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АФОРИЗМИ

Където е силна мисълта, там и делото е пълно със сила.
☙ Шекспир ❧
Величието на човека е в мисълта.
☙ Паскал ❧
...предпазвай се да не убиеш мисъл, която е нова за тебе.
☙ Б. Шоу ❧
Дойде му мисъл в главата, но като не завари никого, си отиде.
☙ Е. Кротки ❧
Ограниченият ум води винаги към нетърпимост.
☙ Х. Марион ❧
Великите умове... започват с това, че опровергават
грубите заблуди и илюзии на своето време.
☙ Л. Люисон ❧
С годините човек губи всичко: мъдрост, красота, здраве,
честолюбиви пориви – само глупостта никога не напуска хората.
☙ Ариосто ❧
Щом почнеш да се харесваш на глупци, бъди уверен,
че си започнал да приличаш на тях.
☙ Ст. Михайловски ❧
Едно от най-големите бедствия на
цивилизацията е ученият глупак.
☙ К. Чапек ❧
Умният човек ще се съгласи с умния, глупавият обикновено
не се съгласява нито с умните, нито с глупавите.
☙ Аристотел ❧
Всичко, което е неразбираемо, не значи, че не съществува.
☙ Паскал ❧
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УРОЦИТЕ НА ПЕРЕСТРОЙКАТА
Александър Галкин
С избирането на Михаил Сергеевич Горбачов за
генерален секретар на ЦК на КПСС преди двадесет и
пет години, през март 1885 година, в историята на
нашата страна започна кратък, но наситен с бурни
събития епизод, впоследствие получил названието
перестройка.

Д

Александър А. Галкин – проф.
д-р на историческите науки, академик. Има над 300 публикации,
от които няколко десетки монографии и брошури върху историята на германския фашизъм, историята и теорията на международната социалдемокрация и
социално-политическите проблеми на съвременна Русия.

а си спомним за този епизод и да актуализираме преподадените от него уроци е важно не само
заради кръглата дата – четвърт век от неговото начало. И не само защото най-сетне дойде време окончателно да изчистим историческата истина за това събитие от наносите мръсотия, донесени към неговото
подножие от вятъра на политическите интриги и злоба. Това е важно още, защото въпреки трагичното й
задушаване, перестройката с особена сила демонстрира както на съвременниците, така и на следващите
поколения опит за героичен щурм срещу остарелите
обществени структури – щурм, станал неизбежен в
свят, узрял за промени. А именно сега, в наше време,
човечеството се оказва в подобна ситуация.
Погледът към перестройката, отправен от дистанцията на 25 години, убеждава, че тя се нарежда
към тези редки жалони, които открай време са определяли хода и посоката на историческия поток. Естествено всеки е в правото си да се отнася към нея
по свой начин. Може, разбира се, прецизно, до найдребните детайли, да се разглеждат всичките й завои
и обрати, като се издирват недоизработеното и грешките в предвижданията. И все пак... Не може да не се
констатира, че след нея светът стана друг, в по-голяма степен съответстващ на обективните предизвикателства през последната третина на ХХ век.
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От позициите на днешния ден е съвършено ясно, че перестройката, осъществена от ръководството на Съветския съюз през 80-те години на миналия
век, беше предизвикана не само от необходимостта да се решат натрупаните
вътрешни проблеми, породили сериозни кризисни явления, а и от усещането
за потребност от промени с принципен характер, обусловени от общата ситуация, формираща се в страната ни, както и в целия тогавашен свят. Не е случайно, че в най-кратки срокове нейното въздействие започна да се проявява извън
пределите на Съветския съюз, а след това съществено измени разположението
на политическите сили в обширни територии на земното кълбо.
От тази гледна точка е твърде показателна външната политика на СССР
по време на перестройката. Както се признава в целия свят, тя се определяше
от принципите и критериите на „новото политическо мислене“. Към тях се отнасят деидеологизацията на външнополитическата практика и отказът от прилагане на въоръжена сила като главно средство за отстояване на националните
интереси, недопустимостта на намеса във вътрешните работи на другите държави, уважението към техните самостоятелност и особености, оптималното
съчетаване на външната политика с морала, обединяването на усилията, насочени към решаването на проблеми от общорегионален или глобален характер,
използването на личните контакти на най-високо равнище като предпочитан
метод за общуване между държавите и между народите.
Повечето от тези критерии не бяха „изобретение“ на Горбачов. Много от
тях бяха създадени исторически като квинтесенция на натрупания опит и бяха
в една или друга степен фиксирани в общопризнати документи и в международното право. Новото беше, че в годините на перестройката тези принципи и
критерии не само номинално се признаваха и провъзгласяваха, а и бяха заложени в основата на съвкупността от практически действия.
Принципите и критериите на „новото политическо мислене“ не можаха
да се реализират в пълна степен. За шест години перестройка беше невъзможно да се преодолее докрай наследството от миналото. Много силни се оказаха
устоите на създадения световен ред, влиянието на традициите и степента на
вкоренилия се национален егоизъм.
И все пак беше постигнато много. Съветският съюз разкъса системата от
изкуствени заграждения, обусловили неговата изолация, и стъпи на световната арена като равноправен и влиятелен участник в нея. Неговото ръководство
протегна ръка на западните партньори в преговорите, внасяйки предложения
за радикално съкращаване на ядрените и обикновените въоръжения. Същевременно беше заявена готовност за обсъждане с тях на всякакви заслужаващи
внимание проблеми.
Най-важното постижение на политиката на „новото политическо мислене“ беше преходът от разорителната надпревара във въоръженията към същественото й ограничаване. През 1987 г. беше подписан Договор за РСМД – първият договор за ядрено разоръжаване. Последва редица от други съглашения,
намалили значително надвисналата над света заплаха от взаимно всеобщо унищожение.
Болест на тогавашния световен ред беше продължаващата в течение на
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десетилетия Студена война, която устойчиво тровеше международната обстановка, пораждаше остри конфликти, препятстваше решаването на насъщни
социално-икономически и екологични проблеми. Противостоенето на двата
лагера на международната арена обричаше двете страни на колосална загуба
на човешки, материални и интелектуални ресурси. За нашата страна военните
разходи съставяха не по-малко от една пета от бюджета и една десета от националния доход и отклоняваха най-добрата част от кадровия потенциал и от
научните сили.
Въпреки митовете, появили се постфактум, завършването на Студената
война не беше обвързано с отстъпки и още по-малко с капитулация на която и да
е от страните. В крайна сметка то беше еднакво изгодно за всички участници.
Очевидно е, че бидейки насилствено пресечена в пика на своето осъществяване, перестройката не можеше да реши всички задачи, които в онези години
възникнаха пред нашата страна, пред европейския континент и пред цялата човешка общност. Не можа да се реализира намерението в СССР да се създаде посъвършена, социално ориентирана и демократична обществена система, да се
направят необратими внедрените в практиката външнополитически принципи
на новото мислене и, което е не по-малко важно, да се парализират ретроградните сили. С това и само с това беше обусловено фиксираното от общественото
съзнание тежко кризисно състояние на Руската федерация и на редица други
страни в постсъветското пространство в продължение на двете последвали десетилетия.
С други думи, насилственото ликвидиране на перестройката беше трагична грешка. През 80-те години на миналия век руското общество получи изключителен шанс да излезе на пътя на всестранното обновление, отговарящо на
интересите на всички негови членове, без безсмислени загуби и сътресения. За
неговата реализация имаше необходимите предпоставки: материална база, обществена атмосфера, възможност да се разчита на институтите на държавната
власт. Обаче шансът не беше използван. И вина за това – естествено в различна
степен – имат всички: и тези, които работеха, и тези, които не работеха, и тези,
които целенасочено пречеха да се работи.
Това, което стана след насилственото задушаване на перестройката, не
беше нейно продължение, както твърдят някои от модните сега историци, а
нейно принципно отрицание.
Перестройката предполагаше реформиране на съществуващата обществена система. Постперестройката си постави за цел пълното й унищожение.
Перестройката беше ориентирана към еволюционен път на развитие на страната. Постперестройката – към екстремистки методи на преобразуване. Движещ
стимул на перестройката беше стремежът към постигане на всеобщо благо на
базата на социалната справедливост. Постперестройката беше пресметната за
благото на малцина – необременени с „излишен морал“, сръчни, делови и безцеремонни.
Икономическата програма на перестройката предполагаше развитие на народното стопанство въз основа на множественост на формите на собственост:
кооперативна, частна, общинска, държавна. Състезанието между тях трябваше
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да стане стимул за интензифициране на производството, за широко използване
на постиженията на научно-техническата революция, за повишаване на производителността на труда. В рамките на постперестройката беше поет курс за
установяване на монопол на частната собственост върху природните ресурси и
върху средствата за производство.
В това конкретно беше смисълът на приватизацията, в хода на която беше
подарено и разграбено натрупаното за много десетилетия обществено богатство. В резултат се създаде сегашната икономическа система – основните богатства на страната са съсредоточени в ръцете на висшата бюрокрация, от една
страна, и на най-едрите финансово-промишлени олигарси, от друга.
Перестройката беше насочена към демократична реформация, т.е. към реална демократизация на всички обществени отношения, на политическата система включително. За постперестройката демокрацията си остана само параван,
позволяващ й да замаскира презрението си към простолюдието. Демокрацията
й бе необходима само дотолкова, доколкото да й помага да задържа властта и
да пази образа на режима във вид приемлив за толкова високо ценените западни партньори. Перестройката предполагаше запазване на Съветския съюз
като обновено съдружие на свободни съюзни републики. За постперестройката беше свойствена откровената враждебност към СССР, който се разглеждаше
като отживяла своя век империя, чието разрушаване е за благото на влизащите
в нея народи. Оттук и съзнателните действия за осъществяване на тази цел.
Перестройката се стремеше да създава условия, осигуряващи преодоляването на твърдото противостоене на страната спрямо другите развити държави
и влизането й в световната общност с правата на влиятелен равноправен партньор. Постперестройката определи на страната ролята на сателит на „западния
свят“, събиращ трохи от масата на господарите.
Непълното решаване на проблемите, визирани от перестройката, затрудни реалистичната оценка на предизвикателствата пред човечеството, съзрели
през последвалите години, през новия ХХІ век. В резултат не беше намерен своевременен и адекватен отговор на възникналите нови проблеми. Сега човешката общност се оказа пред двойна задача: от една страна, да довърши това, което
беше пропуснато навремето, от друга – да осъществи това, което трябва да се
извърши днес.
Не е случайно, че в политическата литература напоследък все по-често
може да се намерят твърдения за необходимостта от нова перестройка. Това,
разбира се, е метафора. Но тя отразява реални потребности на сегашния етап
на развитие. Светът се нуждае от сериозни промени. И е заинтересуван от тях
не в по-малка, а в по-голяма степен, отколкото преди.
Разбира се, за четвърт век изтече много вода. Не е същият обкръжаващият ни свят. Не е същото разположението на силите. Видоизмениха се и много
жизнено важни проблеми, изискващи неотложно решение. И все пак... Много
страни от натрупания тогава както позитивен, така и негативен опит чакат своето осмисляне и практическо използване.
Да вземем за пример международната страна на този опит. Ситуацията
в сферата на международните отношения през постперестроечните години се
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определя сега от следното коренно противоречие: от една страна, съвсем очевидно е, че човечеството е изправено пред проблема за създаване на принципно нов световен ред, който би съответствал на нарасналото равнище на взаимна зависимост между народите и държавите; от друга страна, това равнище се
размива под въздействието на съвкупност от дестабилизиращи фактори. Взаимозависимостта интензивно се подхранва от глобализационните процеси, а
дестабилизацията – от растящата съпротива на населението и елита на много
национални държави срещу унификационните тенденции.
Оказа се, че върху поведението на субектите в световната политика продължават силно да въздействат партикуларизмът и егоизмът, които са с дълбоки социокултурни корени. Националнодържавните и корпоративните интереси засега не се вместват в общочовешките рамки. А и самото определение на
тези рамки си остава в сферата на противоборството на политическите и икономическите интереси. В резултат вместо нов световен ред, какъвто се изисква
от ситуацията, човечеството се сблъска с дестабилизация на международните
отношения. Ту тук, ту там избухват силови конфликти.
Характерното за последните десетилетия на миналия век ограничение на
въоръженията беше сменено от нов цикъл на надпревара във въоръжаването.
Извършва се пълзящо разпространение на ядреното оръжие. Повсеместно се
нарушава международното право. Задълбочава се кризата на международните
институции, призвани да служат като инструмент на мира и сътрудничеството. Как се нуждаем в тези условия от предложеното и частично реализирано в
годините на перестройката ново политическо мислене с неговото изискване за
взаимно разбирателство и сътрудничество.
Сега Русия се оказа пред остра необходимост от промени. Общественополитическата система, която се създаде в нея към средата на първото десетилетие на новия век, добре-зле, но помогна някак в изкуствено предизвикания
хаос през 90-те години да се въведе ред и да се задържи при относително високата световна икономическа конюнктура в продължение на няколко години.
Но наскоро настъпилата и продължаваща и сега световна икономическа криза
с безпощадна откровеност освети пределната слабост на скелета, върху който
се държи цялата изглеждаща монолитна руска постройка.
Първо, създадената система за управление на обществото и държавата, в
основата си ориентирана към миналото и консервативна в най-лошия смисъл
на тази дума, решително отхвърля всякакви нововъведения. Това от своя страна крайно затруднява извеждането на страната на модернизационно-иновационни релси, а то е задължително условие за запазването и развитието на Русия. Второ, управленският апарат, създаден през изминалите години, в крайна
сметка се оказа корумпиран и немотивиран за положителни промени. Нещо
повече, в редица случаи той просто е излязъл от подчинение спрямо централната власт, поради което е загубена минималната необходима управляемост
на протичащите в страната процеси. Трето, отчуждението на обществото от
властта и държавата, което отдавна е свойствено за Русия, през последните години придоби наистина гибелен характер. Те устойчиво съществуват като че
ли в различни светове, встъпвайки в съприкосновение само в крайни, катаст-
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рофични случаи.
Разбира се, такава система е крайно неустойчива. Така тя не може да съществува дълго. Усещането за потребност от промени е узряло във всички слоеве на обществото и на властта. Опитът на перестройката би могъл да подскаже
как трябва и как не трябва да се постъпва в едни или в други случаи.
През 2008 г. противоречията, натрупани в света към първото десетилетие
на новото столетие, бяха допълнително обострени от финансово-икономическата криза – най-дълбоката и най-продължителната от много десетилетия
насам. Нанасяйки огромни поражения върху условията за живот на хората в
страни с най-различно равнище на развитие, тя постави пред човечеството
допълнителни остри въпроси. Не е ли породена тя не само от икономическите недъзи, а и от насложената върху тях съвкупност от дълбинни обществени
противоречия?
Възможно и вероятно ли е при тези условия кризата да прерасне във всестранно сътресение на базовите структури в регионален или даже в глобален
мащаб? Очевидно е, че само бъдещето ще даде окончателен отговор на тези
въпроси. Засега едно е ясно. Налице са реални шансове в света, в пределите
на нашия живот да възникне ново качество, способно адекватно да реагира на
предизвикателствата на времето.
Но за да стане това, ще са необходими значителни усилия. И опитът на
перестройката може в немалка степен да бъде полезен. Сходството между предишната и сегашната ситуация се определя от това, че както тогава, така и сега
човечеството в еднаква степен е поставено пред необходимостта не само да се
приспособи към станалите изменения, но и да създаде условия, разчистващи
пътя за предстоящото движение напред.
Превод: Димитър Димитров
Източник: http://www.lawinrussia.ru/tag/ (15.03.2010)
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20 ГОДИНИ ПРЕХОД:
ДА СЕ СМЕЕМ ЛИ, ДА ПЛАЧЕМ ЛИ?
Михаил Мирчев

П

Михаил Мирчев – доцент, доктор на социологическите науки, преподавател в УНСС, в СУ „Св.
Кл. Охридски“ и в Бургаския свободен университет, където е
бил завеждащ катедра „Социални дейности“. Работи в областта на социалната стратификация и мобилност, на възпроизводството на населението, на
теоретичните изследвания на
социалното управление и др. Автор е на множество научни публикации и емпирични социологически изследвания и анализи. Научен ръководител е на Агенцията
за социални проучвания и анализи (АССА-М), експерт в Консултативния съвет по демографските
проблеми при президента на Република България.

рез последните 5–6 месеца много неща се изговориха и написаха по повод 20-те години от началото на Прехода (10 ноември 1989) – трансформацията от предишното „социалистическо“ към
сегашното „демократично“ общество. Имаше голяма
апологетика на сегашното общество, съчетана с нихилизъм спрямо миналото. По-редки и по-периферни бяха противоположните гласове – заредени с носталгия по миналото, съчетана с нихилизъм спрямо
настоящето. Още по-редки бяха реалистичните интерпретации, които се опитват да контролират идеологизирането на анализа и оценките и да оценяват
въз основа на балансирана съпоставка съответните
плюсове и минуси.
Лично аз се стремя да анализирам Прехода в императивите на реализма. Не защото съм идеологически безпристрастен, а защото вярвам в евристичността на обективността. Обективността като най-добра
хранителна среда за: (1) ефективен политически рационализъм; (2) честно гражданско самопознание;
(3) както и за психично здраве на един народ, който
през своята модерна история (130 години след Освобождението и след откъсването от феодализма) е бил
принуден на цикли от 30–40 години1 да прави обществени революции, да катастрофира и да изтърпява
колосални деградиращи процеси, да му организират
„шокови“ системни обществени промени и в началото на всеки следващ цикъл да се оказва в стартова позиция за ускорено догонване на „развитите“ страни и
народи.
В логиката на реализма и в търсене на обективност ще акцентирам на две оценки. Те прозвучаха
сред анализаторите и политическите експерти и мис-
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ля, че са два своеобразни възела, от които може да се разплете истината за това:
какво се случи, кой го направи, кой носи вините или следва да обере лаврите за
Прехода, за неговите социални и обществени резултати?
Става дума за следните две тези и интерпретации на Прехода:
Първо, обяснението, че БКП/БСП2 през 1990 г. е поела стратегическа инициатива при конфигуриране на новото „демократично“ партийно пространство, при формиране на новата политическа структура в България. Не изчака
опозицията, десните, прозападните да се самоорганизират, а ги „подпомогна“
– и с идеи, и с кадри, и с други ресурси.
Съгласен съм с такава констатация. Разбира се, без да се абсолютизира и
без да се изключва елементът спонтанност. Външните фактори са първичният и основният инициатор и субект на Прехода, в общи линии и на начина,
по който той бе реализиран на практика. Но отчитайки тази обективна външна рамка, във вътрешен план лидерите на БКП/БСП действително направиха
всичко възможно да не изпуснат контрола, да не бъдат изтикани в ъгъла, да не
изпаднат в позиция на безпомощност, да не бъдат лишени от перспектива – те
действаха изпреварващо.
Второ, по тази логика се отива далеч в същностната интерпретация, като
се стига до понятието „обществено инженерство“ (social engineering3). И това
споделям. Съгласен съм, че нашият 20-годишен Преход е реализация на типично инженерство – при това в българското общество като цяло.
Безспорна е системността на Прехода. За две десетилетия държавата и обществото в България бяха цялостно трансформирани – не само като структури,
но и като функциониране; не само като социална същност, но и като обществен
облик и качество; не само като гражданска атмосфера, но и като нова обвързаност и различни перспективи пред държавата.
Можем да маркираме няколко основни измерения на този системен обществен преход: (1) от държавноцентрализирана към капиталистическо-пазарна икономика; (2) от еднопартийна към плуралистична политическа надстройка; (3) от общностно солидарна и колективистична към индивидуалистична и
групово егоистична ценностна ориентация; (4) от стратификационен профил с
голяма хомогенност към екстремно социално разслояване и поляризация; (5)
от държава, интегрираща 80–90% от населението с благоприятна перспектива в обществото, към държава, интегрираща с благоприятна перспектива едва
20–30% от населението.
Обществената трансформация наистина е системна, освен това е същностна, наред с това има и ясна класовоидеологическа доминанта. Трансформацията изведе България от орбитата на една световна, по същество имперска
структура (зоната на т.нар. социалистически строй, с център СССР/Русия) и я
включи в друга, по същество също имперска структура (зоната на англо-саксонския западен „капиталистически строй“, наричан евфемистично „развити
демократични страни“, с център САЩ).
Естествено възниква въпросът за СУБЕКТА на промяната – дали той бе
външен или вътрешен, дали радикалната системна промяна на държавата и обществото през Прехода, поне в неговото начало и през първото десетилетие, бе
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закономерна в логиката на вътрешните процеси и политическа конфигурация
(както бе например в Полша), или бе внесена в България отвън?
Моето дълбоко убеждение е, че това социално и обществено инженерство
бе натрапено на България отвън, то не дойде спонтанно отвътре, не бе произведено от вътрешни – мощни и организирани – граждански и политически сили.
Тук е голямата тема за липсата на дисидентство в България до края на
80-те години, за липсата на настойчива публична артикулация на алтернативни обществени модели, преди отвън да ни завъртят в трансформацията на
Перестройката4 и после на Прехода. Най-вече липсваше изявен и консолидиран вътрешен субект на една такава обществена трансформация. Такова нещо
до ноември 1989 г. практически липсваше като значима публична реалност
– липсваше дори самоназоваване като „дисиденти“. Нямаше масово гражданско и заедно с това политически организирано движение, алтернативна партия
(синдикат)5.

За прагматизма на „стратегическата инициатива“
И така, каква бе ролята (възможна и реална) на БКП/БСП в този принудителен процес на обществена промяна?
В условията на наложено ни отвън тотално обществено преструктуриране, трансформация, социално и обществено инженерство тогавашната БСП,
или по-точно тогавашният овластен елит на БКП/БСП (съвсем не целият й
елит, нито всички сегменти на тогавашната й номенклатура), пое стратегическата инициатива.
Защо? Разбираемо е – за да не изпадне от процеса на трансформация на
държавата и обществото, за да не бъде избутан в маргинална позиция и статус
на безпомощен зрител на процеса и, разбира се – за да не изгуби своите властови позиции и социални привилегии.
Последното означава (само)осигуряване на възможност да трансформира своя предишен властов, кадрови и информационен ресурс в нов капиталов
статус от западен тип – пак свой, но вече от западен тип. Става дума за един
разбираем (според логиката на прагматизма в живота6) съсловно-егоистичен
интерес. При съпоставка със сегашния колективен егоизъм на привилегированите съсловия и лидерски клубове политическото поведение на тогавашния
овластен елит не е нито повече „кастово-съсловен“, нито повече „егоистичен“.
Става дума за сегашния колективен егоизъм на: (1) лидерските групи в основните партии; (2) олигархичните клубове; (3) бизнесмафиотските формации;
(4) дори на някои малобройни и изключително привилегировани професионални съсловия – като банкерското и застрахователното, като прокурорскосъдийското и адвокатското, като елита в западни фондации и проекти и други
подобни.
Но има и още нещо от изключителна важност, което днес не бива удобно
да се пропуска. То е с обратен морален знак – тогава БСП трябваше да влезе в
ролята на „обществен инженер“ и като проява на отговорност към държавата и
нацията. Обществена отговорност, която дефинира да не се изпуска и да не се
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предава властта – веднага, на който я поиска. В какъв смисъл и защо?
Към края на 1989 и началото на 1990 г. опозицията в България представляваше аморфна емоционална маса – без консенсусно изявени личности и признати лидери7, без хора с мащабна програма за градивни реформи, без организираност, дори без прокламирана цел и очертан път за обръщането на социализма
(„комунизма“) в неговата алтернатива – капитализъм (пък бил той и „съвременен“, „развит западен“, „цивилизован“). Тази аморфна маса бързо набъбваше
от три различни вида активисти и кандидати за контра-революционна кариера:
(1) убедени антикомунисти, в чиито представи десетилетията на социализъм в
България бяха или съветска окупация, или погрешен исторически експеримент
и невъзможна утопия; (2) „житейски аутсайдери“, които при социализма не са
се реализирали, но разбират от партийно строителство и търсят СДС, за да се
докопат до позиция и власт8; (3) инженерно инкорпорирани в партиите на сините хора от службите и предишната номенклатура, вкл. като експерти. Имайки предвид втория и третия компонент, един, струва ми се, честен син политик
– Иван Сунгарски, казва: „СДС бе заченат в грях!“.
Очевидно е, че тези три граждански компонента в набързо формиращата се синя опозиция са извънредно трудно съвместими. Дълго оставени без
убедително лидерство (Иван Костов истински овладя лидерството в СДС–ОДС
едва към 1998 г.), те създадоха в СДС кадрова каша, в която движението (партията) затъна и не успя да израсне до консолидиран политически субект – с
устойчиво вътрешно идейно и политическо ядро. Вероятно това е един от найважните фактори (вътрешни, субстанциални), поради които след загубата на
властта през 2001 г. сините: (1) бързо се разцепиха на две враждуващи партии
(публично успяха да се помирят едва през 2009 г.); (2) в СДС се заредиха серия
от все по-слаби ръководители, които все по-неубедително се правеха на лидери; (3) не успяха да се възползват от удобната за тях ситуация през 2005 г., за
да се върнат като водещи играчи на голямата политическа сцена; (4) и сега, в
началото на 2010 г. ДСБ и СДС общо имат електорален рейтинг вече в порядъка
на 3–5% и нямат видим шанс отново да станат големи в политиката. Сините
затънаха в собственото си блато.
И така, в обстановката на 1990 г. тогавашният елит на БКП/БСП, дори и да
е имал благородната идея да отстъпи своето властово място, просто не е имало на кого. Нека открито признаем този факт. Съвсем неслучайно две години
по-късно СДС взе властта (със самонадеяния лозунг „С малко, но завинаги!“),
направи правителство (на Филип Димитров), но катастрофира само за 11 месеца. Правителството самò си падна от власт, подбутнато от тогавашния „син
демократичен“ и свой президент Желю Желев – поискаха вот на доверие от Народното събрание и пропаднаха. Някой като не може нещо, той не си го може
– и дори големите братя не са в състояние да му помогнат!
Наивни са както очакванията, така и непрестанните публични призиви,
вече две десетилетия, бившият елит сам и доброволно да се откаже от привилегированата си обществена позиция и да я подари на някакви други и нови
хора – още повече че те се оказаха хора с крайно ограничен личностен и групов ресурс. Ограничен ресурс, доколкото в немалко от случаите, както показа
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практиката, те се проявиха като дребнави алчни реваншисти или като озлобени нови политически кариеристи. Не бива да се отрича, че имаше и „сини демократични“ идеалисти. Но в началото на Прехода те бяха без държавническа
подготовка, в огромното си мнозинство – без манталитет на мащабно мислещи
управленци и политици. Тези хора – и тогава, в началото на Прехода, както и
сега, след края му – забравяха и игнорират елементарното правило, че „власт
не се дава, тя се взема“. Активният елит и номенклатура на БКП/БСП знаеше и
се ръководеше от този принцип на реалното общество. Само наивници могат
да им се сърдят за това.
Обобщено, може ясно да се заяви, че няма нищо по-естествено от поемането на т.нар. стратегическа инициатива от страна на елита на БКП – използваща
не само силата на част от предишната си номенклатура, но и идейно-политическата инерция сред широките „народни“ маси. Последното е изключително важно за правдивия анализ на случилото се в онези години. То поставя остри морални въпроси пред тогавашните лидери на БСП. Но тук дилемата не е „Дали?“,
а „Как и защо по този начин?“ и „С какъв дългосрочен резултат и проекции?“.
Що се отнася до инициативата в началото на 90-те години активно да се моделира структурата на „демократите“, до „кръглата маса“, „програмата Ран-Ът“,
формирането на новото капиталово съсловие – не виждам нещо по-логично
и прагматично. Морализаторското вайкане срещу бившата „комунистическа“
номенклатура няма нищо общо с прагматизма. Ако някой им се сърди, очевидно следва да се сърди на някого другиго – на някого, на когото му се e искало да
поеме инициативата и да стане модератор на промяната, но не е успял.

