуктивните славянофилски идеи и публицистичното творчество на Христо Ботев
и на останалите националреволюционери – Раковски, Каравелов, Захарий Стоянов, Стефан Стамболов и прочее. По проблема тепърва трябва да очакваме от
него още по-пространни и задълбочени изследвания.
Последната глава на своята книга Панко Анчев е посветил на друга интересна и мащабна тема – литературата по Христо Ботев. И в това отношение той
постига пробиви в традиционното ботевознание. Десетки автори като папагали само са повтаряли клишетата и естетическите мантри за гениалността на
поета и публициста, но истински анализ на отношението на Ботев към съвре-
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менната нему литература и публицистика почти няма. Панко Анчев подчинява
своите разсъждения на тезата, че не само за собственото творчество на Ботев,
но критерий за качество и стойност на написаното и от неговите съвременници
е литературата и изкуството да са подчинени на главната цел – националната,
и след това на бъдещата социална революция. Неслучайно в прочутия си памфлет „Длъжността на писателите и журналистите“ Ботев формулира главната
тяхна функция и задача. Между другото българската политическа практика е
такава, че всички завери, въстания, буни, легии, тайни и явни комитети се ръководят предимно от писатели, журналисти, публицисти или въобще от хора
на словото и на духа. И както справедливо подчертава Панко Анчев, те не само
„членуват и ръководят революционните комитети, но агитират и дори загиват
или биват сурово осъждани от султанската власт“.
Гениалното перо на Ботев надмогва според Панко Анчев дидактиката на
възрожденската литература и я извежда от нейната „приложна служба“, за да
я превърне в органична художествена литература. Ботев с изключителна категоричност потвърждава в литературата правата на личното Аз и неговото
задължение да говори от името на всички, а народът да се идентифицира чрез
личното Аз, чрез индивидуалността. Ботев сам дава пример какви трябва да
са литературата и нейният създател – писателят. И с това поставя началото на
нова традиция в българската поезия и публицистика. Ботев формулира и завещава на следващите поколения качествени критерии за значимост на твореца
и изкуството.
Тънката книжка на Панко Анчев „Христо Ботев като мислител“ е заредена
с много продуктивни, първопроходчески и дълбоки идеи. Авторът успява да
излезе от талвега на критико-историческите клишета и да ни накара да мислим
върху духовното наследство на Ботев от друга гледна точка. Тя е не само интригуваща и увличаща, но и ни извежда до неподозирани изводи, отваря зрението
ни към важни заключения не само за индивидуалната специфика на мислителя
Ботев, но и за стратегически развойни тенденции в българската публицистика
и литература в навечерието на Освобождението.
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И ОЩЕ  ЗА ПЕНЬО ПЕНЕВ
Христо Черняев
В мен срещата на две епохи стана,
ехтя у мен двубоят им жесток!…

З

Христо Черняев – поет, публицист и писател. Автор е на повече от 30 книги с поезия, есеистика и документалистика, сред
които са: „Животът, който не
умира“, „Далечни гари“, „Сребърни зарани“, „Старопланински дни“,
„Крайбрежие“, „Пясъчен пръстен“,
„Гладни стихове“, „Огнище“, „Край
брега на Янтра“, „По чукари и пътеки“, „Апостоли на българския
дух“. Негови творби са превеждани на руски, английски, френски,
испански, арабски, хинди, фински
и други езици. Член е на Съюза на
българските писатели и на Съюза
на българските журналисти.

апочвам с тези два стиха на Пеньо Пенев, защото те най-точно разкриват и отразяват същността на динамичната му поезия – поезия на градивното
начало, огряло преди повече от половин век небето и земята на България. Това епохално двустишие
недвусмислено посочва трагичното величие на Пеньо Пенев. То не е просто литературна метафора, то
е синтез на социалната житейска действителност в
съдбата на българския народ, споделяна и осъзната
от поета, сраснал с най-слънчевото време на България – с легендарното й строително време. Затова той
има правото другаде да каже:
Безсмъртно
нека остане
навеки
построеното
тук
от мен!