Сбърканата формула на общественото инженерство
Съвсем друг е въпросът за СБЪРКАНАТА ФОРМУЛА на тази стратегическа инициатива – не толкова при изкуственото възникване на синята опозиция,
колкото като формула на реформиране на трите възлови неща: собствеността и
икономиката, класовата и социалната структура, финансовата система. Сбърканата формула плъзна България по една плоскост, която – вече стана очевидно (две десетилетия по-късно) – е била принципно неправилна и крайно вредоносна за страната, водеща до структурни и същностни деформации на новото
общество. Тук няма да се спирам подробно, само бих искал да маркирам.
Имам предвид следните посоки, избрани от тогавашния „преустроечен“
БКП/БСП елит и частта от предишната БКП-номенклатура, която го реализира
на практика:
(1) Индустрията бе преднамерено фалирана още през 1990 г. – като се
отнеха финансовите активи на предприятията и на тогавашните държавни
стопански обединения (ДСО), изведнъж им беше запушена огромна част от
руските и арабските пазари и заедно с това на директорите на предприятията
бяха възложени функции на маркетинг и търговия, за които те тогава нямаха
подготовка.
Тогавашните директори на предприятия имаха общо взето висока управленска и инженерна квалификация. Но не и като финансисти, търговски и мар-
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кетинг специалисти, не и като гъвкави юристи. Тези функции в ДСО през 80-те
години бяха изведени в специализирани външнотърговски организации (ВТО)
и в ръководния блок на ДСО. Освен това в дотогавашните ДСО имаше отделни
технологично развойни звена (институти), които се занимаваха с технически
разработки, с изобретения, с усвояване на чужди технологии, с внедряване и с
обучение на персонала. Накрая, при предишното общество юридическите услуги бяха сведени до минимум и елементаризирани, докато в новото общество
това се оказа животоосигуряваща дейност и ръководна квалификация.
Всъщност чрез премахването на управляващия блок на ДСО и чрез прибирането на парите им, със закриването или отдалечаването на ВТО и на развойните институти, през 1990 и следващите няколко години предприятията
и техните ръководства бяха практически отрязани от парите, от пазарите, от
нужната им многопосочна управленска компетентност. Е, как няма изведнъж
огромна част от предприятията да блокират и как да не започне тягостен процес на задушаване и умъртвяване. Задушаването и умъртвяването бе правено и
чрез отделяне от корпоративните структури на високопечеливши звена – оставаха непечелившите, които бързо започваха да натрупват дългове и финансова
несъстоятелност.
Този процес се проточи до 1996 г., в която правителството на БСП-Жан
Виденов направи последен опит за оцеляване на голяма част от предприятията,
вкл. чрез наливането на държавни пари за покриване на дългове, вкл. чрез формулата на една несполучлива масова бонова приватизация (в много от случаите
на минотарни дялове), вкл. чрез фатално неуспешния опит да се спре изсмукването на предприятията от тогавашните частни банки. Но банково-финансовата
и политическата катастрофа през 1996 г. спря процеса, прекърши последната
надежда и отвори пространство за сините (Иван Костов) да извършат тотална
приватизация на индустриалния и банковия сектор (1998–2000), в голяма част
от случаите – очевидно разбойническа приватизация на огромни държавни
стопански активи. Следващото правителство на Сакскобургготски–Доган довърши това свято дело9 – с приватизацията на БТК, електроразпределителните
мрежи и други (2002–2004).
(2) Едрото интензивно технологично земеделие с комасирана земя бе брутално унищожено. Започна се през 1990 г. чрез премахването на АПК и след
това през 1992–1995 г. чрез връщането на индивидуалната собственост върху
земеделските земи и част от горите в т.нар. реални граници.
Така, подобно на ДСО в промишлеността, инженеринга, строителството
и търговията, бяха отнети финансовите активи на земеделските кооперации,
стопени външните им пазари, отдалечени обслужващите развойни институти,
разграбването на МТС започна още преди ликвидационните комисии от 1992 г.,
земята отново бе средновековно раздробена. По подобен начин ръководителите на кооперации бяха натоварени с непосилни за тях задачи по осигуряване
на пазари, технология, финансиране. А заедно с всичко това и със задачата да
се справят с импулсираната у индивидуалните собственици на земя дребнава
алчност за реституиране на земята, горите и сградите, за разграбване на техниката от МТС.
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Следващият фатален удар бе нанесен през 1992 г., когато започнаха да
действат ликвидационните комисии на кооперациите за връщане на обработваемата земя в „реални граници“ на индивидуалните собственици. Това бе
първото голямо национално престъпление на сините, на онези сини лидери и
експерти, които бяха подбирани, инкорпорирани, овластявани по инициатива
или с подкрепата на БСП-перестройчиците.
Тогава започна голямото раздробяване на земята, което технологично
върна земеделието 50 години назад. Започна и дългият празен период на административни неуредици и съдебни делби – в този период кой да ти мисли за
производство, за модерно производство, за производително земеделие! Тогава
се разгърна с нова сила многогодишният период на разграбване на техниката
и инвентара, на запустяване и разграбване на иригационните съоръжения и на
сградите, на запустяване на огромна част от земеделската земя. Тогава започна
и фаталният процес на прогонване като ненужна на земеделската технологическа интелигенция – инженери, мелиоратори, агрономи, летци, и така нататък.
Като съвкупен ефект това закономерно доведе до един набиращ скорост
и мащабност процес на масова лумпенизация в българското село – в огромен
мащаб и съвсем официално лумпенизацията тогава бе стимулирана от ликвидационните комисии на земеделските кооперации. За съжаление в тях плъзна и
стана доминиращ бандитският манталитет, манталитетът на злобни, дребнави
и алчни хора. Под тяхното настоятелно ръководство огромната част от техниката от предишното земеделие, немалка част от сградния фонд, както и от самата земеделска земя бяха брутално разграбени, пред очите на всички.
По-деморализиращ и лумпенизиращ процес в българското село и земеделие не ми е известно да е имало през последните 130 години! След това дойдоха
крадливите гето-цигани. След това дойдоха бруталните мутри-феодали. След
това идват турците от съседна Турция, които масово изкупуват земеделска земя
и сграден фонд – в Лудогорието и Странджа, по Южнородопския пояс и другаде.
Така само за няколко години модерното българско земеделие, вместо да
бъде стимулирано да се модернизира като западното, беше пресечено и върнато цяла епоха назад, към раздробеното и примитивно земеделие от 30-те години. Бандитската ликвидация на земеделските кооперации бе осъществена под
политическия патронаж на сините, но стартът и посоката бяха зададени още
през 1990 г. от първото БСП-правителство на Луканов.
Двадесет години по-късно комасацията още предстои и няма да се реализира скоро. Две са обективните следствия от това: първо, практически единствената форма за ефективно земеделие сега е крупното арендуване – при това с
несъвсем ясни и коректни договорни отношения с даващите парчетата си земя
под аренда, със зависимост от банките и техния рекет, с невъзможност да се
предприемат крупни инвестиции за мелиорация, горски пояси, летища и други
подобни, както и с властта да се раздават мизерни и символни годишни дивиденти на собствениците; второ, цените на земеделска земя се държат изкуствено на парадоксално ниско равнище – така това изключително национално богатство се изкупува на безценица, вкл. от чужденци. Тук следва ясно да се каже,
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че чрез това нецивилизовано раздробяване на земята, детехнологизиране на
земеделието и монопол на арендната форма българското земеделие за десетилетия бе изведено извън Европа – извън културното пространство на Европа.
(3) Бяха унищожени кооперациите – като икономически ефективна форма на собственост, като социална форма за колективна стопанска активност
и предприемчивост, както и като традиционна социална и стопанска форма в
България и в Европа. Става дума за кооперациите не само в земеделието, а и в
занаятите и търговията, за потребителските кооперации и други.
Сред равните по Конституция (1991) форми на собственост (чл. 17) кооперациите в България бяха задушени и фактически извадени от така лелеяния
„свободен пазар“. В общи линии този мъчителен и поетапен процес приключи
към 1999 г. Процес, който има не само пряко икономически и организационни
измерения, а и огромни чисто социални и народопсихологически проекции и
деформиращи последици.
Разгромът на кооперациите бе една от основните структурни предпоставки за огромната степен на монополизиране в сегашната българска икономика
– монополизиране в земеделието, в търговията, в комуналните услуги и дейности. Монополизиране, което в тези сектори и в обширни райони на страната
придоби мутренско-мафиотска форма.
Това е и основна икономическа, институционална и гражданска предпоставка за обратното феодализиране на огромна част от малките селища и общини, на отдалечените от големи градски центрове райони, на граничните и
планинските райони. Преди всичко на районите с преобладаващо българомохамеданско и с турско самосъзнание население. Гражданските общности в тези
селища и райони се оказаха изоставени и далеч от държавата, под все по-силна
и все по-тотална зависимост от местните монополисти собственици работодатели, от местните криминални босове, от местните малцинствено-политически
лидери. Лишени от колективната си форма на стопанско сдружаване, хората в
такива селища и райони вече две десетилетия нямат никаква друга действена
форма за своето гражданско обединяване и самоорганизиране – за да могат
те самите да оказват съпротива срещу новите господари и да отстояват своите
общностни, колективни и индивидуални интереси, за да са в състояние да балансират силата, алчността и бруталността им.
(4) Богатата държава бе изкуствено финансово банкрутирана. Българската държава през 80-те бе наистина богата. В началото на 80-те (1983–1984) външният дълг бе под 3 млрд. долара, тогава България отказваше покани от западни банкери и страни да взема от тях заеми. Към края на 80-те външен дълг вече
бе натрупан, но той, според западните стандарти, още бе в нормален размер за
една действаща и балансирана икономика.
Към края на 1989 г. прословутият външен дълг на България е 9,2 млрд. долара, при вероятно 2 пъти по-производителна икономика в сравнение със сега
и при 1,2 млрд. долара държавен резерв. Както се вижда, тогава дългът съвсем
не е бил толкова голям и заробващ, както сега се твърди по идеологически съображения.
Сравнението с огромния натрупан държавен и обществен дълг към чуж-
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бина през последното десетилетие е в полза на горното твърдение. Ако добавим
и натрупвания огромен размер на дефицит по текущата сметка, сравнението
става още по-полярно. Тук може само да се маркира тогавашният ресурс на
България по неизчистените клирингови споразумения с предишните социалистически страни (напр. с ГДР, Чехословакия и Унгария, Полша и Украйна),
както и натрупаните ни вземания от арабски и мюсюлмански страни. Но това
са сложни въпроси, изискващи специален икономически и финансов анализ, за
който тук не остава място.
Как стана изкуственият банкрут?
През пролетта на 1990 г. правителството на Андрей Луканов обяви мораториум върху плащанията по външния дълг. Версията е, че България тогава е
нямала налични пари, с които да плаща вноските и да го обслужва.
Пари обаче е имало. Тук ще отбележа само три крупни източника. Имало е
вероятно около 3 млрд. долара изнесени в чужбина български пари (чрез тогавашните ни смесени дружества, както и от външнотърговските организации).
Можело е те да бъдат върнати – на части, в съответствие с текущите вноски
по дълга. Поради рязкото намаляване на работата в индустрията тогава се освобождава огромна част от произвежданата електроенергия и започва износ
на ток – постъпленията също са в милиарди долари, стигащи за изплащане на
дълга. И накрая, Дойчебанк през 1990 г. е декларирала готовност да даде заем на
България в размер на 600 млн. марки, с които да се прескочи ликвидната криза.
Вместо отговор за съгласие и действия по сключване на този благоприятен външен дълг, Луканов обявява мораториум!!!
Факти, факти, факти – някои официални, някои неофициални. А срещу
фактите и боговете били мълчали. В нашия случай бе направено всичко възможно това изкуствено фалиране на държавата да бъде превърнато в сакрална тайна на Прехода. И досега, две десетилетия по-късно, за тези неща има
само откъслечно прокрадваща се информация в медиите, но нищо официално,
нищо достоверно, което да е потвърдено от държавата. Едно от обясненията
е, че стратегическите сценаристи от БКП–БСП от периода 1989–1996 г. в следващия период бяха подменени от сценаристи с друга политическа окраска и
декларативност, вътрешните сценаристи бяха избутани от чужди сценаристи,
но посоката на общественото инженерство остана една и съща.
(5) Обедняването на държавата бе дублирано с целенасочено и организирано обедняване на народа – на средната класа, на интелигенцията, на образованите слоеве и квалифицираните професионални съсловия, както и на всички
останали трудещи се.
На няколко пъти, с цикъл през около 3 години, чрез неочаквано скачане на курса на долара фактически бяха обезценявани левовите спестявания и
доходи (заплати, хонорари, пенсии, помощи) на огромна част от българското
население, наред с левовите активи на българските фирми. Паралелно бяха облагодетелствани т.нар. кредитни милионери, които при тези обезценки на лева
всъщност връщаха (със закъснение) само малка част от взетите валутни кредити. Част от кредитните милионери нищо и не върнаха, напр. Акрам, който
изпреварващо си умря във френски арест (при него ставаше дума за 200 млн.

21

ТЕОРИЯ
марки).
Това бе един огромен по мащаб механизъм за изземване на огромна част
от спестяванията на народа и на малките фирми и за преразпределението им
към новия едър капитал, към обслужващите ги нови частни български банки,
към привилегированата част от старата и новата политическа номенклатура,
която бе захранвана от тези банки. До 1996 г. банките действаха като основен
преразпределител на финансовото богатство и на държавните стопански активи, с откровени елементи на криминалност – на практика ставаше полулегитимно изземване на богатството от народа и държавните фирми, след което
то бе преразпределяно и концентрирано като лична или групова собственост в
новата каста на едрия капитал. Паралелно с банките, чрез средствата на откровения рекет и насилие, действаха и немалка част от новите частни застрахователни компании от 90-те години.
Кой и защо казва, че в това общество преразпределянето от държавата и
бюджета към „хората“ го правят само левите партии, че това било „лява“ политика? Всъщност през 90-те години новата либерално-дясна държава извършваше и извърши огромно по мащаб преразпределение на народното и държавното богатство, пари и активи. През това десетилетие, с други темпове и в
друг мащаб, със сменени публични играчи процесът на елитарно преразпределяне на общественото богатство продължи. Така по замисъл в България трябваше бързо да се формира новата капиталова класа, или съсловие, или каста.
Така и стана на практика. А междувременно огромна част от това предишно
обществено богатство бе изнесено и омъглено някъде в чужбина. Сега завесата
много срамежливо се повдига – като ни съобщават за десетки хора с необявени
авоари, при това само от няколко банки, само в 1–2 от страните перачници в
Западна Европа.
Всичко това бе режисирано и контролирано от обществените инженери
и стратегическите инициатори. Правителството на БСП-Жан Виденов рухна
през 1996 г., защото този банков балон вече се бе раздул неимоверно, не успяха да го нормализират и стабилизират и се оказаха безпомощни пред силите,
които тогава изкуствено и целенасочено взривиха системата, произведоха верижни банкови фалити (с опустошителен мащаб, подобен на фалитите в САЩ
през 1929 г.). Това бе българската Голяма депресия (1996–1999). Стойността на
лева бе превърната в жалки стотинки, окончателно бяха изсмукани финансовите активи – не само от огромната част от семействата, но и от цялата социална
и пенсионна система, от българските фирми без западно финансиране. Създаде се гражданска и фирмена безпомощност, за да бъдат иззети на безценица
(приватизацията на Костов) огромни производствени активи. Бе обезценена
държавната хазна, външният дълг бе превърнат в наистина непоносимо бреме,
поставиха държавата на колене, да се моли на спасителя – МВФ с неговия Валутен борд. Така беше, това се случи.
Това също бе стратегическа инициатива и обществено инженерство, но
вече с други главни сценаристи и актьори. БСП-актъорите тогава загубиха своята водеща позиция и бяха маргинализирани – част от тях като актьори, които
са доволни, че все пак са оставени на сцената, и търсещи други начини за ак-
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тивно участие.
(6) Преходът от самото му начало бе инженерстван съгласно концепция за
олигархичен капитализъм. С централна фигура Андрей Луканов.
Затова бе отстранен, изтласкан в чужбина, затихна с времето Огнян Дойнов. Към края на 80-те той бе централна фигура в икономическата политика на
Тодор Живков, конкурираше се с Андрей Луканов. За отбелязване е, че Дойнов
концентрираше хората и усилията за отворено към Запад и новите технологии
модернизиране на тогавашната още социалистическа икономика и държава.
Стоящата зад него част от бившата номенклатура на БКП в началото на Прехода бе изтласкана, постепенно обезсилена.
Затова през 1993–1995 г. в България си имахме олигархичен клуб Г-1310, а
по-късно и клуб „Възраждане“. Сега от тези изкуствено изфабрикувани едри
капиталисти останаха май само трима-четирима – най-публичният е Васил
Божков. Останалите изчезнаха някъде в сянката, други ги убиха (Илия Павлов,
Емил Кюлев, ...), трети се изнесоха в чужбина и може да се върнат някога, но
по-вероятно като среден, а не като крупен олигархичен капитал. В края на краищата се оказа, че в България не се формира устойчива група или съсловие на
едър „национален“ капитал, който да има авторитетна обществена и държавна
легитимност.
Неслучайно при приватизацията от края на 90-те години бе въведена баражната формула на т.нар. стратегически инвеститори – изключително завишени количествени параметри на бизнеса, които очевидно не можеха да бъдат формално покрити от новите български фирми и от раздробените бивши
корпорации, а само от чуждестранни. Така търговете за обществена поръчка и
приватизация на обекти с голям мащаб фактически бяха обявявани приоритетно за чужденци, при очевидна дискриминация на българския бизнес. А т.нар.
стратегически инвеститори бяха или световни монополистични корпорации,
или корпорации от съседните ни Турция и Гърция. Скоростната деиндустриализация на България от 90-те през първото десетилетие на този век бе надстроена от все по-доминираща чуждестранна монополизация.
В края на Прехода икономиката и обществото в България се оказаха откровено олигархизирани – но поне олигарсите да си бяха наши български.
Икономиката ни бе превзета не от относително суверенни български олигарси,
а пряко от чуждестранни фирми и световни олигарси – в откровена и груба
форма.
В този смисъл България стана не просто слаба и относително бедна и декапитализирана периферия в западната геостратегическа конструкция. В това си
персонално измерение на икономиката и политиката България стана периферен сателит в изгражданата при глобализацията от 90-те нова световна имперска структура – с основен център САЩ, с под-център – Западна Европа, с подпод-център – Германия. Германия стана още по-директен фактор в България,
ако са верни анализите, че ББ-ГЕРБ бе възкачена на власт с решаващата помощ
и ще управлява под опеката на Германия и лично на Ангела Меркел. Разбира
се, при съответно разпределение на сферите на влияние и при балансиране от
страна на Русия и на Турция.
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(7) Една от първите стъпки на общественото инженерство в началото бе
формирането и легитимирането на ДПС като привилегирована политическа
формация – не само върху откровено етно-народностна основа, но и като реваншистка политическа сила, с нескрита презумпция за развитие по посока на
сепаратизъм (граждански и териториален, политически и икономически).
През 1990 г. ДПС възникна, избра си лидерите, надъха се за публична демократична активност под знака на признаването на колективна вина спрямо
българските турци. Колективна вина заради преименуването от 1984 и масираното изселване към Турция през 1989 г. Колективната вина бе адресирана към
максимално широк граждански кръг – от колективната вина на БКП като партия и организация към още по-широкия кръг на колективна вина на всички
„комунисти“, по-нататък до вина на целия български народ, разбиран като не
етно-народностно „турски“, като не мюсюлмански. Става дума за търсене на
удобно морално оправдание, когато протурската ДПС разви политика на малцинствено отчуждаване и дезинтеграция – в началото сред българските турци,
след това сред циганите мюсюлмани и сред българомохамеданите. По същество
това е идеологическа формула, оправдаваща социалното противопоставяне,
гражданското самосегрегиране, агресивната политическа и икономическа инвазия в цяла България. Две десетилетия ДПС използва това алиби, за да извоюва общностни привилегии за българските турци, привилегии за политическите
им представители и за техните бизнес кръгове.
Нещата бяха усилени чрез персоналния избор – извеждането на Ахмед Доган като политически лидер на ДПС, като публично лице на „справедливо“ борещите се за гражданско равенство в България български турци, като философ
на тяхната европеизация, като организатор на икономическата турска инвазия
в България и на въвеждането на огромна турска номенклатура в общинските и
държавните администрации – дори в общини, градове и райони, в които практически няма големи турско-мюсюлмански общности.
Нещата още веднъж бяха усилени, като се пречеше на опитите за съпротива да се слага знак за равенство между мюсюлманин и турчин – основна формула за национално самоопределение в съседна Турция, възприета от ДПС в
България при атакуването и привличането на общности от българи мохамедани, цигани мюсюлмани, гагаузи и други.
Накрая идва и позволяването на съседна Турция, именно чрез ДПС, да започне да се намесва пряко във вътрешните работи на България. През последното
десетилетие този процес придоби размери на тотална инвазия – стопанско-икономическа, индустриална и земеделска, финансова, териториално-административна, изборно-процедурна, медийна и филмова, кадрово-административна.
Всички ключови компоненти на обсъжданото тук обществено инженерство – и като философия и цели на Прехода, и като действие на самата БСП
и новата й номенклатура, и като съпътстващо действие на десните политици
и сините власти и номенклатура, след това и на властта и номенклатурата на
НДСВ и ДПС (също с дясното политическо позициониране) – всичко това доведе не само до брутални форми на капитализъм, но и до крайна социална поляризация в съвременна България. Доведе до крайно либерален и олигархичен
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вариант на капитализма, затънал в корупция и мафиотизиране. Предизвика и
изключително остра и деформираща демографска криза, съчетана с многопластов процес на обезбългаряване на българската държава.
Разбира се, когато говорим за тези неща, в никакъв случай не бива да се
стига до едностранчивост и елементаризъм. Анализът на Прехода, на неговите
субекти и на съответните вини и заслуги изисква непрекъснато да се търси реалният баланс: (1) между външни и вътрешни сили и фактори; (2) между добри
желания и фатални резултати; (3) между действие по желание или по принуда;
(4) между собствен избор или в мечешката прегръдка на съседите или на големите братя; (5) между произведени беди или пропуснати възможности поради
неподготвеност или заради зла умисъл.
Най-общо погледнато, следва да се отчита, че през последните две десетилетия на обществена трансформация в България се насложиха три глобални
процеса: (1) преходът от социализъм към капитализъм като модел, структура
и функциониране на обществото в България; (2) свръхмонополизирането на
световната икономика, свръхконцентрирането на световната политика, свръхполяризирането и олигархизирането на социалната стратификация; (3) бързото срутване на този свят и обществен модел в световна криза (от 2007 г. насам),
която закономерно повлече и България от 2009 г. насам. И трите процеса са
наддържавни и глобални, в малка степен зависят от българските политици и
от тяхната „стратегическа инициатива“. В този смисъл не е ли редно да бъдем
по-щадящи в критиките си към тях – не е ли по-реалистично да не очакваме от
тях неспирни прояви на героизъм и морална възвисеност? Все пак героизмът е
даден на малцина, както и възвисеността.

Моралната цена на общественото инженерство
Широките „народни“ маси по онова време очакваха и искаха не капитализъм. Още по-малко искаха монополизиран олигархичен капитализъм – според
САЩ-модела, значително социално омекотен в Западна Европа. Нито искаха
пещерен див капитализъм от мутренско-мафиотски тип – пак според САЩ-модела, но от 30-те и 50-те години, или по италианския модел от 70-те години, или
по латиноамерикански модел. Те тогава очакваха и искаха – ни повече, ни помалко – демократизиран социализъм. Демократизиран социализъм, гарниран
със западен потребителски стандарт на живот за масовия човек, с по-отворена
култура и освободен културен обмен, с възможности за свободно пътуване и
движение на хората. Искаха си своя „социализъм с човешко лице“11. Нищо повече от това. Тогава радикалните отрицатели на социализма бяха незначително
малцинство – преди всичко в някои интелектуални среди, както и сред хевиметъл младежките субкултурни групи и общности.
Онези граждански и политически условия просто предполагаха да се оглави и контролира отвътре така или иначе започващият процес на обществено
инженерство, започващият процес на социално и институционално, икономическо и ценностно, политическо и медийно, културно и психическо инженерство. В зададените външни императиви на Прехода въпросната част от елита и
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от номенклатурата на БКП/БСП намести себе си като централен субект. Опита
се и го направи, не пропусна момента и шанса си.
Както вече се каза, тогавашната номенклатура не се даде безропотно, а
след като стана ясно, че ще се прави ново общество, каза следното: ние при предишното общество бяхме привилегированата класа, искаме и при следващото
общество да останем такава – друг тип класа, но привилегирована.
Тогавашната номенклатура (част от нея) – изпреварващо и организирано,
с обусловената доза циничност – трансформира сама себе си, за да се окаже
адекватен привилегирован субект в новосъздаващото се общество и държава.
Мисля, че не бива нито да се бяга от тази тематика и от назоваването на този
факт, нито да се игнорира закономерността на такава самотрансформация.
Разбирам колко това е неудобно за анти-“комунистическите“ заклеймявания, за патоса на анти-“КДС-ченгеджийските“ заклеймявания от десетилетието на 90-те и сега подновени при ГЕРБ-ББ властта (2009), но това е реалността – един от гражданските императиви на Прехода, именно граждански
императив на Прехода. Който отказва да види и да разбере това, остава в плен
на някакъв нравствен максимализъм, който не е нищо повече от наивност и
дори инфантилност. Остава в плен и на удобното и активно развяваното вече
две десетилетия идеологическо плашило на Прехода – „мръсните комунисти и
ченгета“, които били виновни за всички беди: (1) за деформациите на Прехода,
в демокрацията и пазарната икономика; (2) за принципното разминаване между очакванията от Прехода и това, което сега имаме на практика; (3) за това, че
новото Слънце грее далеч по-топло и съзидателно в Чехия, но огрява България
с помръкнала и по-студена светлина.
Съвсем друг е въпросът за излъганите надежди и доверие сред левите хора
в България (социалистите, и още повече комунистите), за готовите да гласуват за БСП избиратели, за изоставената без лидерство лява интелигенция, за
изкуствено одеснялата младеж, която се нуждае от харизматична лява мисъл.
Виждаме от поредицата изборни неуспехи, че става дума за принципно разминаване между партия и огромна част от симпатизантите и избирателите й,
от левите сегменти в структурата на гражданското общество. Тук проблемът
също е с остри морални акценти, но засега бих отложил анализа за друго време
и място.

Революция или реставрация, контрареволюция или...
Някои анализатори казват, че в началото на 90-те било имало революция, гарнирана с контрареволюция. Това ми се струва принципно неправилна оценка.
Революция имаше, доколкото се сменяше общественият системен модел.
Но от гледна точка на политическо и класово, социално и ценностно съдържание тази революция е по-коректно да бъде назована с термина реставрация. Неслучайно, поне в първото десетилетие, реституцията, гражданският
образ на „реститутката“, промяната на собствеността на лично и корпоративно
равнище чрез реституция беше центърът на Прехода, на т.нар. революция. За
съжаление у нас прокапиталистическата „революция“ в значителна степен бе
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редуцирана до дребнава реституция и до битова реставрация на капитализма
от царско време.
Контрареволюция – като се визира желанието на „комунистите“ да върнат
обществото назад!? Няма контрареволюция в процеса на Прехода, доколкото
контрареволюция би било желание на бившата БКП-номенклатура да направи
обратен обществен завой, да върне обществото към нещо, което е „социализъм“ или „комунизъм“ като обществена конструкция. Никога в този 20-годишен период бившата БКП-номенклатура (властващата част от нея) не е имала
илюзията, че това е възможно. Поради това и никога не си е поставяла такава
задача. Нещо повече, целенасочено е действала за ограничаване и обезсилване
на серия от нововъзникващи комунистически партии с радикални възгледи.
Такива партии имаха своя потенциален електорат, който не бе малък както сред
възрастните, така и сред младите поколения – инерционно през 90-те години, с
нова гражданска енергия през настоящото десетилетие.
Вероятно това е една от важните причини и обяснение на факта, че за 20
години в България се оказа невъзможно да възникнат нови мощни комунистически партии – като сериозни политически субекти, действащи в новите (капиталистически) обществени условия. Доколкото опитите тежнееха към предишното общество и държава, те сами себе си поставяха в позиция на политически
и социални маргинали. Сами се изолираха от потенциалните си избиратели,
които имат здрав обществен инстинкт и добре усещат, че връщане назад – поне
в обозрима историческа перспектива – не е възможно. В този смисъл опитите
за ориентирани назад комунистически партии може и на доста избиратели да
са симпатични, но те няма как да получат практическата им подкрепа – именно
поради ясното гражданско съзнание за невъзможност на една „социалистическа контрареволюция“.
Тук отварям една скоба – сините бяха болезнено ревниви и завистливи
през 90-те години и продължават досега да са изключително озлобени спрямо
предишната номенклатура и нейната оцеляваща способност. Надявам се да се
възприеме като резонно обяснението, че те, опитвайки се да изземат позицията
от предишната номенклатура, за 20 години не успяха да го сторят – поне в онази степен и размах, в които им се искаше. Това е личностен неуспех на сините и
на тяхната нова синя номенклатура – вместо да влязат в центъра на обществото
(не само идеологически), да овладеят безапелационно новата привилегирована класа, да превземат капитала в икономиката, те си останаха в относително
маргинална позиция – днес маргинализацията им е още по-видима, управляващата ГЕРБ и лидерът Борисов са ежедневно огледало на техния неуспех. За 20
години голяма част от бившата номенклатура бе избутана от позиции, но не бе
постигната целта тя като цяло да бъде превърната в политически и обществен
аутсайдер. Нито БСП се оказа убита партия. Нито социализмът като идея и
възможни форми на приложимост престана да вълнува голяма част от хората
в България.
По същество става дума за историческо поражение, особено като се има
предвид изключително благоприятната външна подкрепа и намеса (западна, но
и откъм Русия), особено в периода 1997–2001 г., когато сините имаха тоталната
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държавна власт в ръцете си. За тяхна беда те не само не успяха да се възползват
стратегически, но и бяха свалени и избутани от властта по един опозоряващ
начин – два пъти през 2001 г., на парламентарни и на президентски избори.
Трябва да се признае, че в процеса на трансформация и разместване на
гражданските пластове, на безапелационен идеологически и политически натиск отвън бившата номенклатура показа изключителна пластичност и адаптивност (за лошо или за добро), което съвсем не може да се каже в такава степен
за конкурентите им от дясното пространство. От тази гледна точка предишната
номенклатура показа впечатляващ капацитет. Това е обективен житейски факт,
независимо кой го харесва и кой злобно се изкривява от него.

Кога завършва Преходът?
Като се тръгне от 10 ноември12 или след това от 14 декември 1989 г., става
дума за всеобхватна „макротрансформация“, за системен преход от една към
друга обществено-икономическа формация, от един към друг вид общество,
от една конфигурация на връзка между базата (икономическа, собственическа, капиталова) и съответните й надстройки в обществото към друга. Става
дума за преструктуриране на макросистемата на обществото – като структура
и функциониране, като вътрешни и външни обвързаности и баланси13.
Много интересен е въпросът КОГА ЗАВЪРШВА този наш пореден исторически преход? В моите представи Преходът има поне три финални точки – в
различни измерения и с различен мащаб – съответно през 1999, след това през
2007, и още веднъж през 2009 година.
В класово-икономически смисъл той завършва през 1999 г., когато получаваме официално признание от Европейския съюз, че вече сме направили
Прехода и в този смисъл сме станали функционираща пазарна икономика и
демокрация от западен тип. Пазарна икономика – съгласно императивите на
Вашингтонския консенсус, подчинена на структурите на световните корпоративни монополи, функционираща под контрола на МВФ и Световната банка.
Западна демокрация – има най-различни демокрации и затова трябва изрично
да се уточни, че става дума за демокрация от съвременен либерален западен тип,
със съответната политическа и идеологическа, ценностна и медийна надстройка и инструменти.
През януари 2007 е вторият финал на прехода – в геостратегически глобален план. Дотогава ние бяхме (15-ина години) контактна и все още не изцяло
асоциирана периферия на новата имперска конфигурация (Западната, с център
САЩ), към която бяхме пренасочени и към която се стремяхме. С приемането
й за член на ЕС от 1.I.2007 г. България бе преместена спрямо условната и практическата граница на Западния свят – от външната страна мина откъм вътрешната й страна. Важно е да се подчертава, че България остана типична периферия, само че включена – т.е. имаща вече не само ангажименти и правото да се
моли, но вече и права на „пълноправност“, т.е. и права да иска.
Редно е да си даваме сметка, че обективно и в двата случая България бе
и остава в позиция на маргинална държава и маргинализирано общество – до
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2006 г. като стояща между два свята, откъсваща се от единия и стремяща се
към другия; след 2007 г. като страна, която иска и трябва да възприеме съответните нови стандарти и норми, да „догонва развитите“ си нови партньори,
да бъде добра ученичка на привидно добронамерените си, но високомерни и
назидателни нови професори, или както вече има гражданственост – на новия
си властов „Биг брадър“ и неговите представители.
За България в този ракурс – наложената й позиция на изключена маргиналност и след това на включена маргиналност – практически липсват анализи.
Официализираната експертна общност панически бяга от такъв поглед при осмисляне на новото позициониране на България и на последиците от това за нас.
Отделни неща се прокрадват в малко на брой публикации, включително рядко
в академични анализи и доклади.
Една от хватките на скриването е, когато сериозни изследователи и анализатори се самоограничават и не дават дългосрочни прогнози – ясно и точно характеризират настоящи негативни явления и процеси, но отрязват динамичните редове и не ги продължават в перспективата на следващите 20–30 или
50–60 години. Най-често това свиване и загърбване на бъдещето съм срещал в
доклади на демографи, на икономисти, на социолози и културолози, занимаващи се с проблеми на нацията, националната идентичност и етно-народностната структура на населението и трудовите ресурси на страната14.
Темата е широко обсъждана единствено в алтернативни медии и анализи,
стоящи на принципно анти-САЩ, анти-ЕС и анти-глобализационна позиция.
Но в този краен ракурс рационалното в анализа потъва, захлупва се от радикален критицизъм, става емоционално и психически невъзприемаемо поради
екстремизма и нихилизма на оценките. Тук очевидно са нужни спокойни и балансирани, същностни и честни анализи – теоретически и емпирични, политологически и икономически, социологически и ценностни, социално-психологически и културологически. Практиката остро се нуждае от тях.
А докато те се бавят, циничният популизъм се развихря и възползва. Завладява все по-широки граждански пространства. Овладява огромния партиен
вакуум в дясното и в лявото пространство. Измества демократичния рационализъм чрез импулсиране на примитивен ирационализъм. Ефективно използва
медийни техники за масово хипнотизиране и за превръщане на огромна част
от електората в заразена от митове тълпа. Това ярко бе демонстрирано на парламентарните избори през 2001 г. (20 юни). Още по-ярко и с по-ясни медийни средства бе направено и демонстрирано при парламентарните избори през
2009 г. (5 юли).
Третият край на Прехода според мен е 2009 г. – можем да го дефинираме
от гледна точка на качественото ниво на функциониране на системата. Третият
край съдържателно се корени в избора България да се „развива“ като относително примитивна и субстанциално обедняла и бедна периферия на Европа и
като далечен петостепенен сателит на САЩ.
Този трети край стана: (1) чрез избора на един неблестящ с начетеност
човек за премиер и лидер на държавата; (2) чрез извеждането на една нова партийна номенклатура с впечатляващо по-нисък „административен капацитет“;
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(3) чрез неприкритото извеждане на официозната държавна сцена на мутренско-мафиотски субекти, манталитет и порядки.
След всичко това на България действително й предстои едно ново начало,
когато да започне да си връща увереността, че човек е не само Homo, но и Sapiens
– (1) както в индивидуален план, когато става дума за лидерите на основните
партии и на държавата; (2) така и в общностен план, когато става дума за съсловията на политиците, журналистите, интелигенцията; (3) а също и в макромащаб, когато става дума за самосъзнанието на българската нация и за инстинкта
й за самосъхранение и възраждане като макрообщност със своя силна държава
и ясна идентичност.
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Тези цикли като начало и катастрофален край се маркират от следните исторически преломни събития: Освобождението (1878) и после Съединението (1885); Балканските войни
и Първата световна война (1912–1918); Втората световна война и Ялтенското разпределение на Европа (1939–1945); разпадането на СССР, СИВ и Варшавския договор (1989–1991).
През април 1990 г. след референдум сред членовете на БКП партията сменя името си – от
„комунистическа“ на „социалистическа“.
Social engineering – според създателя на това понятие и на съответната концепция за
обществена активност и моделиране Адам Подгорецки (1968–1974), става дума за „подреждане и систематизиране на факторите на социалната среда, така че да се създаде
възможност за поява на ефективна социална активност... предполага проектиране и
формиране на структури и процеси...“, използват се социални техники – не само за организиране и сплотяване, а и за манипулиране и контрол.
Перестройка – визира се политиката от Юрий Андропов до Михаил Горбачов през 80-те
години в СССР, СИВ и Варшавския договор, довела до тяхното разпадане и до превръщането на света в „еднополюсен“ – чрез този термин пък се визира геостратегическият и цивилизационен полюс САЩ.
Такъв тип организирана съпротива срещу онзи строй е имало до началото на 60-те години – като инерция от обществото до войната и като демократични партии и движения
веднага след войната (1945–1948). След това се появява едва в края на 80-те години: като
един екологичен клуб за Русе (септември 1988), като някои интелектуални кръгове в СУ,
БАН и другаде. Тук не отчитам турско-националистичните и екстремистки организирани
форми от началото на 80-те години – те са друг тип явление.
Като правило житейският прагматизъм е винаги преди, по време и след самоцелните морални оценки и заклеймявания – (1) от страна на претендиращите да заемат привилегирования връх в държавата, икономиката и обществото, но нямащи сили да се преборят
за него; (2) както и от страна на наивните млади хора, подлъгвани от лозунги и идеологеми; (3) така също и на инфантилната част от интелигенцията, която мисли благородно
или високопарно, но стои далеч от реалностите в обществото; (4) не на последно място
и на зомбираните анти-“комунисти“, които реагират ирационално на червеното (но не на
испанска арена, а в реалното общество, в случая – българското).
Както Лех Валенса и „Солидарност“ в Полша, както „Граждански форум“ и Вацлав Хавел в
Чехословакия.
Според сполучливите определения на Иван Сунгарски (Екогласност–СДС–ДСБ), два ман-
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дата депутат – един от хората, за които бих казал, че е от интелигентните „сини демократи“, с идеализъм: 1994–1996 г. – синя опозиция, 1997–2001 г. – синя абсолютна власт. Вж. в.
„Политика“, 25–31 май 2007, с. 15.
Неслучайно използвам определението „свято“ дело. Свято, доколкото се изпълняваше
една от основните идеологеми на прехода: „частната собственост е свята и неприкосновена“; доколкото дисциплинирано се правеха самоцелни реформи съгласно Вашингтонския
консенсус и неговия императив за бърза и радикална приватизация на всичко възможно; доколкото жадните бързо и „необратимо“ да станат крупни капиталисти възприемаха
властта и политиката като единственото средство, което им е достъпно и следва панически бързо да се използва за лично капитализиране.
В него участваха: Ангел Първанов, Васил Божков, Емил Кюлев, Илия Павлов, Красимир
Стойчев, Петьо Блъсков и други.
Според лозунга на „Гражданска пролет“, Александър Дубчек, от вълненията и събитията в
Чехословакия през 1968 година.
Решението на ЦК на БКП за сваляне от власт на Тодор Живков. Той си подава оставката
като генерален секретар на БКП, пленумът на ЦК я приема и изразява благодарност за
личните му заслуги. Така се слага началото на промените. Вижда се, че началото е поставено от висшия ръководен орган на тогавашната управляваща партия – БКП. Промяната
започва „отгоре“, а не „отдолу“.
По този въпрос съм писал в една моя студия от 2003 г. Вж. в: Михаил Мирчев. Текстове 2.
Покана за социология. 2007.
Подробно по тези въпроси вж. в новата книга: Михаил Мирчев. Възпроизводство на населението и трудовите ресурси. Стратификационен профил, цивилизационно разслояване
и социална динамика в България, 2009.
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КРЪГЛАТА МАСА  1990:
ПОГЛЕД ОТЛЯВО СЛЕД 20 ГОДИНИ*
Александър Лилов

І. Преустройството –
злонамерен политически курс или
провалени реформи?

Н

Александър Лилов – професор,
доктор на философските науки,
член-кореспондент на БАН. Работи в областта на философията на културата, естетиката и
политологията. Автор е на монографии и научни трудове, по-важните от които са: „Към природата на художественото творчество“ – преведена на руски, полски,
китайски, чешки език, „Въображение и творчество“, „Европа – да
бъде или да не бъде“, „Европа – диалог и сътрудничество“, „Диалогът на цивилизациите. Световният и българският преход“ –
преведена на китайски език, тритомникът „Информационната
епоха“; както и на над 200 публикации у нас и в чужбина. Директор
е на Центъра за стратегически
изследвания.
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есъмнено основният резултат от обществения
процес през изминалите 20 години е радикалната промяна на обществената система в СССР и в бившите европейски социалистически страни. Социализмът от съветски тип претърпя крах и се извърши
реставрация на капитализма.
Невярна е обаче тезата, че самият замисъл и самата цел на преустройството са били именно тези
– разрушаване на социализма и възстановяване на
капитализма. Това е невярно, дори когато тази теза се
лансира от самия Горбачов, както, по информация на
печата, постъпи той в своята лекция пред Цариградския американски университет. Вярно е, че провалът
на перестройката заби последния пирон в ковчега на
руския комунизъм. Но да се твърди, че с тази цел е
била планирана и започната перестройката – това
не отговаря на фактите. Всеизвестно е, че тя тръгна
под лозунга: „ПОВЕЧЕ СОЦИАЛИЗЪМ“. Всички документи на КПСС за перестройката бяха подчинени
на този именно замисъл, на тази цел. Цариградската
версия очевидно отразява сегашните интереси и позиции на Горбачов, опита му да кандидатства за друга историческа роля – ролята не на реформатор, а на
унищожител на руския социализъм.
* В основата на статията е изложението на Александър Лилов на колоквиума на Сорбоната „Национална Кръгла маса
от 1990. Основополагащ акт на българската демокрация?“
(10–11 май 2010 г., Париж).
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Но въпросът не е какво е мислил тогава и какво мисли днес Михаил Горбачов, а каква бе реалната картина на обществения процес в СССР и в КПСС
през осемдесетте години на ХХ век. Иначе казано: главният въпрос е имаше ли
историческа необходимост от перестройката, какво беше нейното историческо предназначение и оправдание. От тази гледна точка разглеждането на перестройката като замисъл за прикрито подкопаване на социализма е твърде лековато, а като открито намерение – направо авантюристично. През 1985 г. нито
едната, нито другата цел бяха възможни – техните автори, право или криво,
просто не можеше да се окажат начело на партията и държавата.
Изобщо, ако погледнем на нещата in profundis, не става дума за едни или
други тайни или явни конспиративни замисли, а за системен проблем на общественото развитие.
Началото на перестройката в Москва и на реформите в Пекин може да се
обяснят адекватно само по един начин: като назряла историческа необходимост
да се адаптира социализмът към новите реалности в края на ХХ и навечерието
на ХХІ век. Тази именно цел мотивира исторически и започналите реформи
в Китай през 1978 г., и перестройката в СССР през 1985 г. Тази необходимост
оправдава започването в наше време на реформирането и модернизацията на
социализма в целия свят.
„Китайското чудо“ легитимира могъщата преобразуваща сила на този изключително пасионарен исторически процес. Провалът на перестройката в СССР
и в другите бивши европейски социалистически страни поставя под въпрос не
необходимостта от реформиране и модернизация на социализма, а способността
на съответните партии и исторически личности да реализират успешно съответни реформаторски проекти.
От това могат да се направят следните два извода. Първият – преустройството и модернизацията на социализма бяха исторически необходими. Да не
се разбира това, да се превръща думата „перестройчик“ в хула е признак за
политическо и теоретическо скудоумие. Вторият – провалът на съветската модернизация е тежка историческа отговорност. Да не се осъзнава това е признак
на партийна и личностна деградация.
Отношението на Българската комунистическа партия и на Тодор Живков
към историческата необходимост от преустройство на социализма (т.е. от неговото реформиране и модернизация) и към конкретния исторически процес на преустройството се нуждае от цялостен анализ. Сега в говоренето и писането по този
въпрос има много боклук, злонамереност и конюнктурщина. Тезата на Живков за
„снишаването, докато мине бурята“ е характерологична за това отношение.
Но да се върнем към конкретната обществена реалност на 1989 година.
Динамиката на процесите през втората половина на 1989 г. се ускори и рязко се изостри. Перестройката в СССР тежко забуксува, в Полша, Чехия, ГДР
станаха преломни събития, стената в Берлин падна на 9 ноември 1989 г. и българският 10 ноември стана неизбежен. Не е оправдано да се подценява значението на 10 ноември. С него бе сложен край на продължилия 30 години режим
на Тодор Живков и бе прогласен преход от авторитарен държавен социализъм към демокрация и пазарна икономика. По-късно, по различни вътрешни
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и външни, обективни и субективни причини така формулираната същност на
прехода бе съществено променена и по своето реално съдържание у нас вече 20
години протича преход от социализъм към капитализъм. Горната обща формулировка официално не е коригирана, но същността е именно такава. Досега историята винаги се е движила напред – от първобитното към робовладелското,
от робовладелското към феодалното, от феодалното към капиталистическото,
от капиталистическото към социалистическото общество.
Сега сякаш наблюдаваме движение назад – от социализъм към капитализъм. Не мисля, че се е сменила посоката на движението на историята. Реставрацията на капитализма е факт, но това не е „стрелата на времето“ (Пригожин),
а един от зигзагите на общественото развитие. Това са временни исторически
периоди. Движението на историята не е линейно – напред по права линия. В
него има етапи, цикли, ускорения или забавяния, зигзаги, поврати. Нека си
спомним реставрацията след Великата френска революция или неоколониализма например. Такъв поврат наблюдаваме и в наше време. Това обаче не означава, че развитието на света тръгва в обратна посока. По всяка вероятност
европейският социализъм ще премине исторически и през фазата на реставрацията. Това променя конфигурацията на неговия исторически път, а не е краят
на историята, нито е краят на социализма.
Още един принципен въпрос. През изминалите 20 години се хвърли много
кал върху водещите дейци на Българската социалистическа партия. Създаде се
дори своеобразна преходна митология.
Чувствам се длъжен да подчертая, че повечето от дейците на българската
реформация на социализма бяха и си остават идеалисти. Тяхната цел не бе личното забогатяване, а модернизирането на социализма. Разбира се, от комунистическите среди се рекрутираха видни новобогаташи, които отдавна забравиха
или пренаписаха своите биографии. Често ме питат какво е моето отношение
към тях. Ако са забогатели в границите на закона и вследствие на своите способности – халал да им е богатството. Ако са грабители и криминални особи – да
бъдат сурово наказани. Бих искал да сме наясно. Социализмът не е равенство
в бедността. Социализмът е заможност за всички хора, широка средна класа.
Ние, социалистите, сме на историческата сцена, за да ликвидираме бедността и
да осигурим материални условия за развитие на всеки човек.
Повтарям отново: повечето от българските социалистически реформатори през 1989 г. бяха идеалисти. Те останаха верни на социалистическия идеал,
не участваха в разграбването на страната, преживяха тежки удари и рани, преведоха партията по горящи мостове и я запазиха идейно, политически, кадрово. Те не искат ничии благодарности, не чакат цветя, но и не приемат политическата, идейна и морална лилипутщина нито отдясно, нито още повече – отляво.
Ние свършихме нашата работа, времето ще покаже кой кой е в прехода и всекиму ще отдаде заслуженото.
Аз отхвърлям прокурорските обвинения срещу българските реформатори,
хулно наричани „перестройчици“. Нашето кредо е абсолютно ясно – ние виждахме спасението на социализма и на партията чрез тяхното реформиране.
Аз питам хулителите на перестройчиците – каква е тяхната алтернатива на
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преустройството. Как трябваше да постъпят социалистическите страни в края
на ХХ век?

ІІ. Кръглата маса 1990 –
мъдро решение на новото ръководство на БКП
Сега започнаха да се чуват гласове, че свикването и работата на Кръглата маса са грешка. Властта на десницата, казват тези новопоявили се герои на
конюнктурата, е генетично нелегитимна, защото й е дадена от Кръглата маса.
Изобщо Кръглата маса според тях е безпринципен компромис между „перестройчиците“ и бързо разрастващата се политическа десница. Целият преход,
твърдят те, е продължение на този безпринципен компромис.
От разсеяност обаче те и тук не казват какъв е вариантът, който според тях
е бил и по-добър през 1989–1990 година.
Извънредно положение? Арести? Оръжие? Или някаква друга форма на
силово решение?
Нека погледнем реалната политическа ситуация ноември–декември 1989
година.
Вътре в страната:
Еуфорията от 10.ХІ. беше започнала забележимо да спада. Дори да утихва.
Обратно – активността на „неформалите“, публичните негативни настроения и
прояви – да се увеличават и да стават все по-агресивни (да си спомним само окупацията на Народното събрание на 14 декември или блокадите на кръстовищата от студентите). Етническата обстановка все повече се изостряше в резултат
на т.нар. възродителен процес. Опасността от етнически провокации и взрив
ставаше все по-остра. Снабдяването с хранителни продукти – все по-трудно и
оскъдно. Наложи се режим на електрическия ток и на водоснабдяването.
Извън страната: Малта, срещата Буш–Горбачов – отказ от досегашните
отношения в СИВ и Варшавския договор, постановката всяка страна да се оправя сама. Във всички бивши европейски социалистически страни, с изключение на Югославия, се наблюдаваха бурни демократични промени, кипеж. В
Полша – некомунистическо правителство начело с Мазовецки. В Чехия – ежедневни стохилядни митинги на Вацлавския площад. В ГДР – масови потоци от
граждани към Западен Берлин. В Унгария – бързи реакции на левицата за овладяване на ситуацията. В Румъния – кървави събития. В Съветския съюз – все
по-голяма дестабилизация на обществото и буксуване на перестройката.
Нужна беше адекватна реакция на вътрешната и външната ситуация. Ние
нямахме право да подценяваме сериозността и остротата на вътрешната обстановка. Нито да погазим принципите на демокрацията, които бяхме обявили
като фундамент на новото ни държавно и обществено развитие.
Ръководството на БКП взе решение за инициирането на Кръгла маса. Това
бе мъдро решение.
Каква е моята визия и моята преценка за Кръглата маса – 1990 година.
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ІІІ. Значението на Кръглата маса
То е много голямо от гледна точка на демократизирането на политическата система, а от гледна точка на гарантирането на мирния характер на прехода
– основополагащо. Да, това бе компромис, но благоприятен за България компромис.
Кръглата маса постави цивилизовано начало на българския преход. Смятам, че самото й организиране, нейната дейност и нейните документи са израз
на сериозния интелектуален и политически капацитет на тогавашния политически елит на страната. И вляво, и вдясно. Вярно е, че нашата Кръгла маса
стана под влияние на полската Кръгла маса. Аз се отнасям с голямо уважение
към полския пример. Говоря за „Солидарност“. Говоря за Гданск. Говоря за Лех
Валенса и Адам Михник вдясно и за Войчех Ярузелски – вляво. Без полската
Кръгла маса нямаше да я има и българската.
Но примерът на полската Кръгла маса съвсем не намалява ролята на българския фактор в свикването и в работата на нашата Кръгла маса. ТОВА БЕ
БЪЛГАРСКА КРЪГЛА МАСА. Ние живеем на Балканите и, както се знае, преходите и на Запад, и на Север от България започнаха по съвсем друг начин. В
Югославия – войни, Босна и Херцеговина, по-късно Косово. В Румъния – кръв,
съд и разстрел на Николае Чаушеску и съпругата му. В Кавказ и Прибалтика
– кръв и политическа дестабилизация.
Политическият избор на България не бе война, не бяха оръжейни сблъсъци и кървави събития, а политическа кръгла маса. Този избор прави чест и на
тогавашната левица, и на тогавашната десница. Сега е много рано да се отговори на въпроса кой кой е в българския преход, това, ще повторя още веднъж,
е компетенция на историята, но убеден съм, идващите поколения и времена
няма да коригират значението на Кръглата маса като цивилизована и демократична прелюдия на българския преход.
Смятам за свой дълг да засвидетелствам уважение към нашите опоненти
от десницата на Кръглата маса през 90-те години. Ние бяхме и сега сме идейни
и политически опоненти, но нека помним думите на Волтер: „Не съм съгласен с
Вас, но съм готов да дам живота си да можете да изразите своето мнение.“
Специално бих искал да откроя значението на Кръглата маса за запазването на гражданския мир в страната. Смятам, че големият принос на нашата
Кръгла маса е в политическата област. Могат да се отправят различни критики
към нея, но, струва ми се, че две нейни заслуги са безспорни.
Първата – именно на Кръглата маса бяха направени първите стъпки в демократизирането на българската политическа система: изработи се общо становище за елиминиране на член първи от действащата Конституция за ръководната роля на комунистическата партия; сложено бе начало на политическия
плурализъм и на политическия диалог между партиите; установена бе свобода
на печата и на електронните медии.
Втората – прие се специален документ на Кръглата маса за запазване на
гражданския мир и за отстояване на мирния характер на прехода.
Това са големи постижения на българската Кръгла маса. Мисля, че и отля-
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во, и отдясно на Кръглата маса през 1990 година стояха различни политици, но
политици, които искрено се стремяха към демокрация. Това бе романтичният
период на българския преход. За жалост той беше кратък. Твърде скоро настъпи периодът на яростна политическа конфронтация, а в нейния разгар – и на
криминализирането на икономическите реформи, на разграбването и разорението на българската икономика.
Кръглата маса действаше като нов, предизвикан от събитията и адекватен
на събитията държавно-политически форум. На него се обсъждаха най-важните въпроси от тогавашната политическа ситуация, изработваха се решения по
тях, формираха се послания към обществото. Като цяло Кръглата маса действаше, своевременно и отговорно. Нямаше политически вакуум и хаос. Бих искал да свидетелствам, че в политическо отношение Кръглата маса беше на ниво,
което съответстваше на тогавашния исторически момент.
Разбира се, в ежедневната работа на Кръглата маса имаше освен сериозни
дискусии и весели моменти. Спомням си колко дълго дискутирахме как да се
нарича държавният глава на страната – президент, както предлагахме ние, или
председател, както предлагаше десницата. Което езиково е едно и също нещо.
Естествено, в основата на този дълъг дебат стоеше не езиковото название на
държавния глава, а определени политически интереси на представените в
Кръглата маса политически сили. Ние от БСП предлагахме повече правомощия
на президента, защото имахме мнозинство в тогавашния парламент и бяхме сигурни, че той ще избере социалист на този пост. СДС, обратно, целеше ограничаване на президентските правомощия (по същите причини). По-късно нещата
не се развиха нито по нашите, нито по техните предвиждания и въпросът за
президентските правомощия продължава впрочем и днес да бъде открит.
Или случаят Христофор Събев (един специалист по атомна физика, преоблякъл се в расо на православен монах), който преди всяко заседание вземаше
думата по „процедурен въпрос“ и изчиташе една и съща молитва, която неизменно завършваше не с „Амин“, а с „Боже, пази България“. Всяка вечер той
поставяше на един от прозорците на бившия партиен дом едно кандило не със
свещ, а с електрическа лампа, заради което бе прекръстен и от левите, и от десните с прозвището „Фори светулката“. По-късно Фори се пробва като естраден
певец в САЩ, но не му провървя в естрадата, както преди това в атомната физика и в политиката.
Но веселите моменти в Кръглата маса бяха по-скоро екзотика, отколкото
характеристика на политическото и интелектуалното ниво на Кръглата маса.
Нейната вътрешна атмосфера, нейният дух бяха позитивни и позволяваха открита дискусия по всички обсъждани въпроси. Може и да съм пристрастен,
но като сравнявам днешния парламентарен диалог с диалога на Кръглата маса,
отдавам предимство на втория по качество, интелигентност и продуктивност.
Това сериозно политическо ниво позволи на Кръглата маса да обсъди, освен конкретни въпроси на тогавашната ситуация у нас, и някои принципни
въпроси на демократичната уредба на страната. Ако ми е позволено да направя
парафраза на онази знаменита мисъл, би могло да се каже, че в основата на
изграждането на съвременната демократична система у нас бе словото, слово-

37

ПОЛИТИКА
то и на Кръглата маса. Например изработването на нова избирателна система.
Или изборът на модел за характера на политическата уредба: президентска или
парламентарна република. Мисля, че никой около Кръглата маса не си представяше България като чисто президентска република – тип САЩ. Или пък президентската власт само като представителна власт – тип Германия. Аз поддържам
анализа на проф. Рош по този въпрос. Наистина проф. Дюверже с основание
причисли и България при посещението си в София през 1992 г. към полупрезидентския модел, който се оказа най-подходящ и за нашите традиции, и за
нашите конкретни условия и реалности.
Като цяло политическият демократичен инженеринг на Кръглата маса
оказа положително въздействие върху цялостното демократично реформиране
на нашата политическа система и върху създаването на нашата нова демократична конституция през 1991 година.

ІV. Кръглата маса и икономическата и
социалната политика на прехода
Следващият въпрос, по който бих искал да кажа няколко думи, е ролята
на Кръглата маса за изработване на икономическата и социалната политика на
прехода. Моята възраст и моят дълъг политически опит не ми позволяват да
надценявам възможностите на Кръглата маса в това отношение. Нито да подценявам отговорността на партиите, на техните правителства и на личностите, които управляваха страната през изминалите 20 години. Икономическата
и социалната равносметка на прехода са една тежка реалност и аз не виждам
основание за гордост от нея на българските партии и политици, независимо
дали са леви, или десни.
Ако потърсим общ критерий за постигнатото през целия 20-годишен преход, мисля, че това е интегрирането на България в обединена Европа, приемането ни за пълноправен член на Европейския съюз през 2007 г. Това е фундаментален исторически факт. Той радикално променя днешното и утрешното
развитие на страната. Този най-голям успех на българския преход е заслуга на
всички български политически партии и правителства.
Като ляв български политик се чувствам задължен да подчертая, че Българската социалистическа партия стои убедено и твърдо зад интеграцията на
Република България в Европейския съюз. Ние имахме своите колебания за
членството ни в НАТО, защото смятахме, че и Варшавският договор, и НАТО
са продукти на Студената война и след нея са нужни нови решения за колективната сигурност на обединена Европа, но за Европейския съюз не сме имали
и нямаме никакви колебания.
Сега България изпитва последиците на тежката световна финансова и икономическа криза. Няма да говоря за това, надявам се да започнем най-сетне
постепенно да излизаме от нея. Българската икономическа и социална драма се
заключават в това, че ние сме на последно място по всички показатели за икономическо развитие и за жизнен стандарт в Европейския съюз. Става дума за изоставане в пъти, а не в проценти. Преходът върна назад икономическото развитие
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на страната и социалното положение на мнозинството от хората. Държа да подчертая, че икономическото и социалното ни развитие са значително под нивото
на нашето демократично политическо развитие през изминалите 20 години.
Според мен преодоляването на тази асиметрия в нашето развитие е кардиналният проблем на България през следващите 20 години. Икономическата и
социална картина на България не може да остане такава, каквато е днес. Необходима е нова национална стратегия за развитие през следващите 2–3 десетилетия, СТРАТЕГИЯ ЗА ЦЯЛОСТНИЯ ПРОСПЕРИТЕТ НА СТРАНАТА.
Това навярно е най-същественият, най-важният въпрос, по който бих желал да взема отношение. Разбира се, аз не предлагам нова кръгла маса по тези
съдбоопределящи за страната въпроси, въпреки че някаква форма на национален дебат по тях е абсолютно необходима.
След 20-ата година на прехода трябва да се установи нов дневен ред на нашето национално развитие. Ние нямаме бъдеще, ако не концентрираме националния интелект, националната енергия и вътрешните и външните си ресурси
върху икономическия и социалния просперитет на страната през следващите
2–3 десетилетия.
Три задачи, според мен, би трябвало да образуват ядрото на една такава
нова национална стратегия:
Първата – ликвидиране на бедността в България (не в далечното светло
бъдеще, а за 10–15 години).
Втората – нов модел за развитие на националната икономика, основан
върху високите слединдустриални технологии (конкурентоспособност чрез
иновационно развитие).
Третата – модернизация на образованието, комуникациите, инфраструктурата.
Тези три направления са ключът към просперитета на България.
Аз не се съмнявам нито за миг в необходимостта от радикални икономически реформи.
Нашата икономика до 1989 г. беше от командно-административен тип и
трябваше да се създаде функционираща социална пазарна икономика от европейски тип.
Частната собственост беше силово ликвидирана и трябваше да се възстанови.
Производителността на труда и конкурентоспособността на производството бяха ниски и трябваше да се създадат условия за тяхното повишаване.
Давам си сметка за сложността и трудността на тези реформи. Не подценявам отговорността на правителствата на БСП за тяхното забавяне. Ако говорим за времето на Кръглата маса, тогава в нашето правителство ние имахме министър на реформите, но нямахме нито една сериозна икономическа реформа.
Икономическият и социален провал на прехода трудно може да се оспори.
Според официалните статистически данни – не на БСП, а на ООН, през 1988 г.
България беше на 27-о място в света по икономическо развитие, сега заема 68-о
място в света и заедно с Румъния сме на последно място в Европейския съюз.
Имахме едно от най-модерните селски стопанства в Европа, произвеждахме
8–10 милиона тона зърно годишно, при 8 милиона жители, сега се гордеем, ко-
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гато произведем 3 милиона тона. Или да вземем електрониката – най-модерното направление, новата парадигма на съвременното световно развитие. България имаше над 30 завода за производство на компютри и друга електроника,
американците ни наричаха „Силиконовата долина на СИВ“, сега електронният
отрасъл е ликвидиран. Невероятно, но факт! Перлите на България – модерното селско стопанство и електрониката, бяха ликвидирани от прехода. Тяхното
постигане прави чест на България, на нейния творчески пасионарен потенциал. Тяхното ликвидиране е олицетворение на управленска шизофрения.
Създателят на българската електроника, с когото имах честта да работя
много години, се казва проф. Иван Попов, който впрочем е възпитаник на Тулузката техническа академия и неговото име и сега стои на мраморния почетен
постамент на входа на академията.
За наука се отделяха над 3% от БВП, сега – 0,52%. Появи се масова бедност,
която засяга голяма част от населението. Тежки проблеми имаме в здравеопазването и в образованието. Като се прибавят към всичко това корупцията по
всички етажи на властта, престъпността, липсата на сигурност у хората в днешния и в утрешния ден, става ясно защо нарастват скептицизмът и негативизмът сред населението към политическите партии и към резултатите от прехода,
защо над един милион, почти 20% от общия брой на българите, главно младите, емигрират от страната, защо социалната, възрастовата и професионалната
структура на обществото сериозно се влошават. Проблемът „бедни–богати“,
„млади–стари“, „квалифицирани–неквалифицирани“ се изостря в тревожна,
да не кажа критична степен.
Боя се, че ценностният ресурс на обществото и на личността у нас значително отслабна. Старите ценности рухнаха, нови още няма. Всичко се измерва с
парите. Солидарността, взаимопомощта рязко намаляха. Скептицизмът завладява все по-широк периметър от обществото. И най-важното – ние, българите,
все по-остро се нуждаем от позитивна национална цел, която да обедини нацията и да целенасочи националната енергия. Сегашното правителство показва политическа воля да нанесе тежки удари по корупцията и организираната
престъпност, но не и управленски капацитет да се справи с икономическите
и социалните проблеми на страната. Днешният ден пред повечето българи е
много тежък, утрешният – мъгляв и несигурен.
Мисля, че не е разумно антикомунизмът, антисоциализмът да заемат такова централно място в идеологията на прехода. Спирам се на този въпрос не толкова защото съм привърженик на социалистическата идея. Бъдещето на социализма и на БСП не зависи от антисоциализма, а от социализма на бъдещето, т.е.
от тяхната модернизация. По-важното е, че отново се отваря нова черна дупка
в българската история. Преходната десница по същество повтаря грешката на
БКП, която след 9.ІХ.1944 г. изхвърли тотално капиталистическия период от
нашата история. По този път не може да се стигне далеч. Верният път е в друга
посока. В исторически план – в конвергенцията с най-доброто от миналото ни
цивилизационно развитие. В сегашен план – най-важното е да се сплоти нацията, да се постигне национално помирение в името на една позитивна национална стратегия. Ние не успяхме да направим това през 1990 г., както го направи
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преди нас Испания. Сега отново се появява такава необходимост – сплотяване
на нацията за постигане на просперитет – „Тук е Родос – тука скачай!“, както са
казали древните елини.

V. Един въпрос на теорията
Накрая, бих искал да поставя и един теоретичен въпрос. Пак се отнася
за преход, но не за българския преход, а за започналия през 70-те години на
ХХ век световен преход на днешния свят в нова историческа епоха. Някога
Хилфердинг и Ленин, а след тях и ние, привържениците на социализма, смятахме, че съвременната епоха е епоха на империализма като последен стадий
на капитализма, а оттам и на пролетарските революции. Историята на ХХ век
не потвърди тази постановка. Но от 70-те години започнаха и продължават да
протичат, свързани помежду си, няколко други революции:
• технологическа революция, която дава на света нови, слединдустриални технологии и способи за производство;
• екологическа революция, която постави пред света спазването на определени екологически императиви, за да се предотврати екологическа катастрофа на планетата;
• комуникационна революция, която превърна света в едно голямо село,
където всичко и всички са взаимно свързани;
• образователна революция, която превръща обучението в перманентен
процес през целия живот на човека;
• медийна революция, която светкавично разпространява информацията по целия свят;
• енергийна революция, която ще осигури енергия от възобновяеми източници;
• геополитическа революция, която води към създаването на многополюсна система на международните, междудържавните и междуцивилизационните отношения.
Всички тези революции са структурно свързани и в своето системно
единство образуват ВЕЛИКАТА ГЛОБАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ НА СЪВРЕМЕННАТА ЕПОХА. Започна и все повече се разгръща преходът на съвременния
свят в нова, слединдустриална епоха. Пред очите ни се формира един нов
свят. Всички съвременни процеси във всички области са свързани по един
или друг начин с този световен преход. Индустриалният свят, в който светът
и човекът живяха няколко века, този индустриален свят с неговите идеи, решения, ценности и реалности е все още тук, но е в залез. Постепенно се формира информационният свят, информационното общество или общества, в
които ще живеем в бъдеще.
Не на мен се полага да говоря по въпроса как се отнася всичко това към
Европейския съюз и особено към неговата най-напреднала част. Но със сигурност твърдя, че България трябва да извърши два прехода: единият – от авторитарно социалистическо индустриално общество към демокрация, и другият
– преход от индустриалната в информационната епоха. Тези два прехода не
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следва да се правят един след друг, нямаме историческо време за такъв подход.
Те са паралелни, едновременни. Това изисква колосално напрежение и ресурси,
но предлага изключителни позитивни перспективи. Новата стратегия за развитието на страната през следващите 2–3 десетилетия трябва да бъде създаване
на информационно общество, общество на знанието. Или решаваме успешно
този стратегически въпрос и си осигуряваме добро бъдеще, или оставаме в периферията на Европа.
Съвсем очевидно е, че с голяма сила възниква проблемът за модернизацията и на левицата, и на десницата у нас. България се нуждае от нов тип държавен и политически елит, от нов тип партии и от нов тип мислене, от слединдустриални политически лидери и партии и от слединдустриално политическо
мислене. Не зная как стои въпросът с десницата и в по-широк план с развитието на капитализма, но социализмът и неговите партии се нуждаят от коренно
обновление и модернизация. Ако Българската социалистическа партия оцеля
през 1990 година, то главната причина за това е започването на нейната идейна,
политическа, организационна и кадрова модернизация.
По всяка вероятност ние сме леви и десни представители на последните
леви и десни индустриални политически формации и първите поколения на
информационната епоха. Може би това бе и дълбинната причина за някои от
слабостите на Кръглата маса през 1990 година и особено след нея.
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БСП, ПРОГРАМНОТО РАЗВИТИЕ
И НОВИТЕ ПРОЕКТИ
Александър Смочевски

П

Александър Смочевски – студент ІІІ курс, специалност „Философия“, Философски факултет
на СУ „Св. Кл.Охридски“. Лауреат
на ХVІІІ и ХІХ национални олимпиади по философия. Автор е на
над двайсет публикации в научни
сборници и списания, както и на
десетки публикации в централния всекидневен и периодичен печат. Интересите му са в областта на онтологията, критическата социална теория, спекулативната логика, рецепциите на
немския класически идеализъм в
руската философия, теорията
на комуникацията, историята на
българската философска мисъл и
др. Член е на УС на форума „България–Русия“.