Към тези мисли ме навежда излязлата съвсем
наскоро книга „С поета Пеньо Пенев на път“ (от Добромирка, Севлиевската гимназия и Димитровград
до безсмъртието) от неговия връстник и съученик
Димо Тодоров*. Това е ценна мемоарна или по-точно
автентична книга за гордия бард на социалистическото строителство. Освен документалните данни за
ученическия и бригадирския живот на Пеньо Пенев
* Димо Тодоров. С поета Пеньо Пенев на път (От Добромирка,
Севлиевската гимназия и Димитровград до безсмъртието).
С., Пропелер, 2010.
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в нея са включени някои от най-първите му творби и интимни посвещения,
негови и на семейството му снимки, снимки на ученици – Пеньови приятели
и приятелки, както и техни спомени. В раздела „Приложения“ приковава вниманието ни една изключително правдива статия, писана от известния литературен критик Иван Спасов – „Възторжен певец и яростен съдник“. В нея се
казва: „истинският поет е винаги актуален, философията на разрухата никога
не може да бъде социално и естетически трайна. Иначе тя напълно би погубила
предназначението и ролята на лирическото слово като внушение и като морална перспектива.“ И още: „По съдбата си поетите са мисионери. А Пеньо Пенев е
от могъщото потекло, в което намериха кръщение Ботев, Вазов, Яворов, Дебелянов, Гео Милев, Христо Смирненски, Никола Вапцаров. При тях словесният
образ не само констатира явлението – той формира позиция, кове оръжията
на духа, зове, събужда, лекува и разсича сложните възли на историята. Само
убогите съчинители повтарят реалността. Поетическото слово не е пригодно
за бакалски сметки. Неговият простор е в душата, пееща и плачеща, чрез която
човекът живее навеки.“ Наистина правдиви думи.
Димо Тодоров проследява подробно житейския и творчески друм на поета
с ред примери и обяснения. Той не пропуска дори обикновени факти от юношеските и младежките години на Пеньо Пенев, както и от началното му формиране като поет. Обстойно се спира на десетгодишния плодотворен период на
Пеньо Пенев в Димитровград, още повече, че по същото време е там, другарува
с поета и е свидетел как Пеньо Пенев „не става поет само на Димитровград, а на
цяла България… и от поезията му се възпитаха няколко поколения“.
Верни и истински са оценките на Димо Тодоров: „Пеньо е оспорван поет,
защото е голям и новатор. Той остави дълбока диря в българската литература…
Навлязъл в поезията в периода на голямото социалистическо строителство, той
се наложи с темата на съзиданието. Той не само наложи строителната тема в поезията, но беше и си остана най-изтъкнатият, най-яркият неин представител.“
Димо Тодоров акцентира на значимия факт, че Пеньо е поет на съзиданието: „затова сега в прехода на разрухата, демокрацията, нейните апологети се
напъват да го отричат…“
Всъщност цялата книга „С поета Пеньо Пенев на път“ е една страстна
схватка с отрицателите на поезията на поета: „Напразни са твърденията на съвременните му критици, че поезията му е агитационна…“
Разбира се, че са напразни и смешни подобни твърдения.
Защото много от вдъхновените творби на поета, отекнали в горещите сърца на съвременниците му, както и поемата „Дни на проверка“, го бяха направили барабанчик в похода за по-добър човешки живот. И защото Пеньо Пенев бе
станал „глас и съвест на епохата!“ С цялата си поезия поетът, изрекъл стиховете „Но гръмотевицата на въпросите / най-силно в моето сърце трепера!…“, се
бе издигнал на гребена на своето историческо време.
Безспорен факт е, че Пеньо Пенев бе създаден като изтъкнат поет от самото
време. Времето беше градивно и то не греши. Приживе Пеньо не бе нито гален,
нито хвален от литературната критика. (Колко прехвалени тогава поети сега не
си ги спомняме.) Но както всички високосни поети, слели съдба и творчество с

144

бр. 11/12 – год. XIII

РЕЦЕНЗИИ
народната съдба, Пеньо Пенев извиси
ръст в колективната българска памет.