овече от половин година след парламентарните
избори през 2009 г. кризата в БСП продължава,
а изходът от нея е неизвестен и непредвидим. Същевременно се наблюдава трайна тенденция на спад в
доверието към управляващата партия ГЕРБ и засилване на общественото недоволство от политиката на
новото правителство в условията на световна и родна криза. В тази ситуация избирателното доверие към
най-голямата опозиционна партия БСП обаче не показва значително нарастване. (Последното социологическо проучване, чийто резултат беше обявен на
заседание на ПГ на КБ в Хисаря, показва растеж на
общественото доверие към БСП от 4%, което съотносимо с критично ниския й рейтинг е незначително.)
Обикновено в условията на вътрешнопартийна
криза идейното и програмно развитие е последното,
от което някой се интересува. Но след изборната загуба председателят на партията и среди, близки до него,
лансираха тезата, че БСП е загубила изборите заради
приетата нова програма. Така беше направен несполучлив опит политическата и персонална вина да се
превърне в програмно поражение. След като стана
ясно, че тази теза надали ще бъде приета насериозно,
защитата й постепенно се преустанови, а причините
за загубата се пренесоха върху последиците от кризата и върху вътрешнопартийните критики. Анализ
така и не бе направен, ако не считаме за такъв дозираната самокритика, която председателят си направи
на конгреса. Опит за измъкване беше предложената
на конгресното заседание комисия за допитване до
членовете и симпатизантите на БСП. Въпросната комисия вече проведе първото си заседание и, ако продължава със същото темпо, можем да се надяваме, че
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някога, към края на годината, ще излезе с конкретни въпроси към партийните
маси. По този начин обяснението на загубата беше избягнато, фокусът беше
изместен: от загубата на предишните към критиката на сегашните. Оказа се, че
именно онези, които най-често използваха думата „отговорност“, са най-безотговорни.

1. От програма към политика и обратно
Първоначалният избор на БСП – между реформирана комунистическа,
наново изградена социалдемократическа и демократично-социалистическа
партия – веднъж вече се състоя. С неговото узаконяване – програмата „Нови
времена, нова България, нова БСП“ – партията на два пъти е управляваща, печели няколко местни избора и два президентски мандата. Компромисната позиция на партия отвъд комунистическата идеология и традиционната социалдемокрация се оказа успешна у нас. Най-малкото защото конгломератът БСП,
сложна система от различни течения, интереси, групи на влияние и личности,
оцелява вече 20 години. И то не формално, не просто като партийна марка, а
като политически субект. Да спечелиш първите демократични избори единствен от всички други управлявали в бившите соцстрани партии е голям успех. БСП успя да се съхрани, успя да оцелее като водеща политическа сила в
България след разпада на преходната десница – това се дължи на множество
фактори: личностни, носталгични, политически, програмни, морални. Разбира
се, успехът не може да служи за оправдание на провалите: властови, морални
и политически. Тук няма да се занимавам с българския преход, с това какво
направи, какво можеше да направи БСП и какви са нейните отговорности и
вина. Ще се опитам да поставя друг, далеч по-важен въпрос: има ли условие,
без което БСП не може. Кое е условието, без което БСП не може да остане и да
оцелее като пълноценна лява политическа сила?
Може би лидерът. Но лидери е имало много, някои са падали, други са се
възкачвали, а БСП продължава да съществува. Може би това е стремежът към
властта, който обединява интересите на различни групи. Но БСП дълго време
е била извън властта, в опозиция – нека припомним само непрогледната мъгла
по време на Костовото управление, от която излизане като че ли нямаше, но
която се оказа преодолима. Значи не е и само това, не е и само властта. Може би
тогава БСП съществува благодарение на политическите и социални интереси,
които отстоява. Но в БСП е имало и ще има богати хора, хора на средния и едрия капитал, бизнесмени. Имало е хора с коренно различни интереси и това не
е застрашавало единството и съществуването на партията. Проблемът с влиянието на тези хора върху партийната политика стои и ще стои винаги, но, струва ми се, и това не е основната причина за неизтребимостта на БСП.
Решаващият фактор за политическата издръжливост, за дълголетието
на БСП е нейната програмна и идейна идентичност. Ако трябва да изразим
това по-радикално, може да кажем: една политическа партия е толкова силна,
колкото по-успешно генерира политически илюзии, които да задоволяват същностни потребности на обществото. Илюзии за собствения си образ, за облика
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на своя политически противник и за своите цели. Тезата за обществено полезните илюзии не е нова и не е моя. Но, струва ми се, тя ни насочва към най-важното – идеологическата същност на партията. Терминът „идеология“ има дълга
и продължаваща история – употребява се често и в различни, често противоречащи си значения. (Под идеология ще разбирам употребата на обективни обществени потребности, ценности, цели и интереси в политиката и създаването
на такива ценности, цели и интереси.)
Идеологията на БСП я е спасявала. Като тръгнем от онова почти религиозно отношение, което все още се наблюдава у част от възрастното поколение
партийни членове, и се стигне до постоянния и неуморен призив за единство на
всяка цена. Никоя идеология не може да съществува без някаква целесъобразност. БСП е устояла на историческите предизвикателства на времето, защото е
поддържала своята основна цел: преодоляване на капитализма и изграждане на
социалистическо общество. Няма друг политически субект, който да е изразявал по-продължително и непрекъснато тази идея като своя цел. Това включва
историческия оптимизъм, привличането в политиката на големи маси от хора,
визионерството и така нататък.
Голямата тема на западната социална теория от последното десетилетие е
проблемът за идеологията и по-специално за градивните утопии, както ги нарече Франсоа Утар. Без градивни утопии политиката се превръща в система от
сметки и интереси. Утопията не може да бъде приземена – ако бъде приземена
вече не е утопия. Както и проектът – ако бъде реализиран, истинският политически проект вече няма да е проект. Колко много това се отнася за левия политически проект.

2. Новите леви проекти
През последните няколко месеца, непосредствено след парламентарните избори се появиха няколко политически заявки от известни лица за нови
проекти. Първа маркира своя територия Татяна Дончева, която седмица след
конгреса на БСП заяви, че планира създаването на нов ляв проект, който да
запълни съществуващия вакуум вляво, да обедини лявото пространство и да
се превърне в алтернатива на управлението на ГЕРБ. Малко преди изказването
на Дончева се пусна слухът за политическия проект на президента Първанов.
Месеци след това младежката организация на БСП – БСМ, обяви, че се превръща в гражданско движение, независимо от БСП, което ще има своя програма
и ще отстоява свои позиции. В медиите беше набеден и набелязан и още един
проект – интернет групата „Солидарна България“. Така основните политически
проекти – на Татяна Дончева, на групата „Солидарна България“ и евентуалният
проект на президента Първанов, разбуниха духовете вляво.
Нека да ги разгледаме поотделно.

Проектът „Дончева“:
– Единственият, който се е заявил ясно и недвусмислено в публичното
пространство.
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– В свое интервю във в. „Сега“ неговата авторка го описва по следния начин: „Не знам защо партия и проект се отъждествяват. Аз неслучайно говоря за
проект. Партия е юридически статут на юридическо лице, което осъществява
политическа дейност.“ На въпрос каква ще бъде структурата на нейния проект
Дончева отговаря: „На първо време ще има групи по региони, които ще се занимават с проблемите на местната власт, и поне три групи на централно ниво,
които ще предлагат решения в основните управленски сфери... Трябва да има
такива организационни форми, които да позволят на един човек от Стара Загора, който иска да участва в решаването на проблема с обгазяването например,
да го направи. Българските партии не предлагат такъв механизъм.“
– От постните и неопределени изказвания на основните фигури в проекта
„Дончева“ (Бриго Аспарухов, Иван Чобанов и самата Дончева) се разбира, че
основните му характеристики ще бъдат: 1) алтернатива на политическите партии изобщо; 2) алтернатива на БСП; 3) алтернатива на управляващите от ГЕРБ,
които Дончева остро критикува; и 4) гражданско-политическо движение, което
ще обхваща цялото ляво пространство и политическия център и в което ще
участват и фигури от десницата.
– Остават неизвестни целите, средствата, идеите и характерът на въпросния проект. Единственото, което се разбира от споменатите изказвания, е, че
той ще бъде неопределена алтернатива на всички и на всичко, начело на която
ще стои позакъснялата с 400 години българска Жана д‘Арк. На въпроса за идеологията – нищо. На въпроса чии интереси ще защитава – отговор: гражданските.
(Интересно е да се отбележи, че водещи фигури в новия проект, като ген.
Бриго Аспарухов, който беше и кандидат-кмет на София, не са членове на
БСП.)

Проектът „Първанов“:
– Все още не се знае доколко може да се говори за проект на Георги Първанов, след като той никъде не е заявил ясно и недвусмислено, че ще създава такъв. Предположенията идват от изказвания на приближени до него и на
негови съветници, както и от медийна информация във вестници, свързани с
президента.
– Явно е обаче, че въпросът за политическото бъдеще на Първанов след
края на втория му мандат е актуален. Като политик с опит, той надали ще
заложи само на една карта, още повече че неговата зависимост от чуждестранни фактори е не по-малка, отколкото от управляващите в изпълнителната
власт и от другите политически сили. Може да се предполага, че той ще развива успоредно две направления: едното – създаване на политически проект
вляво, първоначално като гражданско движение, което би могло да прерасне
в партия, а другото – опит за отстояване на позиции в БСП с перспектива понататъшно завръщане начело на партията. Според мен началото и на двата
процеса вече е в ход. Показателно за това е назначаването за президентски
съветници на ключови фигури от бившето правителство, на депутати и личности от лявото пространство – Петър Кънев, Венелин Узунов, Кирил Ана-
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ниев (бивш зам.-финансов министър), Чавдар Георгиев (бивш зам.-министър
на екологията), Велислава Дърева, Иво Атанасов и др. Президентът създава и широка младежка мрежа в страната на основата на клубовете „Съхрани
българското“, организирани от него преди няколко години, и от млади учени,
политолози и социолози.
– Целите на политическия проект на Първанов са конюнктурни: политическо самосъхранение и оцеляване; а средствата могат да бъдат различни: завръщане в БСП, коалиране с БСП на новосъздаден политически проект начело
с Първанов, евентуално сътрудничество между президента и Бойко Борисов.
Идейната ориентация на проекта на Първанов е неясна, но явно ще се разчита на широка подкрепа отляво и от центристки настроени избиратели. С оглед на задълбочаващата се икономическа криза, провалите на правителството
и отрицателната тенденция в рейтинга на Борисов, проектът „Първанов“ може
да има относителен ситуативен успех.

Другите проекти:
– Проектът „Солидарна България“ не е хомогенен, участниците в групата
са с различна идейна и политическа принадлежност. Влиянието и ролята на
групата силно се преувеличава. Неколкократните контакти и срещи на създателите на интернет групата – журналиста Иво Христов, икономиста Александър
Симеонов и др., с Татяна Дончева будят основателни съмнения за независимостта им. Групата няма ресурс за самостоятелно политическо действие, но би
могла да влияе върху другите проекти, поради факта, че мнозинството от членовете й са журналисти в най-големите всекидневници.
– Проектът „БСМ“ няма нито влияние сред младежта, нито финансов ресурс, нито пък нови идеи. И до днес председателят на БСМ работи в апарата на
БСП, а единственото предимство на организацията е в това, че тя е единственият колективен член от България на младежката секция на ПЕС. Може да се
очаква прехвърляне на БСМ към групата на Татяна Дончева.
– Проектът „Българската левица“ (Илия Божинов, Иван Генов и др.): това е
по същество неосъществен проект след неубедителното й представяне на парламентарните избори.

Изводи
Следователно единствената ясно заявена инициатива е на Татяна Дончева.
Тя обаче идейно-политически не е избистрена, а нейната авторка залага само на
своята харизма. Проектът на Първанов е все още неясен, може би дори за самия
него. Едно е сигурно – той ще търси пътища за своето политическо оцеляване.
Проектът на Първанов е личен. Той може да разчита на личния си политически
образ, на финансирането от крупни бизнесмени и на стари негови другари от
лявото пространство. В скàлата ляво–дясно проектът „Първанов“ също е неясен, но най-вероятно президентът ще се опита да подходи по руската формула
за „националния лидер“, който консолидира нацията в труден момент, преодолявайки политическите различия. В такъв случай противопоставянето между
ГЕРБ и БСП за него може и да е удобно.
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3. Как е възможен левият политически
проект в България днес?
Появата на нов политически проект обикновено е отглас на коренна промяна в обществото. Такава промяна в България вече стана и така се създаде
БСП. Замени се съветският тип социализъм с реставрация на капитализма.
Левият отговор беше проектът „Българска социалистическа партия“. Партията
продължи традициите на БКП, но същевременно се разграничи от своето минало. Така БСП е колкото трансформация на 120-годишен проект, толкова и
нов проект, и нова партия. Новият проект в отговор на епохалната обществена
промяна у нас е „БСП“. Не може непрекъснато да се поставя въпросът за нови
проекти в една и съща обществена ситуация. Въпросът е: необходим ли е нов
ляв проект, или проектът „БСП“ трябва да се изпълни с ляво съдържание?
Нуждата от силна лява партия е очевидна. Както показват трите обществени допитвания на БНТ, проведени наскоро, гражданските нагласи все повече
сочат наляво.
Първите няколко месеца след парламентарните избори показаха:
– Управленска, политическа и интелектуална недостатъчност на Бойко Борисов и на кръга около него.
– Създаде се атмосфера на несигурност и обществено недоверие към няколко министри от кабинета: Симеон Дянков, Сергей Игнатов и други. Провалът на Румяна Желева и Божидар Нанев илюстрира управленска немощ.
– Рейтингът на ГЕРБ пада.
Въпреки наличието на тези тенденции, негативите не се превръщат в приемлива степен в позитиви за БСП. Не се отбелязва съответно нарастване на
рейтинга на БСП, на нейното влияние в обществото, както и на влиянието на
ръководството в самата партия. В широки обществени и медийни среди, в политическото говорене БСП се свързва не с ролята й на опозиция или на алтернатива, а все още предимно с изборния провал и с обвиненията към бивши
министри социалисти в злоупотреби с властта, а често позицията й се определя
като критицизъм. БСП е единствената опозиция, гласът й е креслив и висок,
но не тежи.
Съществуващата нагласа, че ГЕРБ ще се саморазпадне или в условията на
криза ще се провали, не е достатъчно основание за вярата в автоматичния успех
на БСП.
Защото идейната, политическа и организационна криза в БСП продължава. Основните партийни организации и местните ръководства в редица райони
са в разпад. За пръв път партийните членове са пасивни, дори в своето несъгласие с управлението на страната и със състоянието на партията. БСП не влияе в
необходимата степен на своя традиционен електорат. Шумни национални срещи с показен характер не правят впечатление на стотиците хиляди избиратели,
а само на тесен кръг участници в тях и на ограничения партиен апарат. Нужно е да се отиде сред партийните членове и симпатизанти, като се дискутират
в основните партийни организации реалните проблеми на хората: бедността,
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безработицата, здравеопазването, образованието, битовото състояние на транспорта, чистотата в градовете и т.н. Масовото обществено съзнание е лесно и
бързо променливо, само след още няколко месеца недоволството от управлението на тристранната коалиция ще се позабрави и ще се замени напълно с
недоволство от управлението на ГЕРБ. Но в ръководството на БСП няма предложена визия за бъдещето и само повтаря – нашите успехи бяха големи. Това
вече не се приема от обществото.
Ляв проект съществува и той се нарича Българска социалистическа партия. Сега въпросът е за модернизацията и трансформацията на този проект,
както и за субектите/субекта на тази модернизация. Нито един от предложените нови проекти не може да замени БСП по няколко причини: идейна, организационна, традиционна. Нито един от заявените проекти няма значим идеен
потенциал. Повечето са конюнктурни, създадени с оглед на ситуацията от ден
до пладне. В този смисъл те са несъизмерими със 120-годишния проект БСП.
Т.е. истинският ляв проект е в реформирането и модернизацията на БСП.

4. Какво да се прави?
– Организиране и свикване на нов конгрес с нови делегати около една година преди местните и президентските избори.
– Необходими са ново ръководство и нов критерий при избора на ръководен екип около председателя. Критерий трябва да бъде не полът, не възрастта
или личните взаимоотношения, а отговорът на въпроса: кой може да свърши
дадената задача по най-добрия начин. Нови лица и нов език, нови пропагандни
ходове са необходими, за да се излезе от кризата. Може да се прогнозира, че в
близките месеци ще настъпи сериозен обрат в настроенията на избирателите,
отлив от ГЕРБ и стремеж към левицата. БСП сега не е в състояние да оглави и
насочи тази промяна. Трябва да се подготви за това.
– Изработване на нова визия и за партията, и за страната. Същност на проекта за страната: борба против бедността, безработицата и кризата и борба против
корупцията. Не е нужно лично председателят на партията да се противопоставя
винаги и при всеки случай на Бойко Борисов, защото засега това не носи очакваните резултати, а и изхабява. Противопоставянето трябва да стане на етапи и
по принципни въпроси. Например, подготвя се голяма антисоциална реформа в
здравеопазването. Има отделни изказвания на БСП против реформата, но няма
програмна алтернатива, издигната от БСП. Нужно е да се изработи цялостна и
разбираема за избирателите антикризисна програма на БСП.
– Този проект може да започне с обявяването на нов партиен конгрес. По
време на подготовката му трябва да се извърши кадрова промяна отдолу нагоре: ръководства и делегати. Привърженици на обновлението могат да се търсят
сред новите млади членове на БСП и старите партийни дейци с морален престиж, които да бъдат обществени рупори, а не конкретни организатори; да се
включат представителите на научната и художествената интелигенция, които
са свързани с БСП; да се подобри коренно работата в университетите, сред учителите, в горните класове на гимназиите, т.е. сред идващите нови избиратели.
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Критиката към правителството на ГЕРБ трябва да се засили и част от нея да се
пренесе по места, където администрацията е от ГЕРБ, защото предстоят местни
избори. Много сериозно внимание трябва да се отдели на здравната реформа
на ГЕРБ, която засяга интересите на цялото население.
– Необходимо е достоверно обяснение за онова, което БСП не успя да
направи по време на управлението на тройната коалиция. Ако в работата за
връщане на доверието на избирателите се ползват само досегашните лица на
партията в центъра и по места, ефектът ще бъде отрицателен, ще кажат – тия
вече ги видяхме какво могат. Поне една трета трябва да бъдат нови лица, сега
привлечени или неизползвани досега.
– Необходим е нов тип самооценка за ролята ни на опозиция. Трябва да се
търси позитивна самооценка за възможностите за вътрешнопартийна реформа в условията на опозиция. Когато сме в опозиция – да реформираме себе си;
когато сме на власт – да реформираме страната.
– Разграничаване от провалилия се социаллиберализъм, което лидерът на
БСП досега не е направил. Кризата в световната социалдемокрация е идентична с кризата в БСП. Най-голямата западноевропейска социалдемократическа
партия ГСДП за 10–15 г. по пътя на социаллиберализма загуби половината си
членове – 500 хил. души, и милиони избиратели и вече не е първа политическа сила. След голямата загуба на парламентарните избори в партията се разви
остър дебат за нейната идентичност, който заплаши ръководството с разкол.
Заплахата бе предотвратена, като на последния конгрес за генерален секретар
на ГСДП бе избрана Андреа Налес – председател на форума „Демократична левица“, немското ляво крило, а във висшия партиен орган влязоха близо една
трета нови членове – от лявото крило и предимно научна и художественотворческа интелигенция и партийни ветерани. ГСДП пое открит курс наляво и се
разграничи от „третия път“ на Шрьодер.
– Или БСП трябва постепенно да се освободи от част от стария елит, или
партията ще претърпи погром на следващите избори.

5. Заключение
Кризата, в която се намира БСП, не бива да се омаловажава или да се надценява. Партията е изправена пред поредната – за кой ли път – дилема в своята
история. Дали ще оползотвори опозиционния потенциал, евентуалния провал
в управлението на ГЕРБ и икономическата криза? Или, втренчена в себе си, ще
загърби своите избиратели и своята история?
Историята на нищо не учи, ако няма кой да се учи. След толкова провали
вляво и вдясно би трябвало вече да е пределно ясно, че социализмът вирее найуспешно при капитализма. Идеите привличат, преди да станат реалност. Може
би и заради това лявото е приемало в лоното си най-доброто от духовния елит
и също така лесно го е отблъсквало. Стара истина е, че от идеи не се преяжда,
ала затова пък идеите движат историята. Дори когато няма кой да ги олицетвори. Дори когато лидерите са за еднократна употреба, а политиката е бакалска сметка на ориенталски политици.
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ИСПАНСКИТЕ СОЦИАЛИСТИ
ПРЕД НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Иван Недев

И

Иван Недев – Дипломат, журналист международник и политолог. Секретар на Българската
асоциация по политически науки (1981–1986). Посланик на България в Испания (1986–1991). Живее и работи в Испания повече от
20 години.

спанската социалистическа работническа партия
(ИСРП) (Partido Socialista Obrero Español – PSOE)
е най-старата политическа партия в Испания и една от
първите социалистически партии в Европа. Основана
е на 2 май 1879 г. в Мадрид от Пабло Иглесиас. Програмата й се вдъхновява от марксизма и си поставя за
цел да обедини промишления пролетариат около марксистката идеология. Триумфът на Октомврийската
революция и създаването на Комунистическия интернационал довеждат до разцепване на партията между
привържениците на присъединяването й към Коминтерна (които после ще се включат в Испанската комунистическа партия – ИсКП) и по-умерените сектори,
които са мнозинство и остават във Втория интернационал. ИСРП участва в правителствата по време на
Втората испанска република и на Испанския народен фронт, спечелил изборите през 1936 г. В Гражданската война испанските социалисти заедно с другите
леви партии защитават Републиката срещу франкистите. ИСРП става една от опорите на републиканските
правителства. Социалистическите лидери Франсиско
Ларго Кабалеро и Хуан Негрин заемат последователно министър-председателския пост в републиканското правителство. През 1939 г. Франсиско Франко забранява ИСРП и тя е легализирана отново чак в 1977 г.
По време на диктатурата на Франко много нейни лидери и членове са хвърлени в затвора или принудени
да емигрират, а някои са екзекутирани.

ИСРП при Фелипе Гонсалес
На 26-ия конгрес на ИСРП, проведен в Сюрен
(Франция) през 1974 г., за генерален секретар е изб-
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ран Фелипе Гонсалес. Той принадлежи към реформисткото крило на партията
и неговата победа означава поражение за историческото крило на ветераните.
Така ръководството на партията се прехвърля от емигрантите към младежите,
израсли в Испания, които не са участвали в Гражданската война. Фелипе Гонсалес предлага ИСРП да скъса с марксистките принципи и да се превърне в
социалдемократическа партия, подобна на социалдемократическите партии в
останалата част на Западна Европа. На 27-ия конгрес на ИСРП през май 1979 г.
Гонсалес подава оставка от поста генерален секретар, защото партията не подкрепя неговото искане тя да се откаже от марксисткия си характер. Само 3 месеца по-късно – през септември 1979 г., е свикан извънреден конгрес на ИСРП,
на който Гонсалес отново е избран за генерален секретар, след като партията
се съгласява да се откаже от марксизма. Европейските социалдемократически
партии му оказват подкрепа, ГСДП го подпомага с пари.
Междувременно на първите демократични парламентарни избори през
1977 г. ИСРП става главната опозиционна партия – получава 29,12% от гласовете и 118 места в парламента от общо 350. ИСРП подкрепя новата испанска
конституция, която е одобрена с референдум през 1978 г.. На следващите парламентарни избори през 1979 г. ИСРП печели 30,5% от гласовете и получава 121
депутати в Конгреса на депутатите.

Златната ера на испанските социалисти
Триумфът на ИСРП идва на парламентарните избори през 1982 г., когато
партията получава абсолютно мнозинство – 48,55% от гласовете (общо десет
милиона гласа) и 202 депутати. Тази изборна победа може да се определи като
началото на златната ера на социалистите, които под ръководството на Фелипе Гонсалес управляват Испания от 1982 г. до 1996 година. На 2 декември 1982 г.
Ф. Гонсалес става министър-председател на Испания, пост, на който ще работи
до март 1996 г. На изборите през 1986 г. ИСРП запазва абсолютното мнозинство със 184 депутати, а на изборите през 1989 г. не й достига само един депутат,
за да получи за трети пореден път абсолютно парламентарно мнозинство. Но
в парламентарните избори през 1993 г. износването на управлението на социалистите се отразява на изборните резултати: макар Ф. Гонсалес отново да спечелва, този път победата е с по-малка подкрепа (159 места), а присъствието на
дясната Народна партия (Partido Popular) в Конгреса на депутатите се увеличава – 141 депутати. В общите избори през 1996 г. ИСРП губи 18 депутати (37,63%
и 141 депутати) и НП побеждава със 156 парламентарни места.
Четиринадесетгодишното управление на ИСРП се характеризира с дълбоки реформи във всички области на обществения живот. Създадена е Националната здравна служба и системата на социално осигуряване. Реформирано
и подобрено е образованието. Благодарение на тези мерки на социалистите
сега лечението в Испания е напълно безплатно, включително и най-сложните
и скъпи операции. Испанците заплащат само 40% от стойността на лекарствата по издадените от лекуващия лекар рецепти, а хронично болните заплащат
за тях символични суми. Лекарствата за пенсионерите са безплатни. Инсти-
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тутът за възрастните и за социалните грижи (ИМСЕРСО) осигурява почивки
от по 8 до 15 дни два пъти в годината за пенсионерите и членовете на техните семейства. За транспорта и престоя в хотел 3 звезди, както и за храната
заплащането е минимално. По този начин се поддържа заетостта на хотелите
извън активния туристически сезон (от октомври до април), а възрастните
хора почиват и се разнообразяват в приятна обстановка. Може да се твърди,
че при управлението на социалистите Испания беше напълно преобразена и
модернизирана.
След 1983 г. Ф. Гонсалес извърши доста болезнена реконверсия на промишлеността, което той смяташе за неизбежна част от модернизирането на
страната. През 80-те години на миналия век се очерта една фаза на икономически растеж и масивно навлизане на чуждестранни капитали, привлечени от
евтината работна ръка. Недоволството на синдикатите от ниското заплащане
обаче растеше и на 14 декември 1988 г. Ф. Гонсалес се сблъска с първата в страната генерална стачка. По време на неговото управление профсъюзите организираха три генерални стачки.
Испания се присъединява към НАТО на 30 май 1982 г., преди изборната
победа на ИСРП в края на годината и образуването на първото правителство
на Гонсалес на 2 декември. Първоначално, дори и в предизборния манифест от
1986 г., ИСРП се обявява против членството на страната в НАТО. Обаче след
идването на социалистите на власт редица социалистически лидери подкрепят
оставането на Испания в организацията. През 1986 г. правителството на Гонсалес организира референдум по този въпрос, призова привържениците си да
подкрепят оставането в НАТО и спечели. Символ на този обрат в позицията
на ИСРП е Хавиер Солана, който преди парламентарните избори беше водил
активна кампания против НАТО, но няколко години по-късно зае поста генерален секретар на НАТО.
През 1986 г. Испания стана член и на Европейския съюз.
Върхът на новия блясък на съвременна Испания станаха Олимпиадата в
Барселона и Световното изложение в Севиля през 1992 г. Страната показа, че
вече се е превърнала в модерна демократична държава с процъфтяваща икономика.
През последния етап на управлението на Ф. Гонсалес обаче избухнаха серия скандали, свързани със случаи на корупция на ръководители на ИСРП,
много от които бяха обвинени, съдени и влязоха в затвора. Установени бяха
случаи на корупция и за финансирането на ИСРП (делото „Филеса“). Особена
вреда на имиджа на ИСРП и на Ф. Гонсалес нанесе разкриването на дейността
на ГАЛ (Антитерористични групи за освобождение, на испански – GAL – Grupos
Antiterroristas de Liberación). Това бяха въоръжени параполицейски групи, които
водеха държавен тероризъм, или „мръсна война“, срещу терористичната организация ЕТА и нейното обкръжение, убиваха или отвличаха дейци на ЕТА,
т.е. бореха се с тероризма с неговите собствени средства. Тези групи бяха създадени и ръководени от Министерството на вътрешните работи по време на
управлението на ИСРП през 80-те години. След проучванията и разкритията
на в. „Ел Мундо“, срещу участниците и ръководителите на ГАЛ бяха проведе-
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ни съдебни процеси. Затворнически присъди получиха бившият министър на
вътрешните работи Хосе Барионуево и неговият заместник Рафаел Вера, както
и техни подчинени.

Под ръководството на Хосе Луис Родригес Сапатеро
След поражението в изборите през 1996 г. Фелипе Гонсалес неочаквано
обяви, че се оттегля от активния политически живот. Това предизвика криза в
ръководството на ИСРП. Партията реши да проведе първични избори за нов
лидер. Те бяха спечелени от Жозеп Борел, каталунски социалист. Много скоро
обаче той беше принуден да подаде оставка след скандал, свързан с предполагаема корупция на негови заместници по времето, когато беше на министерски
пост. За лидер на партията беше избран Хоакин Алмуния.
Новият лидер се опита да спечели изборите през март 2000 г., като организира пакт на левицата – ИСРП и Обединената левица (ОЛ) – с намерението да
обедини гласовете на левите избиратели. Пактът обаче беше само предизборен,
а не изборна коалиция. Двете партии водиха и отделни избирателни кампании.
Стана ясно, че ИСРП се стреми да максимизира гласовете на левицата и да се
възползва от намаляването на гласовете за ОЛ. Парламентарните избори показаха, че левите избиратели не са ентусиазирани от пакта и въздействието му
беше нулево. Двете партии получиха общо 133 депутатски места (125 за ИСРП
и 8 за ОЛ), които са по-малко от получените само от ИСРП 141 места в предишните избори. В резултат на това в никой избирателен окръг не беше спечелено
поне още едно депутатско място. Гласовете, подадени за ОЛ, намаляха с 50%, а
за ИСРП – с 14%. След този провал, в последвалите избори вече не беше правен
опит за обединяване на левицата.
На следващия, 35-и конгрес на ИСРП през юни 2000 г., една нова неголяма
група, наречена „Новият път“, предложи кандидатурата на Хосе Луис Родригес
Сапатеро* за ръководител на партията. Той беше избран за генерален секретар с
мнозинство само от 10 гласа от делегатите (414 срещу 404 от общо 995 делегати).
Идеологията на ИСРП под ръководството на Сапатеро е наречена „Новият път“ и заимства много от „Третия път“ на Тони Блеър и „Новия център“ на
Герхард Шрьодер.
През 2004 г. всички прогнози сочеха за победител в изборите НП начело
с Мариано Рахой (Азнар се оттегли след втория си мандат, така както беше заявил още при първия си избор за министър-председател). На 11 март 2004 г.
ислямски терористи извършиха атентати на четири влака в Мадрид, загинаха
192 души (включително и 4 българи) и бяха ранени над 2 хиляди. Неочаквано
ИСРП спечели насрочените само 2 дни след атентатите избори – със 164 мес* Хосе Луис Родригес Сапатеро е роден на 4 август 1960 г. в Леон и е избран за генерален секретар, когато е само на 40 години. Завършил е право в Университета в Леон и е преподавател
по конституционно право. Той не говори никакъв чужд език, което се отразява отрицателно
на международната му дейност. Дядо му по бащина линия е бил капитан от републиканската
армия, разстрелян през 1936 г. от франкистите.
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та и 43,27% от гласовете, но не получи абсолютно мнозинство. Продължава да
се спори коя е причината за този обрат в намеренията на гласоподавателите
– терористичните атентати или политическите събития, които ги последваха.
(Азнар обяви за виновник за атентатите ЕТА и поддържаше тази теза, даже
когато основните информационни агенции вече заявяваха, че виновници са
ислямските терористи, отмъщаващи на Испания, задето подкрепя войната на
Дж. Буш в Ирак.) Още от началото на 2004 г. в Испания се проведоха многолюдни демонстрации срещу решението на Азнар да подкрепи агресията в Ирак
и да изпрати там испански войски. Над 90% от испанците се обявиха против
това негово решение. Веднага след избирането си Сапатеро изпълни даденото
в предизборната си кампания обещание да изтегли испанските войски от Ирак.
Това беше направено обаче без предварителна консултация или уведомяване
на съюзниците на Испания. Прибързаното изтегляне на войските влоши много
отношенията на Испания със САЩ. До края на мандата си Дж. Буш така и не
прие Сапатеро, а при срещи на върха контактите им се ограничаваха с едно
ръкостискане и кимане с глава.
Самите социалисти не очакваха да победят в изборите и нямаха подготвен
управленски екип. Затова в печата нарекоха Сапатеро „случайния министърпредседател“. Новоизбраният министър-председател се отърси от всички повъзрастни и опитни ръководни кадри от времето на Фелипе Гонсалес и се обгради с неопитни, но послушни хора. Това се отрази отрицателно на партията и
на нейната политика в трудни моменти като сегашната криза.
Главната насока в политиката на ИСРП при Сапатеро е социалната политика и увеличаването и защитата на правата на индивида. За тази цел правителството прокара, въпреки яростната съпротива на десницата от Народната
партия и църквата, редица прогресивни закони. Сред тях са законите за:
– Легализиране на хомосексуалните бракове, без обаче да се даде право на
хомосексуалистите да осиновяват деца.
– Засилване на личната автономия на лицата в състояние на зависимост
(възрастни хора и инвалиди). Според този закон държавата заплаща разходите
за гледане на възрастните хора в дома им или в старчески домове.
– Ефективно равенство между мъжете и жените, с което се насърчава работата на жените в предприятията и фирмите, като заплащането им бъде равно на
това на мъжете (това все още не е постигнато). Всички фирми са задължени до
няколко години да увеличат дела на жените в управителните си органи до 40%.
– Създаване на съдилища за насилието над жената.
– Против тютюнопушенето на обществени места.
– Реформа на статута на автономните области, включително и на Каталония. На 17-те автономни области се дават много по-големи права и им се
прехвърлят редица компетенции на държавата – образованието, медицинската помощ, полицията и др., които минават към правителствата на автономните области.
– Увеличаване на минималната заплата (от 460,5 евро на 600 евро) и на
малките пенсии.
– Реформа на закона за развода, с която се премахват редица бюрократич-
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ни формалности и времетраенето на разводните дела се намалява много. Преди
това един развод можеше да отнеме 4–5 години.
– Историческата памет: премахват се всички знаци (паметници, плаки,
имена на улици и площади), възвеличаващи Франко; подпомагат се близките
на убитите от франкистите републиканци да разкопаят общите им гробове, да
ги идентифицират и да ги погребат след това.
– Образование за възпитание в гражданство. Целта на този закон е още в
училище децата да научават основните характеристики на демокрацията, политическата система, правата и задълженията на гражданите. Този предмет става
задължителен, докато религията ще се изучава само факултативно. Този закон
предизвика голяма съпротива от страна на църквата.
През 2006 г. Сапатеро започна преговори с ЕТА, целещи тя да се откаже
от насилието, след като самата тя обяви в началото на същата година „постоянно примирие“. С това той смяташе да стане първият премиер на Испания,
който е решил проблема с тероризма на ЕТА. Преговорите бяха неуспешни и
прекратени след по-малко от година, след като ЕТА взриви новия паркинг на
летище Барахас и уби двама души. Тези преговори срещнаха силна съпротива
от Народната партия сред голяма част от населението и доведоха до спадане на
престижа на Сапатеро.
На парламентарните избори през март 2008 г. ИСРП отново спечели – получи 169 депутатски места (с 5 повече от предишните), докато НП остана със
154 (макар да ги увеличи с 6). На ИСРП не й достигнаха 6 депутати за абсолютно мнозинство. Това много затруднява законодателната дейност на правителството, което е принудено да търси подкрепата на малките леви или на националистическите партии за прокарването на всеки закон.
Сапатеро включи в новото си правителство 9 жени и за пръв път в историята на Испания в правителството има повече жени, отколкото мъже. В предишния мандат те заемаха равен брой места с мъжете и той нарече това „паритетно правителство“. Тази мярка не се оправда и Сапатеро беше принуден
да смени няколко от жените министърки, които не се справиха с работата си.
При последната правителствена промяна заместник министър-председателят
и министър на финансите Педро Солбес беше пак заменен от жена – Елена
Салгадо.