Може да не си устроен на неговата
поетическа вълнà, но не можеш да не
осъзнаваш висотата и значението му.
А с времето Пеньо Пенев ще става все
по-притегателен…
Мисля, че има смисъл да кажа
още няколко думи за Димо Тодоров.
Завършил е библиотекознание и история в София. Бил е директор на
градската библиотека в Димитровград (1955–1962) и на Окръжния исторически музей в Габрово (1963–1990).
Димо Тодоров е историк краевед, събира, проучва и публикува в местния
и в централния печат материали за
родния край, за Димитровград и за революционното минало на Габровски
окръг. В книгата си той казва: „Пиша
тези редове като съученик на Пеньо
Пенев от Севлиевската гимназия през
1944–1948 г. Пиша ги като създател на музея в родната му къща в Добромирка
през 1978 година.“
Книги като „С поета Пеньо Пенев на път“ са крайно необходими, защото
затварят устата на отрицателите на поета и още защото никъде подобаващо не
бе отбелязана неотдавнашната 80-годишнина на певеца на легендарното строително бригадирско време. Ето какво прочетох от известния димитровградски
поет Атанас Капралов (в. „Новият пулс“, 2010, бр. 12) за тазгодишното честване
на Пеньо Пенев в Димитровград – след като се възмущава от начина на провеждането на Димитровградските дни на поезията на Пеньо Пенев, авторът пише:
„Но липсваше основното – празникът! Той беше подменен с ритуали – ритуал по откриването, ритуал по представянето на еди-какво си четиво, ритуал
по връчването на наградата… На всяко от тези места присъстваха шепа хора,
половината от които бяха журналисти, а другата половина – служебно ангажирани. Всъщност имаше само двама поети, дошли тук неслужебно – Димитър
Васин от Севлиево и Ели Видева – от Хасково. И двамата ми заявиха в прав
текст, че изборът на Екатерина Йосифова за тазгодишен лауреат на наградата е
абсолютно недоразумение. (…) Същото по адрес на бившата учителка от Кюстендил ми казаха по телефона и други мои познати от София и страната. (…)
На всички тях ми се наложи да обяснявам, че не съм участвал в журирането.
(…) В журито обаче присъстваха двама представители на Димитровград, които
към момента на оценяването не бяха чели дори един ред от Екатерина Йосифова – знам го със стопроцентова сигурност!!! (…) Фактът, че никой от обкръжението й не се весна на тези чествания, е повече от показателен. Те не са ТЕХНИ!
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И поетът им е ЧУЖД! Обратно – онези, които искрено ценят таланта на Пеньо,
този път се почувстваха предадени и също не дойдоха в града край Марица. Те,
сигурен съм, дълго време ще изразяват възмущението си от случилото се.“
Атанас Капралов продължава: „Празник без публика! Пълен абсурд!“, за
да напише финалните си редове:“ Ще отблъснем все по-оредяващите редици на
Пеньовите следовници, давайки превес на онези, които винаги са го смятали
за ерзац, за сурогат… И които никога не са имали публика, защото тя ходи при
истинските поети. Какъвто беше и е Пеньо Пенев! Каквито има и днес, но сме
слепи да ги видим и оценим! НО ВРЕМЕТО ЩЕ СЛОЖИ ВСЕКИ НА ПОЛАГАЩОТО МУ СЕ МЯСТО!“
Книгата на Димо Тодоров е ценна и навременна, защото ратува срещу грубото и произволно пренебрегване, омаловажаване и безпардонно принизяване
на градивната и воюваща поезия на един от най-ярките български поети през
втората половина на ХХ век – Пеньо Пенев. Тази поезия е попила дълбоко в
народната душа, тъй като не от другаде, а от глъбините й е черпила високосното
си вдъхновение. Тази поезия не е метафорично мъглява, а е истинска и естествена като хляба и водата, честна и дръзновена като времето, на което е посветена. Тя е съхранена както дълбоко в българската душа, така и в аналите на
българската литература. Отрицанието и загърбването й, както и отрицанието
и загърбването на предците, изградили святото русло на българската поезия и
литература, е присъщо на некомпетентни, лековати и самовлюбени люде, които
не са доказали сериозно творческо присъствие.
Авторът на книгата „С Пеньо Пенев на път“ Димо Тодоров, трябва да бъде
поздравен за навременната защита на поезията на Пеньо Пенев, на творбите
на големия поет, „събрани и публикувани от Митко Иванов, Георги Джагаров
и Любен Георгиев“. И за вярната и достойна оценка, която дава за легендарния
поет.
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ДИГИТАЛНАТА ПОЛИТИКА  НОВА ЕПОХА?
Борис Попиванов

И

Борис Попиванов – докторант
по сравнителна политология в
СУ „Св. Кл. Охридски“, експерт в Института за социални ценности и
структури „Иван Хаджийски“. Автор е на публикации на български,
английски, френски и сръбски език.
Съставител е на книгата „Новият избирател“ (2007) с обобщение на емпирични изследвания на
актуални обществено-политически нагласи.

ма нещо неизразимо приятно в това за първи
път да рецензираш книга на състудент. Първата му книга, след която, убеден съм, ще последват и
други, но емоционалният момент едва ли ще бъде същият. С Христо Проданов не само сме родени в една
и съща година. В една и съща година влязохме политология. Карахме една и съща специализация: политическа теория и политически процес. Завършихме
едновременно. Едновременно започнахме и завършихме и една и съща магистратура – политически
мениджмънт. В един и същи месец станахме докторанти. Предимството все пак е на негова страна. Той
защити дисертацията си преди мен, после доста бързо я допълни и оформи като монография. Тази експедитивност е безспорен плюс, особено в светлината на темата, защото това е предметна област, в която
буквално всекидневно изникват нововъведения, разгарят се дискусии, а интересът на публиката не спира да се увеличава.
Като всяка първа книга, и „Дигиталната политика“ е заявка за участие, за включване в научния дебат.
Тя е плод не само на собствен подход и личен стил, но
и на педантично и широкомащабно запознанство с
наличната литература по въпроса, с текущите анализи, с експертните оценки, с приносните концепции и
трафаретните повторения, с цялостните обобщения
и периферните изводи, със споровете и съгласията,
с многообразието от гледни точки. Рядко може да
се наблюдава толкова непосредствено приближение
до изчерпателност и толкова незабавна и професионална реакция на трудове и твърдения, излизащи,
допълващи се, разминаващи се и сблъскващи се в
последните няколко години. Христо Проданов взема
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отношение, изразява позиция по почти всяко мнение, което погледът му е уловил в никнещите като гъби след дъжд коментари по преживяваната от всички
нас комуникационна революция. Ето го повода да отбележа и първото предимство на книгата. Тя има почти енциклопедичен характер за изследваната проблематика. Тя предлага на читателя приемственост в науката, дори не просто
в българската, а в глобалното научно поле. Предлага желание и увереност да
се стъпи на предходни работи, за да се очертаят контурите и на собствената
пътека. Има трудове, които интерпретират проявленията на миналото, за да
извлекат от тях някакви поуки за нашето настояще. Има и такива, които анализират настоящето, за да могат да аргументират необходимостта и посоката
на промени в бъдещето. Книгата на Христо Проданов е от третия тип – тя се
опитва, изхождайки от тенденции в настоящето, да надникне в логиката на бъдещото общество, на онова, в което ни предстои да живеем оттук нататък.
Избраната от автора тема, вън от всякакво съмнение, сърфира по гребена
на актуалността. Тя е от най-бурно развиващите се в световен мащаб. Парадоксално или не, също така е и сред най-слабо и недостатъчно изследваните в
България. Както с тази книга, така и със своите над 15 публикации в различни
периодични издания Христо Проданов се позиционира стабилно в тази доста
нова научна област, заема изследователско поле, по което скоро ще тръгнат и
други. В българските социални науки по-силно представени са изследванията
на глобализацията и нейните отражения върху политиката и обществата (Мария Пиргова, Васил Проданов, Анна Недялкова и други). Във фокуса на вниманието доста по-откъслечно и несистемно попадат конкретно-технологичните
аспекти. Ето защо едно цялостно проучване, посветено на ролята на дигиталните технологии в социалната и политическата промяна, съставлява не само
авторски принос, но и принос на българската научна общност към набиращите
сила световни дискусии.