ИСРП и кризата
След изборите пред лицето на развиващата се финансова и икономическа
криза Сапатеро обяви като първостепенна задача борбата срещу „дезакселерацията на икономиката“, евфемизъм за кризата. Той не употреби думата „криза“
нито в предизборната кампания, нито няколко месеца след изборите. Поради
фактическото непризнаване на развихрилата се криза, мерките на правителството за излизане от нея закъсняха и това допринесе за допълнителното влошаване на икономическото положение в страната.
От средата на 90-те години до 2007 г. испанската икономика преживя силен бум. Растежът на съвкупния вътрешен продукт на Испания всяка година
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надвишаваше средния темп на растеж на страните от ЕС с около 1%. Заговори
се за „испанско икономическо чудо“. До голяма степен този икономически подем се дължеше на получените до 2007 година над 183 млрд. евро от различните
фондове на ЕС. Главна заслуга за това има Фелипе Гонсалес, който като министър-председател предложи на ЕС да създаде структурни фондове, чрез които да
се помогне на четирите най-бедни тогава страни членки (Ирландия, Испания,
Гърция и Португалия) постепенно да достигнат средното ниво на БВП в ЕС
на човек от населението до 2007. Благодарение на умелото използване на тези
фондове беше модернизирана инфраструктурата, като през този период 4 от
всеки 10 км нови магистрали и пътища в Испания бяха изградени със средства
на ЕС. Сега страната разполага с модерна инфраструктура. Докато през 1986 г.,
когато Испания влезе в ЕС, средният доход на човек от нейното население не
надвишаваше 66% от средния доход в ЕС, към 2007 г. той се изравни с него.
Това даде основание на Сапатеро да се хвали, че по БВП Испания е надминала
Италия и скоро щяла да надмине и Франция.
В много голяма степен този икономически бум беше подхранван и от
спекулативния скок на цените в жилищното строителство. Бумът в тази сфера започна, след като Испания влезе в Еврозоната и лихвените проценти на
ипотеките спаднаха много. Това привлече много хора, които нямаха собствено жилище или които искаха да вложат своите спестявания в закупуване на
нови къщи. През 90-те и до 2007 г. в Испания се строяха годишно по 700–900
хиляди нови жилища (повече от Франция, Германия и Италия взети заедно).
Междувременно Европейската централна банка повиши лихвените проценти и
към 2007 г. много испански семейства вече не бяха в състояние да плащат ипотеките си. Започна спукването на балона на недвижимата собственост, което
сложи началото на икономическата и финансова криза в Испания. Именно това
пукане на имотния балон причини голямата криза в Испания. Ударът доведе до
сериозен спад в строителството и до рязко увеличаване на безработицата. Към
този фактор за кризата следва да се добави намаляването на чуждестранните
туристи, също резултат от всеобщата криза. Всичко това сложи край на „испанското чудо“.
Икономическата и финансова криза удари най-силно по социалната политика на правителството. То беше принудено да ограничи много социални мерки. Безработицата достигна 4 милиона и 350 хиляди души, или 19,5% от активното население. Над един милион семейства останаха без нито един работещ, а
повечето от тях изчерпаха правата си за помощ за безработица. Под натиска на
синдикатите правителството се видя принудено да им отпусне по 420 евро на
месец, но само за онези, които са изпаднали в това бедствено положение след 1
януари т.г. Започна силен отлив на имигранти, които вече не можеха да си намерят работа в Испания и трябваше да се върнат в родните си страни.
През юни Сапатеро увери, че няма да увеличава данъците, но само няколко месеца по-късно заяви, че кризата налагала тяхното увеличение. Това беше
прието със силно недоволство от обществото. Правителството обяви с новия
бюджет увеличаване на данъците, при това не само върху големите доходи, а
върху всички доходи. От средата на 2010 г. ДДС ще бъде увеличен с 2% за всич-
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ко с изключение само на основните хранителни продукти. Ще бъдат намалени и
разходите за изследване, развитие и иновация, решение, което противоречи на
обявената от правителството цел да се преструктурира испанската икономика
на базата на високите технологии.
Правителството добави гориво в огъня на общественото недоволство с
обявеното си намерение да повиши пенсионната възраст от 65 на 67 години, а
срокът, на основата на който се изчисляват пенсиите, да се увеличи от 15 на 30
години. По този начин новите пенсионери не само ще трябва да работят повече
време преди да се пенсионират, но и ще получават по-малки пенсии. Силната
съпротива на синдикатите накара правителството да отложи тази непопулярна
мярка и да я прехвърли за обсъждане в Комисията на Пакта от Толедо (институция, в която наред с правителството участват синдикатите и Конфедерацията на работодателите). От всички нови икономически мерки, обявени от
правителството, реформата на пенсионната система предизвиква най-голяма
обществена съпротива.
В много голяма степен задълбочаването на кризата в Испания се дължи както на липсата на сериозна антикризисна политика на правителството,
което взема решения бавно и неуверено, и то най-вече на парче, така и на
едноличното управление на Сапатеро, който взема сам почти всички икономически решения. Много често правителството обявява мерки, които след
малко време самото то опровергава. Опитният министър на финансите Педро
Солбес напусна правителството и след това мястото си на депутат в Конгреса
на депутатите поради несъгласие с политиката на правителството. В страната
се засилват недоволството от правителствената политика и социалното напрежение.
Рецесията в Испания ще бъде по-дълбока от предвижданията, като БВП
намаля през 2009 г. с 3,9%, а през следващата година ще спадне с още 0,9%. Испания ще излезе от рецесията последна в Еврозоната, вероятно към края на
2011 г. Според предвиждания на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие безработицата през 2010 година ще се увеличи спрямо 2009
(18,1%) на 19,6% и до 19,8% през 2011 г. Тогава броят на безработните ще достигне над 4 и половина милиона души.
Икономическата криза и неумелите действия на социалистическото правителство срещу нея доведоха до намаляване на доверието към ИСРП. В проучванията на общественото мнение през октомври 2009 г. опозиционната Народна партия, въпреки че се тресеше от корупционни скандали във Валенсия и
от скандали поради следене и подслушвания на висши кадри на същата партия
в Мадридската автономна област, поведе с 5% срещу ИСРП и продължава и
досега да води в проучванията на намеренията за гласуване.
По всичко личи, че през следващите години испанските социалисти ще
бъдат принудени да платят тежка цена за тази политика на ИСРП и на нейния
лидер по време на кризата. Така испанските социалисти може би ще последват
повечето социалдемократически партии в Европа, които не само не съумяха да
се възползват от кризата, за да победят в европейските избори консервативните партии, но и претърпяха сериозни поражения в тях.
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При анализа не следва да забравяме, че ИСРП е все пак най-силната партия в Испания. На последните парламентарни избори през март 2008 г. за нея
гласуваха над 11 милиона испанци. Партията наброява около 500 000 членове.
На последните муниципални избори през 2007 г. тя издигна 69 хиляди кандидати в местните органи на властта и сега има над 23 хиляди съветници в тях. Тази
силна досега партия е изправена пред едно от най-големите си предизвикателства в своята повече от стогодишна история.
Бъдещето на ИСРП ще зависи най-вече от продължителността на икономическата и финансова криза и особено от нейното завършване в най-големите
развити страни. А дали ще съумее да запази позициите си в обществото ще
зависи и от това дали нейното ръководство и лидерът й Хосе Луис Родригес
Сапатеро ще могат да изведат успешно икономиката на страната от сегашната
кризисна ситуация.

Владимир Гоев
ЗИМЕН ПЕЙЗАЖ, 2009 г.
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ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ВТОРАТА СВЕТОВНА
ВОЙНА  65 ГОДИНИ СЛЕД НЕЙНИЯ КРАЙ
Искра Баева

В

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

тората световна война вероятно още дълго ще остане в спомените на човечеството като най-големия военен конфликт на всички времена. От завършека й отминаха вече 65 години, но светът все още
продължава да живее в рамките, очертани от нея.
Нещо повече, независимо от последвалите я многобройни регионални войни (заслужава да се споменат Корейската – 1950–1953 г.; Виетнамската – 1965–
1973 г.; арабско-израелските от 1948–1949, 1956, 1967,
1973 г. и интифадите от 80-те години досега; Иракско-иранската – 1980–1988 г.1), не може да се отрече,
че въпреки или може би точно заради невижданите
кръвопролития, репресии и жестокости през Втората световна война, Европа изживява най-дългия си
мирен период. И засега той не можа да бъде нарушен
дори и от военните конфликти в бивша Югославия
от 90-те години на ХХ в., които въпреки ожесточението си не подпалиха нова голяма балканска война и
по-мащабен регионален конфликт.
И във военно отношение Втората световна война има свои специфики, най-ярката от които е използването за пръв и за щастие последен път на атомното
оръжие като легитимно военно средство2. Това уникално оръжие, отбелязало края на Втората световна
война, изкушава да се направи още един паралел с
Първата световна, когато за пръв път като оръжие се
използва друго постижение на научно-техническия
прогрес – бойните отровни газове. Общото между
двата военни феномена – химическото и атомното
оръжие, е това, че унищожителното им въздействие
върху хората и трайният им ефект предизвикват такава политическа, обществена и морална реакция, че
повторното им използване в бъдеще стана неприем-
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ливо. Това е едно от обясненията защо, независимо че е разполагал със значителни количества химически оръжия, фюрерът А. Хитлер не се решава да ги
използва, дори и когато е изправен пред неизбежна капитулация. По подобен
начин може да се обясни и острата реакция на президента на САЩ Х. Труман на
предложението да се използва атомно оръжие в Корейската война – той просто уволнява направилия предложението главнокомандващ далекоизточните
войски ген. Дъглас Макартър3. А различието е в това, че докато химическото
оръжие е използвано срещу войските на европейските (западноевропейските)
фронтове, за експеримента с атомното оръжие американските военни избират
далечна Япония4.
И след Втората световна война продължава надпреварата за изобретяване и производство на все по-„съвършени“ и унищожителни оръжия, в която
с пълна сила е включена и науката. За изминалите 65 години са произведени
много нови видове оръжия, предимството на някои от тях, например на т.нар.
неутронно оръжие, е, че не унищожават материалните ценности, а само противника, сиреч хората. Но както постиженията на науката са използвани за
усъвършенстване на методите за унищожение на хора, така и двете атомни
бомби над Хирошима и Нагасаки на 6 и 9 август 1945 г. помагат на човечеството да запази мира, защото показват колко дълготрайни и унищожителни могат
да бъдат последиците от радиоактивното замърсяване и колко бързо унищожаването на противника може да се превърне в самоунищожаване на света,
след като атомният монопол на САЩ е нарушен с изпитанията на атомна бомба в СССР през 1949 г.5 Надпреварата между двете суперсили за изработване
на все по-усъвършенствани оръжия в крайна сметка ги кара да разберат безсмислието на атомната война, след която светът няма да може да се възстанови.
Парадоксално – количеството и качеството на съвременните оръжия помагат
на политиците да предотвратят избухването на трета световна война. И това е
една от трайните поуки от Втората световна война: че оръжията могат да бъдат
опасни не само за противниците, а и за използващите ги.
Известно е, че Втората световна война завършва с налагането на нов, двуполюсен модел в международните отношения6. Според повечето историци и
политолози точно двуполюсният модел е причината мирът да продължи толкова дълго: той създава стабилно разделение на света с ясно разпределение на
ролите и с баланс, чието нарушаване е толкова плашещо, че големите държави
предпочитат да не го застрашават7. Разбира се, с горното твърдение съвсем не
искам да кажа, че този ред е бил справедлив и добър. Като всеки модел, и двуполюсният има своите недостатъци, основен сред които е ограниченият суверенитет на малките държави, гравитиращи както около единия, така и около
другия полюс. Възможностите на тези държави за избор са изключително стеснени. Затова пък за останалите встрани от двата полюса държави, които през
50-те години оформят Движението на необвързаните, полето за маневриране
се разширява, защото могат да балансират между двете свръхсили.
Върху какви международни договорености е изграден двуполюсният
следвоенен модел и какво остава все още валидно от тях? На тези въпроси ще
се опитам да отговоря накратко. В последните години и месеци на Втората све-
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товна война на няколко срещи на високо равнище са договорени правилата
за следвоенното сътрудничество между победителките от Антихитлеристката
коалиция8. Не случайно тристранните конференции започват едва през 1943 г.,
когато победата на Антихитлеристката коалиция се очертава все по-ясно. Дотогава – от есента на 1941 г., когато започва сформирането на новата воюваща
коалиция от държави, изправени срещу необикновената военна мощ на Хитлерова Германия, до 1943 г. въпросите, които тези държави обсъждат, засягат
военните действия. Едва след поврата по фронтовете, очертан през 1942 г. с
победите на британците при Ел Аламейн в Африка, на американците при Мидуей и Кораловите острови в Тихия океан и на Съветската армия, която спира
настъплението на Вермахта при Сталинград на Волга, а през пролетта на 1943 г.
принуждава войските на фелдмаршал Паулус да капитулират, погледът на съюзниците се пренасочва към контурите на бъдещия мир.
По подобие на станалото след края на Първата световна война, победените са обект, а не субект в преговорите за собствената им следвоенна съдба. И
това е естествено, защото съдбата на победените във Втората световна война
се решава още докато по бойните полета се водят сражения и те все още не са
победени, а са силни противници. Но независимо от ожесточението на войната, болезнените поуки от краткия мир след Първата световна война са взети
предвид от водещите световни политици. Може би и защото двама от Тримата
големи (имам предвид Уинстън Чърчил и Франклин Д. Рузвелт) са били преки
участници и имат ясни спомени както от Голямата война (както са наричали
Първата световна война с надеждата, че няма да има втора), така и от създадените в Париж през 1919 г. мирни договори9.
В края и на Втората световна война, както и след Първата, инстинктивният стремеж на победителите е победените да бъдат наказани. Мотивите на
този стремеж изглеждат основателни: опитът на Адолф Хитлер да установи
„нов ред“ в Европа е съпроводен от ужасяващи действия, разкрити в края на
войната от съюзниците, които освобождават „лагерите на смъртта“10, и от свидетелствата за опита Източна Европа да се превърне в „жизнено пространство“
за германската нация. Само че този път разбираемото желание за възмездие е
съпроводено и от осъзнатата необходимост да се установи траен мир, а не да
се повтори краткият мир след Първата световна война. Трайният мир изисква
да се положат усилия за решаването на два основни проблема. Първият е да
не се допусне съществуването на държави, които отхвърлят новото статукво.
А вторият – да се изградят стабилни международни организации, които да гарантират запазването на новия световен ред11. С други думи, да се изгради мир,
който да разчита не толкова на използването на сила, колкото на трайния баланс между силите. За да се реализира такава цел, мирът трябва да бъде поне
относително справедлив.
Доколко това намерение е реализирано? Ако хвърлим поглед назад към
следвоенната история на Европа и на света, трябва да признаем, че поне що се
отнася до Европа, мирът не е нарушен почти до края на ХХ в. Що се отнася до
света обаче, изводът няма да е толкова категоричен, тъй като само пет години
след края на войната на Корейския полуостров бившите съюзници от Антихит-
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леристката коалиция се оказват разделени от линията на фронта12.
В публикуваните протоколи на дипломатическите преговори от годините
на войната13 личи голямата грижа на западните съюзници да се съобразят с
условията, поставени от страната с най-големи сухопътни заслуги за победата
в Европа над германския Вермахт – Съветския съюз. Едно от тези условия е
около европейските граници на СССР да няма враждебно настроени държави.
Всъщност съветското следвоенно влияние в Източна Европа наподобява „санитарния кордон“, с който Западът се огражда от революционната съветска Русия след Първата световна война. Желанието на Съветския съюз е задоволено
– официално още на конференцията в Техеран (края на ноември и началото на
декември 1943 г.) му е признато правото да налага „приятелски режими“ в околните страни. Тази нова тенденция довежда до споразумението, постигнато при
посещението на британския премиер Уинстън Чърчил в Москва през октомври
1944 г. Тогава Чърчил и Сталин с помощта на своите министри на външните работи, съответно Антъни Идън и Вячеслав Молотов, се договарят да си поделят
Източна Европа на „сфери на влияние“14.
Вторият голям проблем засяга съдбата на Германия. По този въпрос различията са най-големи, а и интересите значително надхвърлят интересите в
Източна Европа. Затова вижданията на съюзниците не успяват да се пресекат
нито в старата идея за разделяне на Германия на няколко държави15, нито в
стремежа тя да се утвърди като единна демократична държава. В крайна сметка
общите военни усилия, макар и доста неравностойни, както и отговорността
на Третия райх за войната предопределят съвместната съюзническа окупация
на Германия. По време на Ялтенската конференция Тримата големи се договарят всяка страна да получи своя окупационна зона (а двете западни отделят от
своите, за да направят място за още една стара европейска сила, която отчаяно
търси начин да се върне в числото на големите – Франция).
Охладняващите отношения между западните съюзници, от една страна, и
Съветския съюз, от друга, още в края на войната водят до нарастващи различия
в окупационните зони. В крайна сметка след мъчително противоборство (преминало през неуспешен опит за затваряне и задушаване на Западен Берлин16)
временното разделяне на Германия се превръща в трайно обособяване на две
Германии. На 23 май 1949 г. първо възниква Федералната република, разположена върху две трети от територията и тръгнала към адаптация на западния
модел, а на 7 октомври – и Демократичната република върху източните германски провинции, следваща съветския модел на „народна демокрация“. Разделянето на Германия на две противопоставящи се държави има нееднозначни
последици, но безспорно демонстрира разделянето на Европа и на света на две
враждебни части.
При това положение на Парижката мирна конференция от 1946 г. мирът
с Германия не се обсъжда. Той се оставя за по-късно, което никога не идва,
защото не се появява единна Германия, способна да отговаря за миналото на
Третия райх и за бъдещето на разделена Европа. Непредвиденото разделяне на
Германия има странно въздействие върху Европа: то стимулира обединителните процеси на ФРГ със Запада и на ГДР с Изтока. А браздата на европейското
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разделение преминава през сърцето на Германия – Берлин, разделен и преграден през август 1961 г. с висока бетонна стена.
Обяснението на феномена: разделянето на Германия като предпоставка за
интеграцията на двете части на европейския регион, не е трудно. Единна Германия от създаването си през втората половина на ХІХ в. предизвиква сериозни
опасения у съседите си и съдейства за тяхното обединение срещу нея, докато
разделена Германия става необходим съюзник пред по-голямата опасност: за
Западна Европа плашеща нова сила е Съветският съюз, а за Източна – Съединените щати, които през 1949 г. създават Северноатлантическия пакт. Така новото
световно разделение между двата полюса – СССР и САЩ, се олицетворява и
символизира от разделянето на Германия.
Интеграционните процеси, довели до Общия пазар и Европейския съюз,
от една страна, и до Източния блок, олицетворяван от 1949 г. от СИВ и от 1955 г.
и от Варшавския договор, от друга, формализират съществуващото от столетия
икономическо и културно разделение на Европа на Изток и Запад. И това е първата глобално значима последица от Втората световна война.
Друга договореност от края на войната, която слага отпечатък върху следвоенния свят, е възстановената върху нови принципи световна организация.
На мястото на фалиралото под натиска на несъгласните с Версайската система
Общество на народите в годините на Втората световна война се ражда новата Организация на обединените нации. Не бива да забравяме какво обединява
тези нации – страхът от силата на германското оръжие, подчинило до 1941 г.
Европа (без крайните северозападни и източни покрайнини на континента)17.
Преговорите между водещите сили от Антихитлеристката коалиция за създаване на ООН демонстрират техните коренни различия и необходимостта от големи компромиси. Така новата световна организация има Общо събрание, което олицетворява световното единство и формалното равенство на държавите,
но и орган за силови решения – Съвет за сигурност, в който важи правилото
за абсолютното вето на петте постоянни членки, повтарящи ядрото на Антихитлеристката коалиция (САЩ, СССР, Великобритания, Франция и Китай), с
други думи – победителките във войната.
Абсолютното вето на Петте в Съвета за сигурност означава, че никое решение на ООН за намеса в международен конфликт не може да се вземе без тяхно
съгласие. Целта е развързани ръце на Петте, които независимо от действията
си не могат да бъдат контролирани от световната организация. С началото на
Студената война този принцип блокира повечето от възможните антикризисни
действия на ООН и свежда ролята й до изразител на световното обществено
мнение, ако приемем, че може да има такова. Няма да се спирам на оценката
на действията на ООН като мироопазваща сила. Мога само да припомня, че
под знамето на ООН се потушават конфликти, но се водят и войни (например
Корейската от 1950–1953 г.) или се разгарят братоубийствени вътрешни разпри
(например конфликтите в Конго през 60-те години). Едно е сигурно – Петте
победителки във Втората световна война са предпазени от международна намеса, а под чадъра на абсолютното им вето се намират и техните най-близки
съюзници18.

65

ИСТОРИЯ
Като последица от Втората световна война ще отбележа и следвоенната
промяна в европейските граници, която засяга предимно Изтока. Едновременно изместени на Запад са границите на Съветския съюз, Полша и Германия.
Съветският съюз се разширява също за сметка на Румъния и на възстановена
Чехословакия. С други думи, политическата карта очертава СССР като найголям бенефициент от резултатите от войната, което го прави и един от найголемите защитници на новото европейско статукво.
Така очертаният световен ред просъществува през целия следвоенен период, макар да изживява различни етапи: остро противопоставяне в началото
на Студената война, разведряване след смъртта на Й. Сталин, мирно съвместно
съществуване, обявено от Никита Хрушчов, опити за конвергенция през 60те и 70-те години и ново охлаждане през 80-те години, често наричано „втора
студена война“19, докато държавният социализъм от съветски тип не рухва в
края на 80-те години на ХХ в. Крахът на наложения от Съветския съюз държавен социализъм дава началото и на трансформацията на наследения от Втората
световна война световен ред. Сега, 65 години след края на горещата и 20 години
след края на Студената война, можем да направим равносметка на последните
промени от следвоенен към нов световен ред, а може би и към нов военен, но
вече срещу глобалния тероризъм.
Първата голяма промяна беше осъществена още преди официалния край
на Студената война. Тя се изрази в отказа на Съветския съюз през 1989 г. от
контрола, по-известен като Доктрина „Брежнев“20, върху Източна Европа. Обявената по време на срещата край Малта в началото на декември 1989 г. между
президентите на СССР М. Горбачов и на САЩ Дж. Буш нова съветска политика
дава право на страните от Източния блок да избират пътя си, което на дипломатически жаргон е наречено от говорителя Герасимов Доктрина „Синатра“.
Заслугата за този външнополитически поврат е на последния генерален секретар на ЦК на КПСС и пръв и последен президент на Съветския съюз Михаил
Горбачов. А резултатът е бързото разпадане на Източния блок и категорично
заявеното намерение на всички източноевропейски държави да се ориентират
на Запад.
Дали това е плод на тяхната естествена еволюция? Струва ми се, да, тъй
като дори и да бяха искали нещо друго, източноевропейските страни нямаха
друг избор, освен да потърсят сътрудничеството на Европейския съюз и НАТО.
В съвременния глобализиращ се свят неограничен суверенитет просто не съществува, затова след като излизат от едната система, източноевропейските
държави са принудени да потърсят нова по-голяма общност, която да им даде
икономическа и политическа сигурност. При това не бива да пренебрегваме и
традиционната културно-политическа принадлежност на Централна Европа
към западната част на континента. Но на Балканите традицията е значително
по-пъстра и сложна, затова е по-сложна и еволюцията на балканските страни.
Същият модел на отказ от резултатите на Втората световна война е приложен и към Германия. Съветското съгласие за обединението на Германия само
няколко месеца след разрушаването на Берлинската стена е дадено в условията на еуфорията на променящия се свят, без да се осигури защитна система за
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загубилите Студената война както в Германия, така и в Европа21. Това действие на добра воля от страна на Горбачов предизвика сътресения по линията
Изток–Запад, Франция–Германия, а и търсене на нов облик на европейското
статукво, което в крайна сметка е намерено вън и без участието на новата Руска
федерация.
Разпадането на Източния блок предизвиква и преразглеждане на следвоенните граници. След като на 1 август 1975 г. в Хелзинки е подписан Заключителният акт на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа, европейските граници изглеждат още по-стабилни и ненарушими. Но и те не устояват
на рухването на следвоенния ред в края на 80-те години. А, както се предполагаше, промяната на границите не можеше да не предизвика кризи, сътресения и
човешки жертви, преди всичко в разпадащия се Съветски съюз и в Югославия
на Балканите. Веднъж започнала, промяната на границите продължава, докато
не се установи ново статукво, подчинено на промененото съотношение на световните сили.
И точно в този, започнал вече процес на търсене на нов световен баланс е
поставен въпросът и за останалите резултати от Втората световна война, между които важно място заемат правата на победителките в ООН. Преразглеждането им се осъществява пред очите ни и се материализира в предложенията
за реформи на ООН, направени от предишния генерален секретар на организацията Кофи Анан. Първата тенденция е свързана с искането за разширяване
на броя на постоянните членки на Съвета за сигурност с право на вето, като за
попълнението се сочат двете бивши победени страни Германия и Япония, както и най-малко още три нови континентални сили – Индия, Бразилия и Южна
Африка. Втората тенденция се очертава все по-ясно през последните години
и последните войни. Тя се изразява в постепенното отстраняване на ООН от
разрешаването на международните конфликти, като вместо нея с тази задача
се нагърбват други организации с различна или с липсваща международна тежест, например НАТО или т.нар. Коалиция на желаещите. Този процес трансформира света към новото еднополюсно статукво, ръководено от Съединените
щати.
Новите тенденции в международните отношения показват ясен стремеж
договореностите от Втората световна война да бъдат заменени с нови, които
да отразяват статуквото в началото на днешната война с глобалния тероризъм, каквото и да означава това понятие. Но тъй като нито Студената война,
нито новата война с тероризма са класически войни, то и новият мир не може
да бъде формулиран по познатия ни от историята начин, а е в нови форми:
малки стъпки, които постепенно поставят бившата източна победителка Русия
пред свършени факти, какъвто е присъединяването на бившите републики на
СССР и на бившите съюзници от Източния блок към НАТО. Този процес се
развива с нарастваща скорост, в него се вписват политическите промени в Грузия („революцията на розите“ от края на 2003 и началото на 2004 г.), в Украйна
(„оранжевата революция“ от края на 2004 и началото на 2005 г.) и Киргизстан
(„революцията на лалетата“ от март 2005 г.) и по всичко личи, че това не е краят
на промените.
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Накрая искам да поставя под въпрос днешното поведение на българското
общество и на първо място на българските политици. То изразява примирение
и желание да се възползваме от новия опит за разделяне на света на победители
и победени. Ако е вярна тезата, че в съвременните международни отношения
водещи са хуманизмът и защитата на човешките права, не би трябвало да се
съгласяваме зад хуманистичната терминология да се налага тезата за капитулация на победените и за предоставянето им на милостта на победителите. Историята неведнъж е показала, че всяка несправедливост ражда напрежение и
нови конфликти. А както показват събитията от 11 септември 2001 г. и последвалите ги няколко регионални войни и конфликти с десетки хиляди загинали,
от продължаващото насилие не печели никой, а губят всички.
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и поддържали „въздушен мост“ за снабдяването на Западен Берлин с провизии и всичко необходимо. Turner, H. A. Jr. Germany from Partition to Reuniﬁcation. Yale University Press.
New Haven anf London. 1992, 24–27.
Интересен пример за това как през юни 1941 г. възприемат германските победи ни дава
едно есе на Хосе Ортега и Гасет. Вж. в: Ортега и Х. Гасет. Мисли за Европа. С., б. г., „Европейското общество“.
Гледната точка на СССР за работата на ООН е коренно различна от гледната точка на западните държави. Тя е защитена в множество исторически съчинения, пример за което
дава: Борьба СССР в ООН за мир, безопасность и сотрудничество. 1945–1985. М., 1986;
Дмитричев, Т. Американская дипломатия в ООН. М., 1977; Osmanczyk, E. J. Encyklopedia
ONZ i stosunkow miedzynarodowych. Warszawa, 1986.
Добро свидетелство за атмосферата в отношенията между Изтока и Запада, съответно Съветския съюз и Съединените щати, в края на „втората студена война“ и навечерието на
рухването на държавния социализъм дава посланикът на САЩ в Москва от 80-те години Джак Матлок. Matlock, J. F. Jr. Reagan and Gorbachev. How the Cold War Ended. Random
House. New York, 2004.
Наименованието Доктрина „Брежнев“ за политиката на СССР към страните от Източна
Европа е дадено от западните наблюдатели. То е плод на интервенцията на войските на
Варшавския договор в Чехословакия на 21 август 1968 г., за да бъдат спрени процесите на
демократизация на тази източноевропейска страна. От съветска страна обаче това понятие никога не е употребявано. Отказът от контрола върху страните от Източна Европа е
заявен от М. Горбачов по време на посещението му в Полша през 1989 година.
Това съветско съгласие предизвиква критичното отношение на британската министърпредседателка Маргарет Тачър, известна като първи западен политик, обърнал внимание
на модерното мислене на Горбачов. В разговор, проведен едно десетилетие след падането
на Берлинската стена и публикуван в американското списание New Perspectives Quarterly,
М. Тачър заявява: „За разлика от Джордж Буш винаги съм била против обединението на
Германия. Причината е очевидна – то би я направило доминираща нация в Европейската общност. Германците са силни и ефективни. Би се получила една германска Европа.
Но обединението беше осъществено, наистина без консултации с останалата част от
Европа... Сега имам чувството, че вие (Горбачов) сте подпомогнали обединението. Казвате, че е било неизбежно, но не беше така. Политическите лидери не са за да приемат
реалностите. Мисля, че задачата ни е да променяме неизбежното – разбира се, от любов
към свободата...“ Докато позицията на Горбачов е съвсем различна: „Германският въпрос
беше в центъра на европейската ни политика. Спомняте си, че съветската политика
след Втората световна война беше Германия да бъде обединена, но като демократична, неутрална и демилитаризирана страна. Но това не се случи. Когато президентът
на Западна Германия Рихард фон Вайцзекер ме посети след назначаването ми за генерален секретар и попита за становището ми по отношение на Германия, отговорих, че в
резултат на войната и създадената след нея система двете Германии са историческа
реалност. Историята вече бе отсъдила... Когато посетих ГДР, за да участвам в празненствата по случай 40-годишнината през октомври 1989 г., имаше факелно шествие, организирано от управляващите. Участниците бяха внимателно подбрани от 28 района на
ГДР. Бяха все „надеждни“ хора. Но те започнаха да крещят лозунги и да настояват за демокрация и перестройка в ГДР. Полският премиер дойде при мен и ми каза: „Това е краят.“
Реалността беше вече друга. И политиците трябва да приемат реалностите. За нас
обединението на Германия беше най-трудният въпрос... Подобно на канцлера Кол мислехме, че отначало ще има някакъв вид асоцииране, може би конфедерация. Тогава заговори
историята и масите създадоха новата реалност по-бързо, отколкото някой бе допусбр. 3/4 – год. XIII
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кал... Ние трябваше да признаем свободната воля на германците... Но все пак позицията
ми беше, че обединението трябва да е продължителен процес. В Кемп Дейвид през 1990 г.
ние изложихме съветското мнение, че обединена Германия трябва да остане неутрална.
Но по време на дискусиите във Виена Едуард Шеварднадзе остана сам, настоявайки за неутралитет. В Кемп Дейвид се договорихме, че всеки ще защитава своята позиция, но германският народ сам трябва да избере. Обединена Германия реши, че желае да бъде член
на НАТО, и аз трябваше да приема този факт.“ Разликата в позициите на двамата показва
не само различното им виждане за ролята на политика, но и различните им държавнически умения. Сухите факти показват, че Горбачов безропотно се подчинява на течението на
събитията. Вж. Новият световен ред. Световни лидери за планетата и нейното бъдеще. С.,
1999, с. 85–107.