Основните хипотези на Христо Проданов са две: развитието на дигиталните технологии (1) променя характера на политическите комуникации; и (2)
променя характера на самата политика. Те са предмет на изключително обширна и богата аргументация, разгърната в пространството на близо 500 страници.
И все пак, разбира се, това не е достатъчно и не може да бъде. Тема като тази
реагира буйно и непокорно на всякакви преднамерени опити да бъде поставена
в рамки, отвежда в най-различни посоки, засяга неочаквани проблеми, разстила се в необичайни коловози. Авторът още в началото е решил да формулира
ограничения. Водещото ограничение ми се струва много съществено и на него
ще се спра по-нататък, но нека отсега го спомена: книгата няма да се занимава
с промените в държавните институции, в самата власт. Тя се концентрира върху политическите взаимодействия, разглеждани в контекста на технологичната
промяна, и то не на всяка технологична промяна, а на промяната в комуникационните технологии.
Съзнателно е избран умерен подход, който бяга от лесните и повърхностни заключения на технологичния оптимизъм и песимизъм. Авторът се обявява както срещу технологичния детерминизъм, който свежда политиката само
до беззащитно приложно поле на автономното въздействие на технологиите,
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така и срещу социалния конструктивизъм, който лишава технологиите от
автономно значение, превръщайки
ги в обикновени социални артефакти. Но на човек му е трудно да работи
продължително и сериозно върху някакъв проблем, без да развие определени симпатии към тезата за неговата
огромна значимост. На някои места
анализът на Христо Проданов решително клони към технологичния детерминизъм, и това е разбираемо.
„Дигиталната политика“ поставя
важния въпрос за ролята и степента
на обхват на новите комуникационни технологии в света на политиката
и политическите взаимодействия. На
въоръжение е взета известната формула на Маршал Маклюън: „Посредникът е съобщението.“ Въздействието
на посредниците, на медиите не е само
резултат от съдържанието на предаваното съобщение, а зависи от особеностите на самите посредници. Те не са само
средство, а субект, носител на съдържание, изразител на символни връзки. По
тази причина промените във вида посредници, които функционират в обществото, водят със себе си промени и в живота на това общество, а в частност и на
политическата му система. Христо Проданов аргументира виждането, че с появата и възхода на дигиталните технологии такава промяна е налице. За разлика
от модерната епоха, когато обща характеристика на технологиите е предаването
на информация от един централен източник към много хора, в днешно време
източниците се диверсифицират и стават обратими, позволяват разнопосочни
въздействия, пораждат невъзможни и немислими преди възможности. Това е
предпоставка за положителен отговор на въпроса, дали говорим за нова епоха
на човешкото развитие, епоха, която в нашия контекст можем да наречем епоха
на дигиталната политика.
За да разгледам в дълбочина и подробности развитието на идеите на Проданов, е необходимо и аз да напиша една книга. Толкова много, и толкова добре
подбрани са и авторите, и примерите, с които той работи. Но понеже написването на нова книга не ми е намерението, поне сега, ще се огранича да проследя
логическата последователност на изводите, произтичащи от тази генерална теза
за наличието на нова епоха с нови особености на човешките взаимодействия.
Новата епоха предполага и съответстващи изменения в обществените
отношения. Това може да се обоснове чрез формирането на основите на нов
тип публична сфера. Ако първият тип е традиционният, образуван в непосредствената физическа комуникация на групи хора и характерен за европейската
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античност, а вторият е Хабермасовият, опосреден от развитието на печатните
медии и от възможностите за въздействие върху по-широка среда като „въображаемата“ общност на нацията, то третият, на чиято поява сме свидетели
днес, се отличава с плурализация, интерактивност, трансформации в начините
и формите на общуване, с много по-широко и активно присъствие на протестните и антисистемни движения, с изграждане и комуникиране на позиции през
блогосферата, с дифузия на досегашните модели на живот на политическите
партии.
В новия тип публична сфера започват да играят все по-голяма роля и нов
тип човешки колективи, нов тип „виртуални“ общности. Техни отличителни
признаци са независимост от пространството (територията не е фактор за появата, съществуването и развитието им, членуващите в тях могат да бъдат във
всяка точка от света), нестабилност на връзката (липса на обща история и съвместна дейност, заместени от приоритета на споделената информация), информационно взаимодействие (генериране на знания, не на физически и емоционални контакти), преоткриване на личните отношения в публичността (наново
появилата се след античността възможност членовете на групата да общуват
непосредствено помежду си).
Новият тип общности създават предпоставките и за нови социални йерархии, за ново разпределение на житейските шансове, за нови неравенства,
усилени от природата на дигиталната връзка, и по-конкретно от критерия за
достъп до дигиталния свят. Има случаи, в които технологиите изравняват възможностите и сближават социалните статуси. Но я има и обратната тенденция
– да разтварят ножицата, да увеличават допълнително и без това съществуващите дистанции. Ето един красноречив цитат от книгата, който не мога да се
сдържа да не приведа: „Телефонът е изобретен през 1876 г., но през 2001 г. все
още 80% от населението в света никога не е говорило по телефон, а само в Лондон хората, които са използвали по това време интернет, са били повече, отколкото в цяла Африка.“
Променената и усложнена социална структура води по необходимост и
до трансформация в политическите отношения, и по-специално в дизайна на
актуално протичащия политически процес. Според обобщението на Христо
Проданов тенденциите, които сега се наблюдават, регистрират пренасочване на
властта от правителствата и държавата към гражданите и неправителствените
организации, промяна в начина на функциониране на политическите партии,
изместване на властовите лостове от полето на националната държава към полето на международните институции, пренасочване на властта от политиците
към медиите, ориентация от отношение „корпоративен сектор – държава“ към
отношение „корпоративен сектор – гражданско общество“.
В заключение установяваме и последиците от дигитализацията на политиката за самата представителна демокрация. Новите технологии позволяват
постоянен контрол върху властовите институции от страна на гражданите,
засилване на съвещателните функции на гражданското тяло при вземане на
управленски решения, нови форми на гражданско включване в действията на
политическите институции, утвърждаване на знанието като ресурс за разви-
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тие на политическата система, засилване на експертното участие на гражданите
в управленските решения. Говори се за „полупряка демокрация“, съчетаваща
институционалната рамка на представителната демокрация с неизменния и
засилващ се натиск на обществата. Изтъква се ролята на електронното гласуване. Показват се предимствата на един нов и по-близък до хората политически
свят.
Колкото повече анализът на автора върви от ефектите на дигитализацията
върху обществата към конкретните й проявления в политическата сфера, толкова повече нараства позитивното, оптимистичното начало. То е въплътено и в
последната фраза на книгата: „Остава ни да се надяваме, че интернет ще влияе
повече върху политиката, отколкото политиката върху него.“ Това е израз на
един последователен възглед за хуманизацията на политическите отношения,
произтичаща от навлизането на света в нова епоха. И ако могат да се формулират някакви забележки, те са следствие не от несъгласие с богато аргументираните тези, а от възможността за различни прочити на понятията. Когато в
книгата става дума за политика, тя бива разбирана почти изключително като
политически процес, като форми и съдържание на постоянните взаимодействия между граждани и власт, а не собствено като функциониране на политическата власт. Това ограничение, прието още в началото от Христо Проданов,
има за резултат и ограничителното тълкуване на демократичните системи – не
като политически системи със специфичен баланс на институции за упражняване на обществена власт, а като среда за комуникация и включване на гражданите, характеризираща се с по-голям или по-малък ресурс за въздействие от
страна на същите тези граждани.