Владимир Гоев
КРАЙ СЕНА, ПАРИЖ, 1959 г.
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СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИ СЕГМЕНТ ОТ
ФИЛОСОФСКАТА ИСТОРИЯ В БЪЛГАРИЯ
Димитър Цацов

Ф

Димитър Цацов – доктор на
философските науки, старши
научен сътрудник І ст. в Института за философски изследвания – БАН. Автор е на няколко монографии („Критическата школа Фриз–Нелсон–Торбов“,
1999; „Онтология на безмълвието“, 2002; „Димитър Михалчев
и българските философски традиции през ХХ век“, 2004; „Относно научната философска школа в
България“, 2006, и други), както и
на стотици студии и статии в
областта на историята на философията, онтологията, социалната философия.
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илософстването като човешка дейност е потопено в многослоеста среда – социокултурна, научна, философски традиции, етноособености, психологически характеристики и т.н. Всяка детерминанта
на философията може да бъде изследвана, но всяка
от тях има хоризонт на валидност. Ето защо може
да се говори за философска история на философията, където се анализират предимно поставянето и решаването на съответни проблеми, за социология, социална психология или психология на философското
творчество и т.н. Накратко реалният историко-философски процес може да бъде сканиран от различни гледни точки и всякакви опити за неговото едномерно обяснение е методологически неправомерна
редукция.
През последните десетилетия широко навлезе
в публичното говорене терминът „тоталитаризъм“
като обща характеристика на социално-политическата система, която съществува в България повече
от четиридесет години на ХХ век. Това обаче е един
предимно идеологически термин, а не изследователски. Няма да се спирам на неговите различни интерпретации: либерален (Х. Аренд, Р. Арон, Ф. Хайек и
др.) – отъждествява се практиката на нацизма и на
комунизма; „неомарксистки“ (Франкфуртската школа, групата Тел Кел, Ж.-П. Сартър) – тоталитарна е
всяка социалност; постмодерното разбиране на Ж.
Дерида, М. Фуко, Ж. Дельоз – тоталитарна е всяка
система от значение и преди всичко езикът, смисълът е тоталитарна фикция. В „Блеукел енциклопедия
на политическата мисъл“ от 1991 г. се казва: „Това понятие ни дава повече за историята на следвоенните
идеологии, отколкото за сравнителното изследване
бр. 3/4 – год. XIII
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на политическите режими. Това се вижда от концептуалната бъркотия, с която
продължава да бъде свързван този термин. Даже по-безпристрастни теоретици
се различават коренно в разбиранията си за отношението между него и идеи
като демокрация, модерно, политика. Б. Уолф, Б. Мур и К. Фридрих например
твърдят, че тоталитаризмът е нещо противоположно на демократичните форми на управление; но Д. Талмон и други със същата енергия настояват, че сам
по себе си тоталитаризмът е зловредна форма на демокрация, а именно на масовия човек или масовото общество, като смятат, че „повечето от необходимите условия на масовата демокрация са необходими условия на тоталитаризма“
(Епщайн и Аптер). Конфузната история на идеята за тоталитаризма, както се
вижда, показва, че това не е просто спорно понятие като „свобода“ или „демокрация“, нито ценностно натоварена нормативна идея като всички значими политически идеи, а е термин, чиито първични значения и употреба са изключително идеологически. Бивайки използван, за да опише коренно различни
режими като на нацистка Германия, Сталинова Русия, Платоновата република,
Династията Чин, фашистка Италия, Сандинистка Никарагуа, Индия по време
на династията Мориу, Римската империя при Диоклетиан, Женева при Калвин,
Япония при Мейджи, Древна Спарта и САЩ не само в 60-те години на XX век,
този термин, както изглежда, не притежава някакво социално научно значение.
Той остава обаче ключ за характера на идеологията на Студената война и така
за социологията на следвоенната епоха.“
Странното е, че този термин започна да функционира и като обяснителен
механизъм в областта на българската философска история. Говори се вече за
предтоталитарно (до 40-те години на ХХ век), тоталитарно (40-те години до
средата на 80-те години на ХХ век) и посттоталитарно философстване (след
80-те години до ден-днешен). Усилено се внушава, че щом имаме философия
от времето на „тоталитаризма“, това означава, че тя носи всички отрицателни предикати, които могат да се припишат на „тоталитаризма“ – ограниченост,
схематичност, пропагандистки, доктринерски черти, липса на творческа индивидуалност във философията и така нататък.
„Периодизацията“, основана на този термин, означава, че може да говоря
за наличието на някакво странно творческо раздвоение у българските философи – предтоталитарен Т. Павлов и тоталитарен Т. Павлов, предтоталитарен
Михалчев и тоталитарен Михалчев и т.н. и т.н., което е очевидна нелепост.
Виждам обаче нещо ценно в случая, което фиксира очевидни философски метаморфози, когато нещата се прехвърлят в опозицията тоталитарен и посттоталитарен – тоталитарен Фотев и посттоталитарен Фотев, тоталитарен Славов
и посттоталитарен Славов, тоталитарен Калчев и посттоталитарен Калчев...
Тук наистина континуумът се нарушава. Как ще изглежда тази класация, ако се
приложи към поколението философи от посттоталитарния период – асистент
по диамат и истмат, практикуващ тоталитарен тип философстване, и посттоталитарен доцент, практикуващ философстване така, както се прави „на Запад“.
Явно нужно е създаването и на психология или по-точно психопатология на
философското развитие у нас. Защото тази тенденция на „преобръщане“ ме
кара да фантазирам, че ако севернокорейските политически лидери започнат
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да доминират по някакви причини у нас, тогава пак ще се практикува упражнението „преобръщане“ и от, да кажем, примерни антикомунисти, коридорите на
управляващата партия ще се препълнят с верни последователи на философията (идеологията) „чуч-хе“.
Категорично трябва да се каже, че терминът „тоталитаризъм“ е предимно идеологически. Целта на неговата употреба е тоталната делегитимация на
обществото преди демократичните промени, основният смисъл е да се ликвидират всякакви „нишки“, които свързват миналото обществено развитие и новото. Този термин подхранва най-крайните деструктивни сили в нашето интелектуално пространство. Именно поради своята неяснота той се класифицира
като „концептуална проститутка“ (В. Проданов. Десет тезиса против тоталитаризма. В: Политическата мисъл през ХХ век – поуки за България. С., 2006).
Публикуваното по-долу изложение на Н. Ирибаджаков до Т. Живков отразява страни от философския живот в България през 60-те години. По това
време един от лидерите във философията у нас е Т. Павлов. „Разказът“ на Н.
Ирибаджаков е ценен с това, че отразява една много сложна и релефна картина, която не може да се изчерпи с едномерната класификация. Тук е нужна
много по-гъвкава евристика (вж. Шест десетилетия академична философия. С.,
2008).
Части от това изложение публикувам с любезното разрешение на Иванка
и Коста Ирибаджакови, за което им благодаря.

„ДО ПЪРВИЯ СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП
ДРУГАРЯ ТОДОР ЖИВКОВ
ТУК
ИЗЛОЖЕНИЕ
от НИКОЛАЙ ИРИБАДЖАКОВ – отговорен редактор
на списание „Ново време“
За някои тревожни явления в нашия идеологически живот

Другарю Живков,
В началото на юли т.г. бях Ви помолил да ме приемете, когато имате време,
тъй като исках да поговоря с Вас по някои въпроси на нашия идеологически
живот. Навярно поради голямата Ваша заетост това не стана досега. Но тъй
като има някои твърде наболели въпроси, пък оттогава досега станаха и някои
нови неща, аз реших да изложа писмено онова, което исках да споделя с Вас.
За дискусията в „Ново време“

Ще започна с дискусията, която бе открита в сп. „Ново време“ по въпроса
за характера и задачите на творческите дискусии в областта на науката и която
бе прекратена в началото на август т.г.
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За тази дискусия стана моята статия „Творческите дискусии – обективна
необходимост за социалистическото общество“, отпечатана в кн. 1 на сп. „Ново
време“ от тази година. В тази статия аз не съм имал никакво намерение да си
приписвам някакъв приоритет, да „откривам Америка“, още повече че в нашия
печат отдавна се разисква по този въпрос. Аз си поставих скромната задача да
покажа, че свободните и творческите дискусии произтичат от необходимост, от
самата социалистическо-демократическа природа на нашия строй и на нашата
партия, че те произтичат от принципите на нашата марксистко-ленинска теория, от решенията на ХХ и ХХІІ конгрес на КПСС, от решенията на Априлския
пленум и на VІІІ конгрес на нашата партия. Постарах се да покажа и да докажа,
че самият наш Централен комитет е инициатор и вдъхновител на много творчески дискусии. Като червена нишка през цялата статия съм прокарал тезата,
че дискусиите в нашето общество трябва да служат като мощно средство за
творческото развитие на нашата марксистко-ленинска теория, на науката, за
борба както против догматизма, така и против ревизионизма, против буржоазната идеология. Тя трябва да бъде школа за войнстващ марксизъм-ленинизъм. Същевременно аз сочех, че главната пречка за развитието на творческите
дискусии у нас са неизживените сектантско-догматически схващания на някои
дейци на културния фронт. Струва ми се, че мислите, които развих в моята
статия, не се различават по същество с разбирането, което Вие сте изразили в
Отчетния доклад пред VІІІ конгрес на партията и в други Ваши изказвания, а
също в бележките Ви до партийната организация на СБП.
Статията бе посрещната различно. Едни я одобряват напълно или с някои критични бележки, други не я одобряваха, понеже „разкрасявала“ нашата
действителност, а догматично настроените хора я обявиха за порочна и даже за
„ревизионистична“.
У др. Т. Павлов статията предизвика раздразнение и гняв. Това за мен не бе
неочаквано, защото зная добре догматичните му схващания по този и по други
теоретически въпроси. Освен това догматичните схващания, които са предмет
на критика в статията, за голямо съжаление в по-голямата си част се споделят и
от него. Той именно ми бе заявил в един разговор, че било достатъчно Вие и др.
М. Григоров да си мръднете „малкото пръстче“ и всички поликаровци, добринспасовци и други подобни на тях ще подвият опашка. Следователно с тия хора
не трябва да се разисква, не трябва да се дискутира, за да бъдат убедени, че грешат, когато действително грешат, трябва да им се изкомандва, т.е. да се действа
по правилото: „или ръка целувай, или един по зъбите“, което Ленин жестоко
разкритикува и отхвърли като метод за разрешаване на теоретическите спорове в нашите редове. Аз застъпвам противоположно становище и смятам, че то е
правилно, то съответства на принципите и на духа на марксизма-ленинизма и
на решенията на нашата партия. Щом основен метод в работата на партията сред
нейните членове и сред трудещите се е методът на убеждението, ние сме длъжни да използваме дискусията за разрешаването на теоретическите различия в
нашите редове. Затова, когато постъпи статията на Стойко Попов „За нашите
дискусии“, в която той критикуваше моята статия от явно догматични позиции,
аз излязох с предложение да отпечатаме статията в „Ново време“. Докладвах за
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всичко това на др. М. Григоров и предложих да се разреши на редколегията да
отпечата статията на Ст. Попов в „Ново време“. Същевременно помолих да се
разреши и на други автори да изкажат своите схващания – с други думи, да ни
се разреши дискусия, а накрая да излезем с една редакционна статия, в която да
се вземе отношение и към неправилните схващания по този въпрос. Другарят
Григоров се съгласи и ми обеща, че на редакцията ще бъдат предоставени материали, разкриващи вредата за науката от потискането на научните дискусии, за
да бъде редакционната статия солидно аргументирана и обоснована. Той обаче
ми каза, че ще се посъветва с Вас и ще ми се обади допълнително. Наистина
след два дни той ми съобщи, че Вие сте си дали съгласието и ние започнахме
дискусията. Мнението на нашата редколегия бе, че би било по-целесъобразно
да не оставим дискусията да протече стихийно, а да поканим някои изтъкнати
представители на нашата наука, включително и Т. Павлов – да изложат своето
мнение за значението на дискусиите за науката, за това по какво да се дискутира, как да се дискутира и т.н. Съобщих това наше мнение на др. Григоров. Той
ме посъветва да не правим това, а след статията на Ст. Попов да поместим само
статии, постъпили по инициатива на техните автори и при положение, че не съдържат антипартийни гледища. Така и направихме. След статията на Ст. Попов
постъпиха статиите на Добрин Спасов и Никола Николов, които критикуваха
развитото от Ст. Попов гледище и по мое мнение не съдържат антипартийни
гледища, макар че човек може да не се съгласи с всичко изложено в тях.
Явно догматичните схващания на Ст. Попов не предизвикаха никакво възражение от страна на Т. Павлов и на близките до него философски работници.
Напротив, те приветстваха статията и говореха, че много хубаво сме направили, като сме поместили статия, която критикува статия на самия отговорен
редактор на списанието. Но когато поместихме статиите на Добрин Спасов и
Никола Николов, които си позволиха да отправят критични бележки както по
адрес на Ст. Попов, така и по адрес на Т. Павлов, дойде съвсем друга реакция.
Тодор Павлов и близките до него философски работници започнаха истинска
кампания против редакцията на „Ново време“. Критикуваха ни, че сме поместили статии с „погрешни“ схващания, че сме направили списанието трибуна на
„нездравите елементи“ и така нататък.
На 9 август др. М. Григоров ми се обади по телефона и ми каза да прекратим дискусията, защото статиите на Добрин Спасов и Никола Николов съдържали погрешни схващания. Той заминаваше, струва ми се, на почивка и нямаше възможност да разговаряме повече и аз не можах да разбера кои схващания
в тези две статии са непартийни и защо. Но ние прекратихме дискусията. Бяха
постъпили 6–7 нови статии по тази дискусия, но ги спряхме и съобщихме на
авторите им, че дискусията е прекратена. Аз недоумявам защо, след като дискусията бе разрешена, изведнъж трябваше да бъде прекратена.
Да допуснем, че в статиите на другарите Д. Спасов и Н. Николов се съдържат погрешни и то твърде погрешни разбирания за дискусиите или по някакъв
друг въпрос, който е свързан с дискусиите у нас. Защо това трябва да бъде основание за спиране на дискусията? Нали дискусията възниква, защото има повече
или по-малко правилни и повече или по-малко погрешни становища, нали тя
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се води, за да се докаже кое е правилното и кое е неправилното становище. Ако
нямаше неправилни становища, нямаше да има нужда и от дискусии. Какво
страшно има в това, че някой изразил и развивал по дадените въпроси погрешен възглед, който макар и погрешен не поставя под съмнение правилността
на линията на партията, а се стреми да я утвърждава? В хода на дискусията ще
се разкрие неговата неправилност, ще изясним кое е правилното и по такъв начин ще отнемем на неправилните становища всякаква почва, ще ги преодолеем
и така ще укрепваме нашето идейно единство върху най-здравата основа – върху основата на марксистката логика, на доказателствата, на убеждението.
Такъв подход към идейните различия ми се струва в пълно съгласие с подхода
на Ленин. Именно Ленин писа: „Светлина, повече светлина! Необходим ни е
грамаден оркестър, ние трябва да си изработим опит, за да разпределим правилно ролите в него, за да дадем на един сантименталната цигулка, на друг свирепия контрабас, на трети да връчим диригентската палка. И нека се осъществи
на дело прекрасният повик на автора към гостоприемството в страниците на
партийния орган и на всички партийни издания за всички мнения, нека съдят
всички и всеки за нашите „спорове и раздори“ заради някаква „нота“, взета
твърде рязко – според едни, фалшиво – според други, скъсана – според трети.
Само от редица такива открити обсъждания ще може и да се изработи у нас
наистина съгласувана колегия от ръководители, само при такова условие работниците ще бъдат поставени в такова положение, че да не могат да престават
да ни разбират, само тогава нашият щаб ще се опира на наистина добрата и съзнателна воля на армията, която върви след щаба и в същото време направлява
своя щаб!“ (В. И. Ленин. Съч. Т. 7. Стр. 107–108).
„Дискусиите (беседи, обсъждания, спорове) за партиите и за общата тактика са необходими; без тях масата се дезорганизира; без тях е невъзможно
общо решение, а следователно невъзможно е и единство на действието. Без тях
марксистката организация на работниците, „различаващи в какво се състои
същността на въпроса“, се разлага и улеснява влиянието на буржоазията върху
изостаналите“ (Ленин. Съч. Т. 19. Стр. 343).
Др. Т. Павлов измисли мнимата „принципна“ разлика между понятията
„дискусия“ и „полемика“, а някои наши философски работници като Г. Гиргинов, Б. Ценков, Ст. Попов и други започнаха усърдно да развиват и да „обосновават“ тази „разлика“. На тях това им е необходимо за определени цели, които нямат нищо общо с ленинизма. Но Ленин не прави такава разлика. За него
тези две понятия са тъждествени. „Полемика“ ли ще наречем нашите идейни
спорове, или „дискусия“ – няма никакво значение. Опитите да се теоретизира и обосновава някаква „принципна“ разлика между понятията „дискусия“
и „полемика“ от теоретическа гледна точка са чиста схоластика, а от практическа гледна точка са вредни и опасни, понеже ни тласкат към атмосферата на
култа към личността. Те не означават нищо друго освен да се сведе дискусията
до спорове за незначителни неща, а по-значителните различия във възгледите
по едни или други философски и научни въпроси да се разрешават по метода
на „разгромяването“ и по правилото: „или ръка целувай, или един по зъбите“.
Тази толкова любима практика на др. Павлов ни е добре известна, но какво
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общо има тя с ленинизма?
Следвайки тази своя концепция, другарят Т. Павлов и някои негови привърженици вършат недостойни неща.
На заседание на научния съвет на Философския институт др. Павлов разправял, че е ходил при др. М. Григоров, за да настоява дискусията в „Ново време“ да бъде прекратена. Другарят Григоров ме „извикал“ и ме „нарязал“. Що се
отнася до редакцията на „Ново време“, др. Павлов казал, че тя ще бъде „разгонена“. Навярно вдъхновен от подобни изказвания на др. Павлов, Борис Ценков
срещнал члена на нашата редколегия др. Райчо Пишев и му казал: „Ти трябва да
се определиш! Линията, провеждана от вашия отговорен редактор, е погрешна,
а вашата редколегия е единна около него.“ С други думи, единството на нашата редколегия, което е единство върху основата на решенията на VІІІ конгрес,
върху решенията и указанията на ЦК, трябва да бъде разбито. Същевременно
др. Т. Павлов вече ме зачисли в лагера на „ревизионистите“ и нещо като главатар на „нездравите елементи“ у нас, с които по неговата теория не трябва да се
дискутира, а просто трябва да бъдат „разгромени“. Ако аз наистина съм такъв,
какъвто ме представя др. Т. Павлов, тогава моята скромна личност, а заедно с
нея и редколегията на „Ново време“, наистина би трябвало да бъдат „прогонени“ от теоретичния орган на ЦК. Но това може да решава онзи, който ни е назначавал, т.е. Политбюро и Секретариатът на ЦК, и не разбирам с какво право
др. Т. Павлов прави изявления за нашето „разгонване“, а хора като Б. Ценков са
се запретнали да разбиват единството на нашата редколегия, която е един партиен орган. Доколкото зная, никакъв партиен устав, никакви партийни норми,
никаква партийна дисциплина не дават такива права на Т. Павлов и на неговите
съмишленици. Не по-маловажно в случая е, че Т. Павлов, преди да прави такива изводи и изявления, трябва да докаже недоказуемото, т.е. че аз действително
съм „ревизионист“. Той трябва да докаже това не в доноси и изложения зад
гърба ми, а публично, в печата, пред цялата наша партийна и социалистическа
общественост, защото дейността, за която ме съди, е публична.
Против ревизионизма и буржоазната идеология аз съм написал множество теоретически статии, написал съм книги. Някои от моите статии са превеждани или печатани в чужбина, а най-големият ми труд „Модерните критици на
марксизма“ е преведен и издаден в Съветския съюз. През последните години
работя над нов голям труд „Кризата на съвременната буржоазна философия
и марксизмът“. Но въпреки всичко др. Т. Павлов ме обявява за „ревизионист“.
Защо? Струва ми се, че главната причина за това са моите писания против култа на личността и против съвременния догматизъм. Не съм крил и не крия, че
не съм от онези, които са готови да простят всичко на догматизма и гледат на
него като на „наше момче“, единствената вина на което е, че се престарава във
верността си към делото на комунизма. Моето отношение към догматизма е
толкова непримиримо отрицателно, колкото и към ревизионизма. Затова против догматизма съм написал редица статии и три книги: „Ролята на народните
маси в историята“, „В защита на творческия марксизъм“, „Световният революционен процес и мирното съвместно съществуване“.
Аз зная, че между хората, които ме обвиняват сега в „ревизионизъм“, има
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такива, които вътрешно, дълбоко у себе си са за реставрация на онази обстановка, която съществуваше до ХХ конгрес на КПСС и Априлския пленум на ЦК
на БКП – хора, които лесно биха се пригодили към една такава реставрация. За
мене такова нагаждане е невъзможно. С това, което съм написал против догматизма, аз съм изгорил всички мостове за връщане назад и не съжалявам. Линията на ХХ и ХХІІ конгрес на КПСС, линията на Априлския пленум и на VІІІ
конгрес на БКП за мене не са фраза, а дълбоко вътрешно убеждение и за мене
съществува една-единствена възможност – да се върви напред по тази линия.
Аз съм убеден, че провеждането на тази линия не е лесно, че животът може да
внесе едни или други корекции в нея, че тя самата ще се развива и усъвършенства, но историята е по-силна от илюзиите на ония, които мечтаят за връщане
към обстановката на култа.
Др. Т. Павлов ме обвинява в „ревизионизъм“. Впрочем той не прави това
за пръв път. През 1959 г. заради това, че се осмелих да критикувам Лисенко
и самия него за схващания, които сега са признати в Съветския съюз за догматични и погрешни, Т. Павлов ме обвини в „капитулация пред буржоазната
идеология“. В сп. „Философска мисъл“ той бе написал черно на бяло, че за мене
трябвало да се направят „общотеоретически, общоидеологически и политически изводи“, заплашваше ме с партийни решения и т.н. Аз и сега мога да се
подпиша под онова, което съм написал през 1959 и 1960 г. по философските
въпроси на биологията и което Т. Павлов обяви тогава за „ревизионизъм“, защото то е правилно и е в пълно съгласие с онова, което от една година насам
се утвърждава като правило в съветската биология и философия. Тогава той
сочеше като много важен аргумент в подкрепа на своите обвинения, че моите
схващания били в противоречие със схващанията на мнозинството съветски
биолози и философи. Сега обаче стана обратното. Е, добре, следвайки логиката
и похватите на др. Павлов, аз на свой ред бих могъл да запитам: „Какви бяха и
какви са схващанията на Т. Павлов по философските въпроси на биологията и
неговите похвати на дискусия – марксистки, ревизионистки или догматични?
Какви изводи следва да се направят за него?“.
Що се отнася до дискусията, започната на страниците на „Ново време“,
аз мисля, че тя не бива да остане незавършена. Научавам се, че редакцията на
сп. „Философска мисъл“ се гласи да излезе с редакционна статия, която да даде
оценка на дискусията в „Ново време“. Това няма да бъде правилно. Дискусията
се води в „Ново време“ и изводите от нея, каквито и да бъдат те, трябва да се
направят на страниците на „Ново време“. Странно би било, ако „Философска
мисъл“ излезе с редакционна статия, в която ще разясни на теоретичния орган
на ЦК как трябва да разбираме дискусиите.
За кадрите

Въпросът за кадрите е много важен. Дали в института, в катедрите, в редакциите, където се развива нашата философска мисъл, ще работят политически проверени и надеждни хора, хора способни и доказали творчески способности, хора партийни – от това в най-голяма степен зависи както чистотата на
нашата философска теория, така и нейното творческо развитие. Затова провер-
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ката на кадрите е наложителна. Досега са вършени частични проверки и винаги се е установявало по нещо нередно. Дошло е време да направим генерална
проверка – проверка на всички и то основна. Проверката трябва да се върши
от хора, които нямат никакво петно в политическото си минало и настояще.
Но това не е достатъчно. Трябва да се докаже, че те са били в предните редици в
борбата против фашизма и капитализма, по възможност такива, които са се
борили с оръжие в ръка против класовия враг, които са стояли пред лицето на
смъртта и не са трепнали, не са се огънали. Тази школа и проверка в борбата
преди 9 септември е абсолютно задължителна, защото да бъдеш герой в борбата против класовия враг след социалистическата революция не е особено трудно. Второ, да са доказали своята непримиримост с философското си творчество
както против буржоазната идеология и ревизионизма, така и против догматизма. Хора, които привидно приемат партийната линия, а в своя среда правят
проревизионистически или прокитайски изказвания – не могат да участват в
такава комисия.
Трето, които имат творческо отношение към нашата философия и са създали значителни произведения, намерили признание и у нас, и вън от нас, в
другите социалистически страни.
Четвърто, хора чужди на кариеризма, подлизурството и угодничеството,
хора честни, самостоятелни, които няма да се побоят да назоват истината, все
едно колко горчива е тя и за кого се отнася. С една дума, самите хора, на които
ще бъде възложено да вършат проверката, трябва да бъдат проверени до 9-о
коляно.
Тази комисия трябва да установи: кой е бил до Девети ремкианец или преподавател по религия, кой се е огънал и е пасувал в условията на фашизма, а
сега минава за най-голям борец за чистотата на марксизма и за най-последователен революционер, кой действително се занимава с философско творчество
и кой прави кариера, кой се прекланя пред буржоазната идеология и ревизионизма, кой отстоява догматични схващания и прави повече или по-малко
открити изказвания против линията на ХХ и ХХІІ конгрес на КПСС и на VІІІ
конгрес на БКП, кой фактически защищава китайската линия, кой шуми за
борба против буржоазната идеология, а фактически воюва против своите и
т.н. Установяването на истината по всички тези въпроси е много важно условие за разчистване атмосферата на нашия философски фронт. Хората трябва
да бъдат подложени на безпощадна проверка въз основа на два основни критерия: политически признак и делови качества. Критерият лична преданост
трябва да бъде веднъж завинаги захвърлен и стъпкан на бунището. Нужни
са хора принципни, самостоятелни, уважаващи собственото си достойнство
на комунисти и достойнството на своите другари, хора безкомпромисни и непримирими в борбата против грешките и недостатъците, хора на принципната
критика и самокритика. Нужни са хора предани на марксизма-ленинизма, на
партията и комунизма, хора непримирими към буржоазната идеология, към
ревизионизма и догматизма. Нужни са хора, които не само бранят доказаните
истини, но които търсят нови истини и ги търсят смело, без страх, че могат да
сбъркат – защото пътят на научното познание е труден и мъчителен, по него
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има и не може да няма временни грешки и заблуждения. За всички: и за истината, и за грешките, и за заблужденията в науката и философията, трябва да
говорим открито, откровено, смело, все едно за кого се отнасят. Да наричаме
нещата със собствените им имена. В науката няма привилегировани – всеки
трябва да бъде съден според делата му, следователно всеки трябва да бъде достъпен за критика и да има право на самозащита. Да се ликвидира всякакъв
личен монопол над марксистката философия, да се снеме всякакво табу за марксистката критика на философските възгледи на всяка личност, която се подвизава в нашия философски живот. Научната истина трябва да стои над всеки
личен авторитет, защото марксизмът е силен не само и не главно с действителния или мнимия авторитет на един или друг негов философски представител,
а преди всичко и изключително с това, че е истинен.
Аз съвсем не отричам, нито пък искам да омаловажавам или да подценявам личния авторитет в науката и философията. Напротив, той може да бъде
голяма движеща, вдъхновяваща, творческа сила в науката и философията, но
може да бъде също така сила, която спъва развитието на науката и философията. Така или иначе, Т. Павлов е голям авторитет в нашия научен и философски живот, признат и у нас, и вън от нас. Със своя авторитет той би могъл,
при правилно отношение към научните проблеми и към научните кадри, да
сплоти като в един юмрук всичко способно и творческо на нашия философски фронт. В такъв случай нашата философска наука би имала къде по-големи успехи. Той наистина би могъл в такъв случай да остави своя, павловска
школа, която да е гордост и за името му, и за партията ни, и за страната ни. За
съжаление обаче не е така. Той отблъсна от себе си и противопостави на себе
си почти всичко способно и творческо сред нашите философски работници,
отблъсна даже онези, които са израсли като философи под неговото крило. Аз
не зная, не го ли гризе съвестта му, когато се оглежда в своите най-близки и
„най-предани“ ласкатели? Не вижда ли той какви „творчески“ философи-марксисти са те? Какво са създали и какво могат да създадат? Та той не е човек,
който да не разбира какво ще рече да правиш философско творчество, как
може да го правиш и с какви хора можеш да го правиш. Но изглежда себелюбието му е толкова голямо, че помрачава у него здравия марксистки разум. Аз
мисля, че отношенията, които Т. Павлов си е създал с голяма част от нашите
философски работници, е едно нещастие за нашия философски живот и една
трагедия в неговия личен живот. Философската мисъл в нашата страна не
може да се развива от само себе си. Хората са, които я развиват. А могат да я
развиват хора способни, талантливи, ерудирани. Ние не разполагаме с много
такива хора. Затова пък колкото ги имаме, трябва грижливо да се отнасяме
към тях. Ние трябва да воюваме за всеки талантлив и способен човек – да му
помагаме с принципна критика, когато греши, като му докажем грешката в
свободна дискусия, а не като го наругаем и му отнемем възможността да пише
или прилагаме различни други дискриминации към него.
Борба против буржоазната идеология или борба против своите