Труд, посветен на дигиталните технологии, не може да избегне специалния
акцент върху ролята на точно тези технологии. Свръхакцентирането понякога рискува да породи и тенденции към опростяване на картината. Ако оставим настрани промените, които дигиталните технологии внасят в държавата,
в държавните институции, в самата власт, и се придържаме до политическите
отношения и техните комуникационни специфики, бихме могли да се загубим
в гората от многопосочни връзки и ефекти, които новите технологии пораждат
и развиват. Въпросът е: могат ли настъпващите промени да бъдат дори аналитично мислени извън проблема за властта? Можем ли да разсъждаваме за
промените като проводници на специфичен натиск „отдолу“, без да отчитаме
паралелно и натиска, упражняван системно от властта „отгоре“ – при това с помощта отново на такива технологии? Христо Проданов си дава сметка за сложността на този сюжет и се опитва да го разкрие в множество примери. Когато
пише за ролята на корпоративния сектор например, редовно напомня за отношенията на собственост и за влиянието, което гиганти като „Гугъл“ и „Майкрософт“ упражняват именно отгоре върху дигитализираната публична сфера. Повечето примери обаче са подбрани така, че всъщност сочат в обратната посока.
Почти всичко в историята изглежда сякаш има за свой централен двигател и
първоизточник комуникациите. Можем да спорим. Но даже да приемем тази
постановка, ставаме уязвими за питането, кое на свой ред прави възможни комуникациите, къде следва да търсим първоизточниците на първоизточниците.
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И можем ли да разберем властта и политиката в тяхната комплексност, оставайки на равнището на комуникационния проблем. Нациите, пише Проданов,
възникват благодарение на наличието на печатни медии, унифициращи като
адресат своите ползватели. Делото на Ленин, от своя страна, постига известния
си исторически успех поради медийните умения и качества на първия съветски
лидер. Социалистическите режими в СССР и в Източна Европа рухват, защото
не са успели да реагират адекватно на новата комуникационна ситуация. Закономерното обобщение: „на практика медиите, а не политиците, вече определят
основната част от дневния ред на обществото“. Така, само че кой определя дневния ред на медиите?
За мен някои тези остават дискусионни, не защото хипертрофират ролята на иначе безспорно важни фактори за политическата еволюция на човечеството, а защото сякаш преднамерено стесняват пространството, в което можем да търсим и анализираме въздействието на други технологии (самият
автор споменава производствените, военните, биотехнологиите, можем да добавим и собствено политическите технологии за управление) върху политическата реалност. Шансът, който дават дигиталните технологии за въздействие,
е наистина огромен. Но нека не забравяме: на този етап все още имаме много
ниска степен на институционализация на връзката виртуален свят – физически
свят, откъдето произтичат и констатациите за ниска ефективност. Натискът на
гражданите върху управленските институции е носил и ще носи много съществени последици. Но е потребно време, за да може този натиск да се интегрира
в системата на политическо управление, да се институционализира, за да може
да стане пълноценна и ефективна част от гражданското участие в политиката. Продължава да има разлика между това дали гласуваш за нов парламент,
или подписваш интернет-петиция срещу действащия. Само още един пример,
впрочем също почерпен от книгата: на 14 януари 2009 имаше масов протест
пред българското Народно събрание. Същия ден желаещите можеха да посетят
специално създаден сайт, в който да изразят съпричастност към целите на протеста. На площада имаше около 2000 души, докато сайтът бе посетен от около
120 000. 60 пъти разлика не е за пренебрегване. Можем с категоричност да твърдим, че ако тези 120 000 граждани бяха излезли на улицата, и правителството, и
парламентът щяха да си отидат още същия ден. Не си отидоха.
Мисля, че Христо би се радвал не само на безкритичните апологии на своя
труд, но и на многото дискусии, които той отключва и които тепърва ще набират темпо. По обективни причини той не е имало как да коментира в книгата
си наскоро възникналия казус със сайта „Уикилийкс“ и виртуалното изнасяне
на огромна по обем информация за действията на Държавния департамент на
САЩ по целия свят. Но историята около този сайт и последвалите събития са
много по-недвусмислено доказателство от всяка рецензия, че великолепното
изследване „Дигиталната политика“ си е струвало времето и усилията. It’s the
end of the world as we know it.
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