Другарят Т. Павлов и неговите съмишленици са разработили нещо като
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стратегия за разгрома на носителите на „буржоазното влияние“ и „ревизионизма“ в нашия философски живот.
Известно е, че за хората трябва да се съди по делата им, а не по това, което мислят за себе си и за което искат да се представят. И понеже става дума в
случая за проводници на буржоазната идеология и на ревизионизма в нашия
философски живот, от една страна, и за хора, които се борят против буржоазната идеология и ревизионизма, от друга, аз направих една равносметка: какво
е написано през последните десет години против буржоазната философия и
социология, както и против ревизионизма, на страниците на „Ново време“ и на
„Философска мисъл“ – двете най-важни списания, чрез които водим борбата
против буржоазната философия и ревизионизма – и кои са авторите на публикуваните статии.
Тази равносметка показва, първо, че философски работници като Г. Гиргинов, г. Цонков, Т. Вълов, Гр. Грозев, Б. Ценков, Ст. Попов и други, които се смятат, пък и Т. Павлов ги смята, за най-последователните и непримирими борци
против буржоазната философия и ревизионизма, в действителност имат през
последното десетилетие съвсем мъничък актив в борбата против буржоазната
философия и ревизионизма.
Самият Т. Павлов не е написал не само през последното десетилетие, но
от Девети септември досега, нищо значително и нищо оригинално против съвременната буржоазна философия и социология. А активът на посочените философски работници на страниците на „Ново време“ и „Философска мисъл“ е
следният:
Гиргин Гиргинов: За някои гносеологически спекулации на съвременния
буржоазен фидеизъм и на ревизионистите.
Г. Цонков: Развитието на социалистическата държава и някои теории на
съвременните ревизионисти за ролята на държавата при социализма.
Т. Вълов: Ролята на субективния фактор в социалистическото преустройство и програмата на СЮК.
Ст. Попов и Деян Павлов: Някои прояви на съвременния ревизионизъм в
Югославия.
Б. Ценков, Гр. Грозев, П. Гиндев и др. нищо не са написали.
Нека видим сега какви са реалните факти за участието в борбата против
съвременната буржоазна философия и ревизионизма на страниците на „Ново
време“ и „Философска мисъл“ за същото време на онези философски работници, които Т. Павлов и неговите съмишленици заклеймяват като „ревизионисти“, „проводници на буржоазната идеология“ и изобщо като повече или помалко „нездрави елементи“.
Н. Ирибаджаков: Главни течения, проблеми и характерни черти на съвременната буржоазна философия. С Ленин или със Сартр?; Ленин и някои проблеми на борбата против съвременните критици на марксистката философия;
Антинаучният характер на съвременната буржоазна философия и нейната безперспективност; Борбата против буржоазната идеология и задачите на нашия
философски фронт; Съвременният ревизионизъм – буржоазна реакция срещу историческите успехи на марксизма-ленинизма; Все по-открито в служба
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на антикомунизма; Идеологическа борба и мирно съвместно съществуване;
Някои проблеми на борбата против съвременния антимарксизъм; „Модерни“
критици на марксизма; Партийност и обществена наука; „Демократически социализъм“ и марксизъм.
А. Поликаров: Ленин и съвременната физика; Физическа действителност
и идеалистически мистификации; Главни течения на съвременния идеализъм.
Някои мисли по повод доклада на Ф. Франк „Съвременната роля на науката“;
Съвременният идеализъм и физиката.
Ст. Ангелов: Проблемът за личността и съвременната буржоазна философия и социология; Отражение и практика; Комунизмът и държавата; Социалистическата държава през погледа на югославските ревизионисти.
В. Добриянов: Нищета на антиисторизма; Марксовото учение за диктатурата на пролетариата и съдбата на ревизионизма.
Ж. Ошавков: Екзистенциализмът и историческият материализъм; Критика на съвременната буржоазна социология и на ревизионизма в социологията;
Ревизионизмът и съвременната буржоазна социология.
Ст. Михайлов: Относно субективистично-софистическия метод на югославските ревизионисти; Общонародната социалистическа собственост в теорията и практиката на югославските ревизионисти.
Н. Стефанов: Нищетата на една съвременна буржоазна философия на историята.
Д. Спасов: С философски бележник в Англия; Логистическият позитивизъм – „научна“ философия на съвременната буржоазия.
К. Дарковски: Споровете около прагматизма сред английските и американските марксисти; Една незадоволителна книга; Относно книгата на Н. Ирибаджаков „Модерни“ критици на марксизма“ и някои въпроси на борбата със
съвременната буржоазна философия; Етическият интуитивизъм на Джордж
Едуард Мур.
Ас. Игнатов: Съвременни буржоазни теории за произхода на диалектическия материализъм; Философските одежди на католическия обскурантизъм;
Екзистенциализмът в конфликт с разума на човека; Марксизмът и неотомистката доктрина.
Както се вижда, даже един Ас. Игнатов, който в цялостната си дейност допуска наистина сериозни грешки, е написал повече против буржоазната философия, отколкото Г. Гиргинов, Г. Цонков, Т. Вълов и Ст. Попов, взети заедно.
Но такива са обективните факти. Тук аз не привеждам другите трудове на посочените автори против буржоазната философия и ревизионизма като монографии, студии и статии, печатани в други списания и вестници, но ако ги приведа, тогава онези наши философски работници, които толкова много говорят
за борба против буржоазната философия и ревизионизма, ще се представят в
неизмеримо по-лоша светлина. При наличието на тези факти обаче законно
изниква въпросът: в какво собствено се изразява борбата на др. Т. Павлов, Г.
Гиргинов, Г. Цонков, Т. Вълов, Ст. Попов, Б. Ценков и други техни съмишленици против съвременната буржоазна философия и социология, против ревизионизма? Къде са техните трудове против съвременната буржоазна философия
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и ревизионизма, от които да се поучим как да водим тази борба? Тяхната активност се проявява главно в борба против някои действителни, а в много случаи против мними грешки на някои наши философски работници, на които те
лепят какви ли не етикети. Да се смята обаче, че така може да се води успешна
борба против буржоазната философия и ревизионизма, е дълбоко заблуждение. Ако бяха толкова загрижени за тази борба тези другари, които завеждат
философските катедри в университета, трябваше отдавна да ликвидират такъв
печален факт, че даже нашите студенти по философия слушат история на философията до средата на 19 век, а лекции върху съвременната буржоазна философия и социология, разглеждани от марксистки позиции, изобщо не слушат.
Чудно ли е, че при това положение едни или други, особено от по-младите философски работници изпадат под влияние на чужди на марксизма философски и социологически възгледи. Такива влияния, повтарям, у нас съществуват.
Целият въпрос е да се установи доколко и докъде те съществуват в писанията
и изказванията на едни или други философски работници и как да се борим
за тяхното преодоляване. Аз смятам, че др. Павлов и неговите съмишленици с
твърде лека ръка, а понякога съвсем произволно зачисляват твърде много хора
в противниковия лагер и с това фактически не съдействат за разгръщането на
борбата против буржоазната идеология, а я затрудняват.
Що се касае за линията, провеждана от нашата редколегия в „Ново време“
– тя е линията на нашата партия, на ЦК. Аз смея да заявя, че не ми е известно нито едно друго наше списание, което да е проявило и да проявява такава
непримиримост и такава активност в борбата против буржоазната идеология
и ревизионизма, както „Ново време“. През последните десет години в „Ново
време“ са поместени около сто статии против буржоазната идеология и ревизионизма. И сега ние поместваме почти във всяка книжка на списанието по една,
понякога и по две статии против буржоазната идеология. Така че др. Т. Павлов
и някои други другари нямат никакво основание, когато се опитват да хвърлят
сянка върху принципната непримиримост на нашата редколегия към буржоазната идеология и ревизионизма.
За какво фактически мечтаят Т. Павлов и неговите привърженици

За Т. Павлов и неговите привърженици съществува една-единствена опасност и един единствен противник – буржоазната идеология и ревизионизмът.
Спор не може да има, че ние трябва да проявяваме постоянно бдителност и
непримиримост към всякакви прояви на буржоазната и ревизионистическата
идеология в нашите редове. Толкоз повече, че в писанията и изказванията на
някои наши философски работници това влияние се проявява в една или друга
форма, в една или друга степен. Някои от тези прояви и аз съм критикувал и у
Поликаров, и у К. Делев, и у Д. Спасов. Колкото и неприятно да е, аз мисля, че
едни или други наши философски работници не са застраховани от подобни
влияния и прояви и в бъдеще. Въпросът е как и от какви позиции може най-успешно да се борим срещу подобни влияния и прояви, така че да се помага своевременно поне на най-способните измежду нашите философски работници
да преодоляват погрешните си схващания по едни или други въпроси. Борбата
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може да се води по два начина. Първо, от позициите на творческия марксизъмленинизъм, в условията на свободни творчески дискусии, при които чуждите
влияния и погрешните схващания се преодоляват със силата на марксистката
логика, на научната аргументация, по пътя на творческата разработка на новите проблеми, поставени от развитието на науката и на обществено-историческата практика. В такава обстановка грешките и отстъпленията могат да бъдат
откривани и преодолявани още в началото им, преди да са се задълбочили.
Второ, от позициите на догматизма, по пътя на „запушването на устата“ и на
„разгромяването“, по пътя на защитата и повтарянето на старите истини и пренебрегването на новите проблеми и постижения на науката и философията.
Вторият начин не води до нищо добро. Той не само не съдейства за преодоляването на погрешните схващания, на влиянието на буржоазната идеология,
но води до тяхното задълбочаване. Затова борбата против влиянието на буржоазната идеология предполага безпощадна борба и против догматизма.
За др. Т. Павлов обаче и за неговите привърженици е неприятно да слушат
да се говори за догматизъм. За тях догматизмът или не съществува, или го търсят
у философи, да речем, като Добрин Спасов, но в никакъв случай и у себе си.
Техните концепции за ревизионизъм и догматизъм много ми напомнят за
съответните китайски концепции. Засега те само остро реагират срещу всяка
критика на догматизма и на култа към личността. Задоволяват се да говорят и да
пишат, че догматизмът не е никаква опасност, че той си е марксизъм и догматиците са си наши хора. Злорадо си разказват цинични вицове за Хрушчов и Мао
Цзедун. Правят изказвания, че с китайците на всяка цена трябвало да се разберем, защото, ако се надигнели срещу СССР, нито един съветски войник нямало
да остане и други подобни. Засега те се задоволяват да търсят ревизионизъм
където трябва и където не трябва, но все пак спазват някакво благоприличие,
като най-многото, което си позволяват, е да нарекат хора като Ирибаджаков
„ревизионисти“. Аз съм убеден обаче, че при подходящи условия те не биха се
поколебали да разширят кръга на „ревизионистите“ и да допълнят своя речник
и с такива понятия като, да речем, „ревизионизмът на Хрушчов и на неговите
наследници“. Не се съмнявам, че ако това им се отдаде, тогава те не биха се задоволили само с изказвания за „разгонването“ на редакцията на „Ново време“ и с
опити за разбиването на нейното единство. За такова време мечтаят Т. Павлов
и неговите привърженици. Това е моето убеждение. Аз съвсем не съм склонен да подценявам нито влиянието на буржоазната идеология и ревизионизма,
нито влиянието и проявите на догматизма, но смятам, че най-сигурният път за
успешната борба против тях е пътят, посочен от Ленин – свободната борба на
мненията, принципната критика от марксистко-ленински позиции.
Другарю Живков,
Тези са по-важните въпроси, по които исках да споделя моето мнение с
Вас. Бих искал да зная Вашето мнение по тези въпроси, затова пак Ви моля
да ме приемете в удобно за Вас време. Освен това, предлагам, когато на Вас е
удобно, да се състои една среща между Вас и редколегията на сп. „Ново време“.
Тази година ние проведохме в редица окръжни центрове обсъждане на „Ново
време“ с партийния актив и подготвяме доклад със съответни изводи от тези
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обсъждания. Бихме могли, щом изготвим доклада, да Ви го изпратим, да се запознаете с него и да чуем Вашето мнение по въпросите, отнасящи се по-непосредствено до работата на нашата редакция.
5 септември 1965 г.

С уважение: (Н. Ирибаджаков)“

Когато се чете този текст, трябва да се имат предвид няколко неща. Много
важен е личностният контекст. Очевидно е, че съществува една основна линия
на противопоставяне, която се персонифицира от Т. Павлов, и от друга страна,
от Н. Ирибаджаков. Това са философи със силни политически позиции, но с
различно разбиране на редица институционални, кадрови, теоретико-концептуални и др. проблеми. Макар и двете страни да се идентифицират с марксизма,
те фактически развиват различни парадигми на това учение. Марксизмът е полипарадигмален. Освен класическото деление на източен и западен марксизъм,
в рамките на тези две течения има много видове и акцентирания, водещи до
различни теоретични конструкции, които често пъти само външно демонстрират принадлежност към марксизма, но всъщност или възпроизвеждат по специфичен начин общи тенденции в развитието на философското познание, или
се навлиза в нови теоретични хоризонти. В българската философска история
такъв период на либерализация са 60-те години, когато се увеличава дистанцията между видимата идеологическа монопарадигмалност на марксизма и реалната философска практика, която дисциплинарно се диференцира и проблемно
се плурализира. Например българските философи Сава Петров и Асен Кътов
говорят за диалектика, но позициите, които те защитават, са толкова значителни, че те не биха могли да бъдат дори и сравнявани. Така явно през 60-те години
се оформят две групови разлики. Групата на Т. Павлов сякаш е ориентирана подоктринерски и догматично, докато философите, на които Ирибаджаков симпатизира, демонстрират по-голяма отвореност, познаване на западната философия, защото т.нар. критика на буржоазната философия всъщност не е нищо
друго освен опит да се въвеждат философски проблеми и съответни решения в
българската културно-философска среда.
Очевидно е, че ситуацията, която се описва от Н. Ирибаджаков, е изключително комплексна и нейното адекватно анализиране излиза извън нихилизма, апологетиката или критиката на „тоталитарния тип философстване“ от позициите на нов, „демократичен“ тоталитаризъм във философията.
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инамиката на геополитическите процеси в постсъветското пространство през последните години значително повишава интереса и вниманието не
само към Русия и провежданата от нея нова геополитика, а и към отделните бивши съветски републики.
Една от тях е Република Казахстан, която с потенциала и с поведението си на международната арена съумя да се утвърди като стабилен политически субект
с нарастваща регионална значимост. Част от фундаменталните характеристики на тази постсъветска република – огромната територия, богатият природноресурсен потенциал, значителният брой славянско
население, определят мястото и ролята й в новата геополитическа архитектура на Евразия.

Политикогеографско положение и
природноресурсен потенциал
Специфичното място на Казахстан в евразийския
и в централноазиатския регион се обуславя на първо
място от неговата огромна територия от 2724,9 км2.
Този показател поставя страната на 9-о място в света
и предопределя нейната тежест при осигуряването на
транспортните, икономическите и културните връзки
между редица страни от ОНД, Централна, Западна и
Южна Азия и Кавказ. Младата република е вторият по
размери териториално-политически субект от бившия
Съветски съюз (след Русия), който участва в образуването на новата политическа карта на света. Делът на
Казахстан от световната суша е 2%, а от територията
на Азия – 6,1 процента. В централноазиатското пространство, образувано само от петте бивши съветски
републики на изток от Каспийско море (4 млн. км2),
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казахстанският дял е почти 3/4 (Ахметов и др., 2005; Джандосова, 2005).
На огромната територия на Казахстан има голямо разнообразие и богатство от природни ресурси. Страната заема първо място в света по общи запаси
на цинк, волфрам и барит; второ – на сребро, олово, уран, хром и фосфорити;
трето – на мед, манган, никел и флуорид; четвърто – на молибден. Запасите
от нефт се изчисляват в диапазона между 2,6 и 3,6 млрд. т – 13-о място (2,3%),
от природен газ на 2–5 трл. м3 (12-о място, 2%), а от въглища – на 160 млрд. т
(3,5%). Оценката на общото количество запаси на минерални ресурси поставя
Казахстан на 2-ро място в ОНД и на 6-о място в света (Ахметов и др., 2005;
Усиков и др., 2005).
Тъй като е в центъра на Евразийския континент, Казахстан играе важна
роля при осигуряването на международните транзитни и съобщителни връзки.
Разположените на казахстанска територия транспортни коридори и съобщителни мрежи са от огромно значение за комуникационното взаимодействие между
редица страни и региони, някои от които не разполагат с алтернативни трасета.
В източно-западно направление международните транспортни коридори съединяват почти целия северен Казахстан с Русия (Поволжието, Приуралието,
Южен Сибир). Това са магистралите с приоритетно значение – Транссибирската (при Петропавловск), Средносибирската (Костанай–Кокшетау–Корасук)
и Южносибирската (Картали–Астана–Кулунда – за Барнаул). Най-голяма тежест в меридионално направление имат Оренбург–Ташкент (преминаваща
голямо разстояние през източните части на Казахстан), Трансказахстанската
(свързваща централните с южните казахстански райони и продължаваща към
Киргизия), Трансазиатската (в направление за Китай – Актогай–Алашанкоу) и
Турксиб (Семипалатинск–Алмати–Тараз) (фиг. 1). На голямо разстояние през
Фиг. 1.
Международни транспортни коридори на територията на казахстан
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южните части на Казахстан се предвижда и преминаването на трансконтиненталния проект ТРАСЕКА, който да свързва Европа с Азия (маршрут, целящ
възраждането на Великия път на коприната). Във връзка с него се модернизират голяма част от старите и се изграждат нови пътно-транспортни съоръжения. Инфраструктурата на въздушния транспорт е представена от 51 летища,
от които 13 са с международно значение. Основната част в осигуряването на
транзитните международни връзки изпълняват летищата на Алмати, Астана и
Актау. Водният транспорт на Казахстан разполага с речен и морски флот, найголямото пристанище е Актау на Каспийско море. Чрез него се осъществяват
транзитни превози от и за Русия и Европа.
Съвкупната тежест от транспортния потенциал на Казахстан го прави
ключова страна при реализирането на транзитните и съобщителните връзки
в Централна Азия. През голяма част от територията на страната фактически
преминават транспортни участъци на всички международни магистрални трасета, свързващи както Русия с останалите централноазиатски републики, така
и отделни нейни региони (например Приуралието с южните части на Западен
Сибир). С оглед динамизирането на отношенията с Китай, Казахстан е в състояние да осигури най-пряк и най-кратък път между Източна Азия и Каспийския
регион. Транспортната инфраструктура в съчетание с географското положение
предоставят солидни предимства за съвременното стопанско развитие на Казахстан. Паралелно с това се увеличава и неговата геополитическа значимост в
центъра на Евразия.

Геокултурни измерения на казахстанската идентичност
Казахите се сдобиват със своя независима държава едва през 1991 г., в резултат от разпадането на СССР.
До ХVІІІ в., когато територията на днешен Казахстан е поетапно завладявана от Руската империя, казахите са обособени в три големи племенни общности (Старши, Среден и Младши жуз) без политическо единство помежду им.
В състава на Руската империя казахстанските земи влизат в Оренбургското, Западносибирското и Туркестанското генерал-губернаторство. От образуването
на Съветския съюз до 1925 г. днешен Казахстан е част от Киргизката автономна
съветска социалистическа република. В периода 1925–1935 г. Казахстан се ползва със статут на автономна република, през 1936 г. е преобразуван в съюзна
република (КССР).
Огромната територия на Казахстан се населява едва от 15 млн. д. (2004 г.).
Основна отличителна черта на населението е пъстрият етнически и религиозен
състав – повече от 130 националности: казахи – 53 процента (8 млн. д. – 2005 г.),
руснаци – около 4 млн. д.), 27 процента. Заедно с украинците (450 хил. д.) и белорусите (100 хил. д.) делът на славянското население достига 31,5 процента. Други
по-големи етнически групи са: узбеки – 410 хил. д. (2,7%), немци – 250 хил. д.
(1,6%) и татари – 250 хил. д. (1,6%). Характерна особеност на населението е значителният брой потомци (около 20%) на смесени бракове (т.нар. метиси), главно
между казахи и руси. Независимо че официалното им етническо самоопределе-
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ние се обвързва само с един от двата етноса, менталните връзки от техния произход ги придържат към двойствена идентичност. Голяма и специфична етническа
общност съставляват и оралманите (около 400 хил. д.) – потомци на казахскокитайски бракове.
В геокултурен аспект Казахстан притежава уникална по своя характер физиономия. Казахите, които са носители на степната култура, на специфичното
източно мислене и обществена организация, формират благоприятна среда за
взаимодействието на културните форми от Изтока и Запада. Полиетническият и
поликонфесионалният състав, в съчетание с широкото разпространение на руската култура, предопределят особеностите на казахстанското геокултурно пространство. Взаимодействието на евро-азиатски елементи предразполага образуването на уникална културна среда, съществено отличаваща се както от света на
исляма, така и от страните с подчертана привързаност към източните култури.
Пряко повлияни от дълбочината на междуетническите отношения в съвременен Казахстан, както и от продължителното силно влияние на съветската
субкултура са статусът и отношението на обществото към религията. Тенденции към засилване на религиозната дейност (най-вече на исляма) в обществения живот започват да се забелязват още в началото на демократичните
промени. В резултат от повишената геокултурна активност на водещите мюсюлмански страни (най-вече Турция, Иран и Саудитска Арабия) се изграждат
стотици джамии и религиозни училища. Търсейки геополитическа идентификация в ценностите на ислямския свят, Казахстан става член и на Организацията Ислямска конференция. Но тъй като може да стимулират междуетническото напрежение, тези процеси протичат под наблюдението на държавното
ръководство. Паралелно с ислямското възраждане се предприемат мерки и за
разширяване ролята на православието в страната. Опасенията от ислямски
фундаментализъм сред държавното управление стимулират дори поддръжката
и възстановяването на институциите и дейността на Руската православна църква. В резултат на тази инициатива президентът на Казахстан получи лично от
ръцете на бившия руски патриарх Алексий ІІ ордена „Дмитрий Донской“.
По исторически причини, свързани с номадския начин на живот на казахите, ислямът няма определящата обществена роля, характерна за повечето
мюсюлмански държави. Той се проявява в много мека форма, не толкова като
веропоклонство, колкото като обособила се културна традиция. Западната
анализаторка Марта Олкот е категорична, че Казахстан е единствената държава в Централна Азия, която може да се нарече светска, понеже само тук ислямът няма обособен правов статут и изпълнява „по-скоро ритуален, отколкото
доктринален характер“ (Олкотт, 2003, с. 238–239). Предвид конфесионалната
структура на населението, сред което изповядващите ислям (47%) са почти изравнени с придържащите се към православието (44%), не може с категоричност
да се твърди, че тази страна е определено ислямска или че е подчинена на източната култура. Широкото разпространение на православните традиции сред
голяма част от корейците, татарите и най-вече казахите е повече от показателно
за присъствието и на европейския културен компонент в казахстанския геокултурен образ.
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Пряк фактор за формирането на обективни представи за геокултурния
образ на Казахстан е междуетническото взаимодействие. На територията на
републиката то има вековни традиции, а социалните, конфесионалните и културните му особености потвърждават неговата евразийска природа. В качеството на основно свидетелство за отсъствие на изразен междуетнически антагонизъм днес може да послужи общото количество на междуетническите бракове
– близо 20% (18 477) от всички за 2004 г. Това е продължение на традицията от
съветския период, когато по броя на междуетническите си бракове Казахстан
отстъпва само на Латвия.
В положението си на единствена страна от Централна Азия, имаща обща
граница с Русия на север, а от юг – посредством другите постсъветски републики, защитена от пряко ислямско влияние, Казахстан се утвърждава като основен приемник на руско геокултурно влияние. Неговата проява и днес има
всеобщо въздействие върху формите на културна организация на обществото.
Мащабите на руското културно влияние фактически възпрепятстват въздействието на мюсюлманския свят, както и на развитието на ислямистки и фундаменталистки организации. Поради тази причина значението му не се ограничава съществено за сметка на чисто казахската култура, а бива съзнателно
поддържано. В тази насока дори президентът на страната подкрепя всепризнатото руско влияние в обществения живот. Според него „руската култура, като
един от мощните източници, подхранващи световната култура, принадлежи не
само на славянските, но и на всички други народи от Казахстан. Чрез руската
култура и руския език ние се приобщаваме към световната култура“ (Назарбаев, 1996, с. 10).
Руското геокултурно влияние в Казахстан се улеснява от повсеместното
разпространение на руския език, който от 2004 г. насам има статут на официално употребяван и изучаването му в училищата е задължително. Красноречив
пример за отношението на населението към него има в проведеното в средата
на 90-те години обществено проучване, засягащо установяването на държавните езици в Казахстан. Тогава повече от 53% от анкетираните се обявяват за
утвърждаване на руския и на английския език. Близо 29% смятат, че казахският трябва да има статут на държавен език, паралелно с него обаче отреждат официален статут и на руския в междунационалното общуване. Едва 4%
от респондентите в представителната извадка настояват за признаване само на
казахския или само на руския език като единствен официален език в страната
(цит. по Олкотт, 2003, с. 207). Подобна обществена нагласа спрямо руския език
говори както за привързаността на неславянското население към него, така
и за потребностите и перспективите от неговото изучаване с пряко значение
за образователното равнище на населението. Според множество съвременни
социологически изследвания най-разпространен в Казахстан е руският език,
който е предпочитан за общуване от над 2/3 от жителите. Той има доминиращи
позиции в науката и в образованието и преобладава както във висшето (68%) и
в средното образование (57%), така и в средствата за масова информация. Към
2000 г. на руски език се издава по голямата част от периодиката (393 вестника,
78 списания). Рускоезични са 20 телевизионни канала в страната (Государст-
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венная.., www.akorda.kz).
След разпадането на СССР дълбочината на руското езиково влияние в Казахстан се изразява и в запазването на кирилицата като основа в графичната
писменост на казахския език. Подобно културно влияние се наблюдава и в Киргизия, но не и в останалите страни от региона, въвели латиницата или арабската писменост (в Туркмения). Руският език присъства редом с казахския дори
върху купюрите на националната валута на страната – „тенге“, въведена през
1993 г. (реалност, която няма аналог дори в Беларус!). Изборът на тази дума, означаваща на казахски „небе“, също не е случаен. Стремежът на политическото
ръководство е да се въведе такова национално название за местна валута, което
да е най-близко по изговор до руското „деньги“.
Тези и други фактори съвсем не позволяват грубото и видимо погрешно
определяне на Казахстан като страна от ислямския свят. Очевидно е, че в съвременната му културна идентификация се съчетават образите на Съветския
съюз, светът на исляма и културните традиции на степния Изток. И поради
силата на първия, до голяма степен трансформиращ въздействието на втория
и третия, в геокултурната структура на света страната е поставяна дори в пределите на руската (евразийската) цивилизация (вж. Переслегин, 2005, с. 102).
Следователно повечето от фактите говорят за евразийския характер на Казахстан, създаващ на територията му уникално геокултурно единство. С увереност
може да се твърди, че политикогеографското положение в съчетание с геокултурната детерминанта придава на Казахстан роля на основен мост в цивилизационното взаимодействие между Изтока и Запада.

Стопански облик и вектори
на геоикономическо взаимодействие
Известно е, че в геоикономически план основната отличителна черта за централноазиатските наред със закавказките републики от бившия СССР е силно
изразената им ресурсна ориентация. Тази обща регионална диагноза, макар да
важи до голяма степен и за Казахстан, понеже на нефта, природния газ, химическите суровини и металите се падат около 80% от търговския експорт, съвсем
не дава изчерпателна характеристика за неговите икономически възможности.
Казахстан единствен от страните на Каспийския регион разполага с диверсифицирана икономика, която му позволява сравнително по-бързо и успешно да
се адаптира към новите пазарни условия, както и да устоява на регионални и
глобални катаклизми, свързани с ресурсната зависимост. В структурата на казахстанската икономика се открояват развити топливноенергиен, металургичен
и машиностроителен комплекс (вкл. космическа и военна промишленост). Широко застъпени са също отделни отрасли на химическата, хранителната, леката
промишленост, както и редица дейности от постиндустриален характер (във финансовата сфера, туризма, информационните технологии).
Икономическият потенциал на Казахстан, изграждан още през ранните години на съветската епоха, го прави една от най-индустриализираните републики на СССР. Само в довоенния период на неговата територия са построени над
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860 завода и се поставят основите на металургията и енергетиката. По време на
Великата отечествена война (1941–1945), когато изтеглянето на икономическата
база на Съветския съюз на изток се осъществява с геостратегическа цел, стопанската мощ на Казахстан нараства неколкократно. За 3–4 години в републиката се
пренасят повече от 140 големи промишлени предприятия от европейската част
на СССР. Те стават основа на неговата общосъюзна специализация. По време на
т.нар. развит социализъм Казахстан постига много високи темпове на стопанско развитие, включително широк тласък получава и добивната промишленост.
С изграждането през 50-те години на главния космодрум на СССР – Байконур,
и на най-големия полигон за ядрени опити – Семипалатинск, републиканската
икономика се разширява с отрасли на военната и космическата промишленост.
От 1973 г. насам стопанският профил на Казахстан се обогатява с развитието на
ядрена енергетика (след въвеждането в експлоатация на АЕЦ в гр. Актау). В края
на съветския период по производство на промишлена и на селскостопанска продукция в СССР Казахстан се нарежда съответно на 4-то и на 3-то място сред 15те съюзни субекта (Усиков и др., 2005, с. 10–11).
По пътя към пазарно преустройство Казахстан преминава през катаклизмите на постсъветския преход, решавайки се на смели реформи в икономиката.
Преломна за него е 1999 г., когато спадът в стопанското развитие е преодолян.
Инвестиционният бум и стабилността на финансовата система след 2000 г. в
страната залагат изключително високи темпове на икономическия растеж
(средногодишен растеж на БВП 9,5%, като пикът е през 2001 г. – 13,5%) и на
външна търговия (15–23% – фиг. 2). Сега Казахстан е най-големият приемник
Фиг. 2.
Динамика на транспортни коридори на територията на казахстан
за периода 2000–2008 г. (в млрд. щ.д.)

Съставено по данни на Статистическата агенция на Република Казахстан – http://www.old.stat.kz
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на преки чуждестранни инвестиции в ОНД след Русия и е на първо място по
количеството им на човек от населението. Инвестиционните потоци се формират както от западния, така и от новия руски капитал. Паралелно с икономическия подем се разширява географията на стопанските връзки освен със
страните от ОНД и с повечето от водещите икономики в света (Китай, Италия,
Великобритания, Германия, Швейцария, Иран, Турция, САЩ). Равнището на
макроикономическите показатели днес доближава Казахстан до развитието на
източноевропейските държави и на Русия при запазване на съществено превъзходство над останалите страни от ОНД.
В годините на постсъветско развитие силен тласък получава топливноенергийният комплекс. За период от 17 години добивът на нефт в Казахстан
нараства повече от 2,5 пъти (25,8 млн. т през 1990 г. – 67 млн. т за 2007 г.), а прогнозите до 2015 г. очертават годишен нефтодобив от над 100 млн. т (Омар, 2008).
Страната разполага с три големи нефтопреработвателни завода, задоволяващи
нуждите й от горива, а по-голямата част от суровината се изнася зад граница.
Добивът на природен газ е също значителен (около 10 млрд. м3) и всяка година
обемът му се увеличава. Огромно значение за регионалната тежест на Казахстан има изградената на негова територия инфраструктура за пренос на въглеводороди. Общата дължина на газопроводната мрежа, преминаваща през страната, е 10 000 км и има ключово значение за транзитирането на туркменския и
узбекския газ през Русия към Европа (посредством газопроводите Бухара–Урал
и Средна Азия – Център). Дължината на нефтопроводите надхвърля 7000 км
(включва част от международните трасета Тенгиз–Новоросийск, Атирау–Самара, Омск–Чарджоу и Атасау–Алашанкоу). Поради факта, че казахстанският
нефто-газов сектор играе ключова роля в геоенергийната схема на Каспийския
регион, републиката отдавна е обект на геополитическо въздействие от страна
на водещите държави.
Непосредствено след придобиването на независимост, в енергийния комплекс на Казахстан се внедряват почти всички големи западни компании – Тексако, Амоко, Бритиш петролиум, Шел, Тотал, Елф-Акитен Аджип, ЕНИ, Филипс
петролиум, Мобил, Шеврон. С участието на Шеврон е създадено най-голямото
до момента съвместно нефто-газово обединение в страната – ТенгизШеврОйл.
Внедряването на водещите западни енергийни корпорации в добивната промишленост и ресурсопреработването на Казахстан свидетелства за силен геополитически интерес. Съвкупното влияние на Запада се подпомага и от големия
приток на чуждестранни инвестиции в сектора, и от придобиването на някои
находища вследствие на продажбата им от държавата. Силно изразена е геополитическата активност на САЩ, чиито позиции в добива на природни ресурси
се обвързват с търсене на нови маршрути за тяхното транспортиране (като се
заобикаля Русия). Значителна част от казахстанския нефт бива пренасочвана
за износ по нефтопровода Баку–Тбилиси–Джейхан и това се оценява като едно
от големите постижения на американската геостратегия в Каспийския регион.
Американски компании заемат важни позиции в металургията и в тютюневата
промишленост, в която на компанията Филип Морис се падат близо 80% от
производството. Геополитическите усилия на САЩ в региона са насочени към
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създаване на т.нар. Голяма Централна Азия с базова цел привличането на азиатските постсъветски републики към региона на Близкия изток под американско
влияние. Обаче американското влияние в региона, специфично поради износа
на демокрация по западен модел, остава силно застрашено от подновяването
на новата руска геополитика и от спада в доверието към САЩ след провала на
цветните революции в Азербайджан и Узбекистан.
Независимо от силата на съвременното западно влияние, в геоикономически план определящи за Казахстан си остават отношенията му с Русия. Наследените от съветското минало тесни връзки в областта на транспорта и в други икономически сектори предоставят реални възможности за развитие, както
и за подновяване на стопанската интеграция в постсъветското пространство.
Делът на Русия във външната търговия на Казахстан остава изключително
висок – повече от 1/3. От над 900 междурегионални съглашения на Русия със
страните от ОНД – 200 са подписани с Казахстан.
От съветския период между Казахстан и Русия са запазени множество
икономически връзки от производствено-кооперативен и специализационен
характер: в автомобилостроенето, във военнопромишления комплекс, в космическата сфера, високите технологии и др. Космодрумът в Байконур е арендуван от Русия, а прилежащото към него космическо градче е под прякото й
федерално подчинение и се ползва със статут подобен на статута на Москва и
Санкт Петербург.
През втората половина на 90-те години в казахстанската нефто-газова промишленост навлизат и руските енергийни гиганти – Газпром, Лукойл,
Транснефт, Башнефт, Роснефт и др. Съвместно с националната нефто-газова
компания КазМунайГаз, на територията на страната са създадени казахстанско-руските КазРосГаз, КазТрансОйл и КазТрансГаз. Водещи позиции в енергийния пазар на Казахстан има руската електроенергийна компания (ЕЕС), която
участва и в разработването на редица въглищни басейни. Руските инвестиции
в топливноенергийната сфера само за десетилетие нарастват неколкократно и
сега имат определящо значение в строителството на нови инфраструктурни
проекти в отрасъла: нефтопроводът Тенгиз–Новоросийск, открит през 2001 г.,
важен инструмент за влиянието на Русия не само в Казахстан; Прикаспийският
газопровод, към чиято съвместна казахстанско-руска реализация е привлечена
и Туркмения, и други.
Ясно забележимо е, че в руската геостратегия тръбопроводите стават едно
от основните направления за съвременно влияние в Централна Азия. Чрез тях
Русия успешно конкурира действията на САЩ по диверсификация на суровинно-енергийния пренос. По данни на електронното издание „КазИнвест“
Казахстан транзитира 100% от газа и 75% от нефта, предназначени за износ,
през руска територия. По-голямата част от останалите 25% от нефта са предназначени за захранване на Баку–Тбилиси–Джейхан чрез танкери от пристанище Актау. Едва около 1,5% са предназначени за капацитета на нефтопровода
Атасу–Алашанкоу, действащ от 2006 г. в направление към Китай (www.investkz.
com). Участието на Казахстан в последните два проекта позволява реализацията на многовекторност при избора на маршрути в преноса на нефт. Като цяло
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обаче Русия запазва своето предимство по отношение на техния пренос, печелейки тръбопроводното съперничество в региона.

Геополитическата линия на Назарбаев:
фундамент на успешната трансформация
Според източните традиции и нрави авторитарността в политическото
управление става присъща на Казахстан. След придобиването на независимост,
подобно на другите постсъветски републики от Централна Азия, в Казахстан
се налага формулата „силен президент, слаб парламент и маргинално правителство“. Така че политическият живот на Казахстан е неразривно свързан с
неговия президент – Нурсултан Абишевич Назарбаев.
Още по време на преустройствените промени Назарбаев се нарежда сред
най-популярните политически лидери, отявлен застъпник за териториалната
цялост на Съветския съюз. Макар да не намира твърди съмишленици сред останалите съветски ръководители, и след разпадането на СССР Назарбаев продължава целенасочено да работи за запазване на общите придобивки в постсъветското пространство. Малко известен факт е, че и след разпадането на
СССР той застава на твърди позиции за съхраняване на рублевата зона. Сега
президентът е един от най-ярките привърженици на установяването на руската
рубла като разплащателно средство и основна резервна валута за страните от
Евразийската общност. Изявите му го поставят сред най-активните радетели за
политическото обединение в ОНД и печелят симпатиите не само на болшинството руси, живеещи в пределите на Казахстан, а и зад неговите граници.
Политическото ръководство на Казахстан гледа с повишена резервираност на демократизацията по западен модел още в началния етап от социалнополитическите реформи. Дистанцирането от прозападна политика е продиктувано не само от сложността на геополитическото положение, в което изпада
републиката, а и от търсенето на опора в националните традиции. Според Назарбаев „казахите, като азиатски народ, нямат нито историческа, нито културна предразположеност към демокрация и участието на народа в управлението
на държавата е способно да усили ролята на националистическите настроения
на демагозите, комунистите и ислямските радикали, поставяйки бъдещето на
страната под заплаха“ (цит. по Олкотт, 2003, с. 110).
Сред международната общност Назарбаев се ползва не толкова с име на
едноличен стопанин на страната си, колкото с имиджа на уважаван президентски лидер в постсъветското пространство и на последователен прагматик в
управлението. Според стила на дългогодишното му управление той може да се
определи като един от малкото държавни глави, осъзнали навреме проблема с
изолираното географско положение на Централна Азия от основните финансови и икономически потоци в света и потърсили ориентири за неговото преодоляване. Задоволяването на стопанските потребности на страната и решаването
на множество от общите проблеми от постсъветско естество предопределят
последователното му отношение към Русия. От позицията на времето се вижда,
че предприетият от президента геополитически курс е правилен: трезво са пре-
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ценени както вътрешната обстановка в Казахстан след разпадането на СССР,
така и възможностите и перспективите за неговото развитие.
Особено място във вътрешно- и външнополитическата дейност на Казахстан заема развитието на евразийската геополитическа идея. Съществени заслуги за нейното съвременно проявление и популяризиране има именно Нурсултан Назарбаев. Според него „Евразия, определяща се от географските граници,
аналогични на Съветския съюз, представлява самò по себе си органично цяло,
което е длъжно да притежава и особено политическо измерение“ (по Василенко, 2006, с. 243). Известната българска изследователка на геополитическите
процеси в ОНД проф. Дюлгерова пояснява, че „Назарбаев формулира основните акценти на неоевразийството, които по-късно се превръщат в официална
идеология на страната..., определяща ключовата роля на Астана като многовекторен медиатор между Европа и Азия“ (Дюлгерова, 2009, с. 184). Преименуването на националния казахстански университет в Астана през 1997 г. на
Евразийски университет „Гумильов“ е едно от потвържденията за определящото място на евразийската идеология в държавното управление. Апелирайки
към подновяване на реинтеграционния диалог в постсъветското пространство,
президентът на Казахстан пръв се обявява за създаване на Евро-азиатски съюз
(учредената впоследствие през 2000 г. Евразийска икономическа общност) под
лидерската роля на Русия, целящ реанимиране на политико-икономическите и
културните връзки между постсъветските републики. Сега евразийската регионална структура се сочи като най-успешната и перспективната сред страните
от ОНД, а Казахстан е един от най-дейните й членове.

Геополитическото бъдеще на Казахстан
в регионалните структури
Казахстан членува в почти всички регионални обединения, чиято дейност
е насочена в една или друга степен към запазване (и подновяване) на взаимодействието в евразийския регион. На 23 декември 1991 г., непосредствено преди
официалното разпускане на СССР (25.ХІІ.1991 г.), политическото ръководство
на Казахстан приема именно в неговата столица да се подпише договорът за създаване на Общността на независимите държави (ОНД). Казахстан членува във
всичките й структурни подразделения (вкл. в икономическия съвет, икономическия съд и антитерористичния център). През 1992 г., подкрепяйки инициативата за създаване на единна отбранителна система, става действителен член на
новообразувания военен съюз на постсъветското пространство – Организацията на договора за колективна сигурност (ОДКС). Тази регионална структура сега
представлява отбранителна общност извън рамките на ОНД, чието разширение
през 2005 г. с приемането на Узбекистан очертава нови обнадеждаващи перспективи пред нейното развитие. В геостратегически аспект Казахстан поддържа
тесни отношения с Русия, които се съчетават със сътрудничество във военната
промишленост и в предприятията на авиационно-космическия комплекс.
В търсене на регионална идентичност в началния период на независимост
Казахстан става една от четирите централноазиатски републики (съвместно с
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Узбекистан, Киргизия и Таджикистан), учредили през 1994 г. организацията на
Централноазиатското икономическо сътрудничество (ЦАЕС, преименувана
по-късно в ОЦАС), която обаче не успява да се развие и утвърди и през 2005 г.
преустановява съществуването си, като се включва в набиращата регионален
просперитет Евразийска икономическа общност (ЕврАзИО).
Членството на Казахстан в ЕврАзИО е повече от емблематично. Още през
1995 г. той е първата азиатска република от бившия СССР, която, сключвайки
договор за митнически съюз съвместно с Русия и Беларус, демонстрира ясна
ангажираност за създаване на икономическо обединение от интеграционен
тип. На тази основа през 2000 г. се създава ЕврАзИО от пет страни членки
– Русия, Беларус, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, които изразяват намерение за формиране на единно митническо пространство. За сравнително
кратък период в рамките на Евразийската общност са постигнати няколко
значими резултата: създаване на зона за свободна търговия; общ енергиен пазар; транспортно съглашение за безпрепятствен транзит на стоки. ЕврАзИО
се утвърждава като най-перспективната регионална структура в евразийския
регион, със забележими успехи в търговско-икономическите отношения и в
реализацията на инфраструктурни проекти, а Казахстан – като един от найактивните й членове. Като резултат от интензивните междудържавни връзки,
геоикономическата обвързаност на Казахстан в ЕврАзИО е повече от очевидна. Към страните от организацията са ориентирани 40% от вноса и 16% от
износа на страната (Россия и страны, 2006, с. 195). Образувайки съединително звено между северните и южните субрегиони на ЕврАзИО, Казахстан съществено повишава транзитното си геоикономическо значение, свързвайки
Киргизия, Таджикистан и Узбекистан с Русия. Разширяващата се дейност на
Евразийската общност способства и за укрепване на международния авторитет на страната, особено след 2003 г., когато организацията се сдобива със
статут на наблюдател в ООН.
Особеностите на геополитическото положение в Централна Азия и заинтересуваността на Казахстан от поддържане на стабилност в региона са
причините той да стане един от учредителите през 2002 г. на Шанхайската
организация за сътрудничество (ШОС). Придобиващите все по-изразен геополитически характер отношения в нея са продиктувани от присъствието
и намесите на САЩ в региона. Макар ШОС да се крепи на руско-китайското
стратегическо партньорство, участието на Казахстан има пряко значение както за международния му политически статус, така и за бъдещите възможности за стопанско развитие и инвестиционна привлекателност. Наред със стабилните отношения с Русия, голям стопански растеж през последните години
бележат и връзките му с Китай. Азиатският гигант е вече втори външноикономически партньор на Казахстан след Русия, а пускането в експлоатация на
нефтопровода Атасу–Алашанкоу през 2006 г. го превръща в пряк участник в
геоенергийната игра в региона. Разбира се, за силно изразено геополитическо
влияние на Китай в Казахстан е още трудно да се говори, но то несъмнено ще
стане факт, ако междудържавните процеси в ШОС навлязат в нова фаза на
взаимодействие. На този етап от развитието на Шанхайската организация,
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според казахстанския геополитически анализатор Лаумулин (2006), Китай
все още е в процес на преодоляване на близостта към всяка от централноазиатските републики, които благодарение на общото си минало и проблеми
винаги успяват да намерят общ език помежду си, а Русия от своя страна има
специфични отработени подходи към всяка от тях.
Участието на Казахстан в Организацията за икономическо сътрудничество (ОИС) и в Организацията Ислямска конференция са главните предпоставки
за влиянието на мюсюлманския свят в страната. И двете обединения обаче нямат съществена регионална тежест в Централна Азия. Поради слабите позиции
на исляма в Казахстан, прякото му въздействие се блокира допълнително посредством останалите постсъветски републики в региона. Това са и основните
фактори за относително слабото геоикономическо и геокултурно влияние на
Турция и Иран. Постоянството и дълбочината в отношенията на Казахстан
с Русия практически предопределят дистанцираното му поведение и към западната геополитика. Доказателство за това е неучастието му в политическата
структура ГУАМ, отличаваща се с прикрита антируска насоченост. Тесните отношения с Русия са също така факторът, предпазил Казахстан от проявилите се
в някои страни от ОНД „цветни революции“, Казахстан съхранява и поведение
на стабилен елемент в Евразийския регион.
На международната сцена Казахстан се утвърди като близък и надежден
партньор на Русия. Двустранните връзки между двете страни в някои свои аспекти се оказват по-устойчиви и обнадеждаващи дори от връзките между Русия
и Беларус. Стабилността в отношенията се демонстрира и по време на посещенията на водещите политически лица на двете страни. В потвърждение на това е
една от последните срещи на високо равнище между политическите ръководители на Казахстан и Русия – международно събитие по случай 10-годишния юбилей на новата столица в Астана през юли 2008 г. Тогава в реч пред тържественото
събрание новият руски президент Дмитрий Медведев нарича Казахстан “стратегически за Русия партньор, чиято дружба би трябвало да се поддържа така, както
се поддържат братя“. От своя страна Назарбаев заявява, че “Русия винаги е била
и ще си остане надежден и стратегически съюзник на Казахстан“.
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БЪЛГАРСКИТЕ НЕУТРАЛИТЕТИ
Румен Попов

В

Румен Попов – контраадмирал
о.р. Завършил е Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и Военноморската академия
в Ленинград (Санкт-Петербург),
бил е командир на подводна лодка, офицер от Щаба на Военноморския флот, офицер от Генералния щаб на БНА, началник на
Висшето военноморско училище
„Н. Й. Вапцаров“.

едно телевизионно предаване виден наш архитект и общественик се сърдеше на СССР, че
несправедливо е обявил война на невинната и неутрална България. В такъв смисъл тя била жертва на
агресор, окупатор и фактор за прекъсването на нашето естествено историческо развитие. Горе-долу
така описа миналите времена, събития и последствия огорченият архитект. Така на висок глас или под
сурдинка говорят и пишат и други политици и историци.
Това ли е истинската история отпреди 70 години
или е конюнктурната нейна алтернатива, продукт на
стари злоби и нови интереси?
Когато разискваме въпросите на историята, е
полезно да оставим настрана емоциите и да се съсредоточим върху фактите, върху политическите решения и последствията от тях.
Преди всичко нека изясним въпроса с неутралитета на България.
В правото под неутралитет се разбира положение на държава, която не участва във война и не
оказва непосредствена помощ на воюващите. Правата и задълженията на неутралните държави, както и на воюващите страни по отношение на тях, се
определят от два международни правни акта, подписани в Хага през 1907 г.: V конвенция за правата
и задълженията на неутралните държави и лицата в
случай на сухопътна война и XIII конвенция относно правата и задълженията на неутралните държави в случай на морска война. Ще приведа няколко
члена от тези документи, за да е пределно ясно международното престъпление, което извърши правителството на Богдан Филов по време на Втората световна война, и последствията, които всички ние ще
носим винаги като историческо наследство.
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Из V конвенция:
„Чл. 2. На воюващите е забранено да прекарват през територията на една неутрална държава войски или колони било с бойни, било с хранителни припаси.
Чл. 3. На воюващите също така е забранено:
а) да строят на територията на неутрална държава радиотелеграфна станция или какъвто и да е апарат, предназначен да служи за съобщително средство
с воюващи части на суша или на море;
б) да използват каквато и да е инсталация от този род, която е построена от
тях с изключително военна цел на територията на неутралната държава и която
не е открита за обществена кореспонденция.“
…
„Чл. 5. Една неутрална държава не трябва да търпи на своя територия никое от действията, посочени в членове 2 до 4.“
…
„Чл. 13. Неутралната държава, която приема избягали военнопленници, ги
оставя свободни. Ако търпи престоя им на своя територия, тя може да им определи местопребиваване.“
Из XIII конвенция:
„Чл. 5. Забранено е на воюващите да правят от неутрални пристанища и
води бази за морски действия срещу противниците си. Както и да установяват
там радиотелеграфни станции или какъвто и да е друг апарат, предназначен да
служи за свързочно средство с воюващи сили на суша или по море.
Чл. 6. Продажбата на каквото и да е основание – пряко или косвено, на
военни кораби, бойни припаси или какъвто и да е военен материал от неутрална държава на воюваща държава е забранена.“
По-долу ще изложа само няколко факта и нека безпристрастният читател
да ги съпостави с текстовете от конвенциите и да прецени била ли е „неутрална
България“ неутрална.
Българското правителство декларира неутралитета на България за пръв
път през септември 1939 г. Но с факта на присъединяването на България през
1941 г. към тристранния пакт на Германия, Италия и Япония тя вече погазва
този неутралитет.
От началото на 1941 година цялата инфраструктура на страната: свързочна
система, летища, пристанища, корабоплаване, суровини, е изцяло в услуга на
фашистка Германия. През същата 1941 г. германските войски се съсредоточиха
на българска територия и проведоха операции по разгрома и окупацията на
Гърция и Югославия, с които България не е във война и с които даже поддържа
дипломатически отношения. Когато тази задача беше изпълнена, германските
войски бяха заменени от българския окупационен корпус, но те не отидоха на
почивка, а се съсредоточиха за войната със СССР. В такъв смисъл не е вярна
тезата, че нашите войски не са участвали в агресията срещу СССР. Тези войски
останаха на спомагателното направление на тази агресия, като освободиха побоеспособните германски съединения на главното направление.
На територията на България бяха разположени редица щабове и разузнавателни структури, за които читателят подробно може да се информира от дневника на Бекерле. В българската корабостроителница във Варна се строяха серийно
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десантни кораби за нуждите на германския флот в операциите му срещу СССР
на Черно море. В началото на септември 1944 г., за да не попаднат в ръцете на
съветските войски, които стремително наближаваха границите на България, германското командване организира потопяването на повече от 20 такива танкодесантни кораба в наши териториални води. По-късно някои от тях бяха извадени
и дълго време служиха в състава на българския военноморски флот.
Във Варненското езеро беше дислоцирана германска ескадрила от хидроплани, която решаваше задачи на немското командване при войната срещу
Черноморския флот на СССР.
Български транспортни съдове, охранявани от наши военни кораби, извършваха военни превози с германски товари между пристанищата на България и Румъния.
По нашите брегове бяха инсталирани германски радиотехнически средства за свръзка и наблюдение на морското пространство, които се обслужваха от
войници на Вермахта. Една от тези станции в района на нос Емине през 1943 г.
беше унищожена от партизаните.
Българските власти най-варварски нарушаваха споменатия по-горе член
13 от V конвенция. Малкото успели да избягат съветски военнопленници, които германците транспортираха незаконно през наша територия, бяха преследвани от „неутралната“ българска жандармерия и намираха убежище само при
партизаните.
На 2 септември 1944 г. изплашеното и объркано от бързо развиващите се
военни събития на съветско-германския фронт българско правителство отново
заяви неутралитета на България. И в същото това време германските войски,
които отстъпваха от окупираната територия на СССР и Румъния, преминаваха
през наша територия напълно необезпокоявани. Разпокъсани части и подразделения, които прииждаха през Дунав, се преформираха на наша територия в
специални пунктове и спешно се изтегляха на запад. Българското правителство
не само че не изпълни задълженията си по V конвенция да ги интернира, а даде
огромни сили и средства да осигури бързото им изтегляне.
Декларираният неутралитет на България по отношение на СССР става
още по-неразбираем с обявяването на „символична война“ на Англия и на Съединените щати – страните, които по това време бяха негови съюзници във
войната срещу Германия. В международноправните отношения такова понятие
като „символична война“ няма. За нея жителите на Англия и САЩ може би
са научили от пресата, но ние, българите, научихме какво са това въздушни
удари в несимволичната война. Тук не мога да не отбележа един парадокс на
българската историческа и, най-вече, политическа памет. Не съм чул някого от
„демократично мислещите политици“ да се е оплакал от съвсем незаслужените
и безсмислени от военна гледна точка бомбардировки на София, Пловдив, Русе
и др., да е пожалил хилядите цивилни жертви. Явно английските и американските бомби за тях са като новогодишни фойерверки, а жертвите – като че ли
ни е по-удобно да ги назоваваме „жертви на приятелски огън“. Същият огън, от
който загинаха български войници в Ирак.
Това са само няколко факта, които илюстрират грубото неспазване на неутралитета на България по отношение на СССР и на нашите балкански съседи.
Голямото престъпление може подробно да се види в архивите на правителство-
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то и двореца, но то срамежливо не се афишира от историци и журналисти. Къде
по-интересни са досиетата на Държавна сигурност от по-новите времена.
Както се вижда, „непредизвиканата и несправедлива агресия на СССР“ е
резултат не от злата воля на Сталин, а от погазването на международноправните норми от страна на българското правителство.
Нерядко историци и политици лансират мисълта, че в онова време българското правителство е нямало избор, че срещу агресивните намерения на Германия на Балканите то е било безсилно и, поради тази причина, е било принудено
да се съгласи с всичко, което се иска от него.
Абсурдно е в историята да се строят хипотези от рода на: „Какво би било,
ако…“, но ще си позволя да напомня епизод от историята на Кралство Дания от
същото време. Неутрална Дания отказва да се подчини на диктата на Германия
и да пропусне нейните войски през своя територия. В отговор последва германска военна операция и Дания е окупирана за няколко дни, без особена съпротива. Когато хитлеристите започват преследването на датските евреи, кралят на
победена Дания закача на ревера си жълтата звезда на Давид и демонстративно се разхожда по улиците на столицата. След края на Втората световна война
Кралство Дания е в редиците на победителите, защото защити неутралитета си
дори с цената на окупацията.
Темата за неутралитета на България не се изчерпва с горчивите хапове от
миналото. И днес управляващите страната едва ли се замислят за тези вече столетни конвенции.
Когато САЩ разгромяваха Югославия през 1999 г., ние, без да се замисляме, нарушихме Устава на ООН, като им съдействахме в тази необявена война.
Във войната на САЩ срещу Ирак ние отново вместо неутралитет избрахме военното сътрудничество с едната страна.
И в двата случая тези военни действия бяха без санкция на ООН и по смисъла на международноправните документи бяха акт на агресия.
Във военно отношение съвременният свят в голяма степен е доминиран
от САЩ, които имат възможност да диктуват на народите собствените си разбирания за добро и зло, справедливост и неправда. Може би това подхранва
илюзорното чувство на нашите политици, че като предан съюзник ние можем
безотговорно и безнаказано да нарушаваме неутралитета си в конфликтите им
с трети страни. Неведнъж тази измама е вкарвала България в капан. Погазването на международното право рано или късно дава своите горчиви плодове. За
съжаление поколението, което бере тези плодове, много често се заблуждава,
че някой друг му е посадил отровното дърво.
Ще добавя още нещо. В света, който така несправедливо е разделен на слаби и силни, на малки и големи, като аксиома е записана древногръцката поговорка: „Това, което е позволено на Зевс, не е позволено на бика.“ Този цинизъм
не е кодифициран в никакъв международен правен акт, но той, уви, действа
безотказно. България не бива да си позволява позволеното на Зевс.
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БЪЛГАРСКОТО ИЗКУСТВО ПРЕЗ ЕПОХАТА НА
НАЦИОНАЛНОТО ВЪЗРАЖДАНЕ*
Евгения Лвова
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Лвова Евгения Петровна – професор, доктор на изкуствознанието. Автор е на повече от 200 научни труда за изкуството на Русия, САЩ, България и други страни
в Централна и Югоизточна Европа. Нейни книги и статии нееднократно са издавани в България, Румъния, Англия, Полша, Чехословакия, Германия, САЩ. Сред
известните й публикации на български език е монографията „Българското възрожденско изкуство“
(1978 г.).

ългарската национална култура през Възраждането е една от най-ярките страници в българската
история. Тя има и специфична база, и извори, от които черпи енергия, а също и велики традиции с дълбоки корени в минали векове. През ХVІІІ–ХІХ век българската култура преживява динамичен, определено
граничен етап на развитие – измененията, настъпващи в духовния живот на българското общество, преминават в ново качество, променят се културно-историческите реалии на новото време. Това е епоха на
интензивно развитие на личността, на хората на новата формация, стремящи се към самопознание.
Тази култура е дълбоко самобитна и оригинална.
Литературата и изкуството се развиват едновременно и много проблеми, възникнали в живота през ХІХ
век – социални, художествени, свързани с влияния
на култури от други страни на света, са важни и актуални и днес, в съвременна България. Нравственият
идеал, възникнал през ХІХ век, е главен и в наше време – без него е трудно да се разберат много явления
на съвременността, както и нейните особености, облик, характер. Литературата и изкуството от времето
на националното Възраждане израстват на основата
на висок духовен подем в стремежа към освобождение от чуждото робство и гнет. Оттук героичният
патос и радостта от откриването на околния свят и
на човека – свободен и просветен. На съвременниците им е близка и понятна личната творческа активност на писателя и художника, търсещи нови форми
на изказ, опиращи се на народното творчество и същевременно на опита на чужди култури. Българско* Написана специално за списание „Понеделник“.
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то възраждане е живото минало на съвременността и нейна опора. На хората,
живеещи през ХХІ век, понякога им се струва, че Българското възраждане е
далечно минало, нещо изживяно вече, но не е така. Много съвременни проблеми – социални и художествени, са възникнали отдавна и не са се изчерпали. Традициите в културата са толкова устойчиви и значими, че продължават
да живеят и в наши дни – литературата и изкуството от онова време разкриват мисли и чувства, които са ни близки и днес. Величествените манастири и
скромните църкви на България, украсени със стенописи, икони и дърворезба,
декоративната украса на селските къщи и на градския интериор, създадени от
народните майстори в минали епохи, както и българската поезия и живопис са
свидетелство за високата духовна култура на България, за нейната монолитност и сила, те са приносът й в световния културен процес. И колкото повече
се отдалечаваме от епохата на националното Възраждане, толкова по-значимо
и близко става то за нас.
Гордият и свободолюбив народ живее със спомена за миналото, за своите герои и велики водачи. В годините на османското владичество грижовно са
съхранявани ръкописни книги, миниатюри, песни, стенописите в църквите
и манастирите. Българските манастири са наистина великолепни, те не само
опазват ценни паметници на културата, а са и в основата на културата на новото време. Именно тук, сред стените на манастирите, звучат проповедите на
българските свещеници. Те разказват на поклонниците за великомъчениците,
за тези, които преди столетия са будили националното самосъзнание, напомняйки за великото историческо минало. Хората си тръгват оттук, отнасяйки
със себе си простички народни картинки, които са създадени от местните църковни художници и които заживяват в техните скромни домове – така изкуството навлиза във всекидневния бит на стотици хора, страдащи пет века под
османското владичество. Ролята на българските свещеници е огромна – те са
били и просветители, и учители едновременно. Хора грамотни, познаващи и
обичащи книгата, сами оставили приписки, те се ползват с много голямо уважение сред народа1.
Като истински народна, културата от епохата на Българското национално възраждане неизменно е отворена към слушателя, зрителя, по-късно – към
читателя. Тя е дълбоко жизнерадостна. Нейните създатели познават онези, към
които отправят своите произведения.
Българските изследователи изучават особено внимателно манастирите,
тяхната история и архитектурен облик. Струва ни се обаче, че все още недостатъчно са разгледани сложният вътрешен живот на манастирските обитатели,
техните интереси, тяхното отношение към просветата, а също взаимовръзките
им с културата в страната и вън от нейните граници. Тези връзки са особено
интересни и важни за разбиране на насоката на процеса на вътрешно развитие
– какво именно е интересувало българските свещеници и учители, постоянните посетители на манастирите и в страната, и вън от нея, какво е било близко и
разбираемо за тях, как възникналите контакти и взаимодействието с културите
на други страни са повлияли на формирането на духовния живот, разширявай-
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ки неговия опит и естетически предели.
В ранния етап на Българското възраждане съществуват няколко художествени школи, появили се във важни в търговско-икономическо и културно отношение центрове на страната – Банска, Тревненска, Самоковска. От тях излизат много талантливи народни майстори иконописци, строители и архитекти,
резбари, гравьори.
За Тревненската школа е характерна тенденцията към обновяване на иконата. В нея се проявяват новите веяния на живота, образи, които постепенно
губят мистическата окраска. Иконите („Св. Николай“, 1798, „Христос“, 1799) се
отличават с чистота и плавност на линиите, появява се стремеж към индивидуализация на персонажа. Такива са работите на папа Витан-младши, създател на
икони и произведения от дърворезба. Той въвежда в школата околния пейзаж
и определена пространственост, а също и детайли на облеклото2.
Иконата „Евангелист Лука“ от Тревненската школа е от края на ХVІІІ век.
В нея традицията в изграждането на интериора, в прийомите на перспективата
се съчетава със стремежа на художника да покаже конкретния човек. Евангелистът св. Лука изглежда като съвременен иконописец, съзерцаващ своето творение. Той е жизнено достоверен, правдив – даже стоящият пред него статив е
нарисуван от натура. Иконата се превръща в картина с удивителна красота и
благороден колорит. В нея нюансите на червеното и синьото хармонират със
златистото и с охрата на основата.
Успоредно с църковното изкуство се развива и декоративното народно
творчество. То живее във всекидневния бит, съхранявайки старинните прийоми и в същото време обогатявайки се непрестанно. От старото българско
изкуство в него има особена тържественост и монументалност, хармонично
съчетание на геометрични и растителни орнаменти.
Като правило паметниците на изкуството се създават с народни, обществени дарения. Особено силно новите веяния се проявяват в декоративното
изкуство, в монументалната украса на стените в домовете и на интериорите
в Самоков, Копривщица, Пловдив и други градове на страната. В годините на
турското робство портрети се появяват рядко. Но в края на XVIII – началото на
XIX век портретните изображения стават отражение на обществения идеал на
епохата. Това най-често са ктиторски портрети, които предшестват кавалетния
портрет от новото време. В България няма парсунна живопис3 (както е било
в Русия). Първите портрети на хората от новото време се появяват в стенописите. Това е ктитор Игнатий (1799) в църквата „Св. Лука“, недалеч от Рилския
манастир. Образът на необикновен, силен човек е изграден в героичен план,
изпълнен е с духовна сила и мъжество. Този истински герой е сроден с възпяваните от съвременните му автори борци за самостоятелна църква, светци,
мъченици. През тези години е създаден и портрет на Софроний Врачански. Неговият живот е съпътстван от бурни обществени събития, често драматични.
Той е бил свещеник, просветител, преводач и автор на много трудове, личност
многостранна и интересна – именно това съумява да разкрие неизвестният художник в неговия портрет, публицистичен в основата си4.
По този начин само за няколко десетилетия в българската художествена
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култура настъпват промени, свързани с нейното интензивно развитие. Литературата и изкуството са свързани с формирането на националното самосъзнание, те се обръщат към света и към човека. Този качествен прелом не настъпва изведнъж – преустройството на самото съдържание понякога става под
повърхността. Но прогресивните сили сякаш се отскубват навън от забавения
си растеж, културата навлиза в световния процес, от който е откъсната поради чуждото иго, настъпва духовно разкрепостяване. Хората в литературата и
изкуството на България са отворени, енергични, интересуват се от живота във
всичките му прояви. Оттук и естетическият идеал на епохата. В него ясно прозират жизнеутвърждаване и жизнерадост, безусловно светско начало, основано
на простонародни източници. Тази култура се разделя със средновековните образци, като се базира вече на друга система на художествено мислене. Авторите
на книги и художниците се обръщат към реалността, към красотата на човека
и природата, те в еднаква степен са любознателни и увлечени от живота, стремят се да го опознават. Едновременно с живописта се развива и миниатюрата.
И тук е очевиден интересът към човека, към неговия характер, поза, изражение на лицето. Това са обикновени хора, изобразени в цялата им конкретност.
Изкуството на българските художници пресъздава околния свят така, както и
съвременната литература.
През това време се формират характерът и самостоятелният облик на българската национална култура. Преди всичко това е откриването на личността.
В епохата на националното Възраждане особена роля играе гравюрата. Тя съществува и по-рано, но сега изживява особен подем. Демократична по своята същност, гравюрата прониква извън стените на манастира, в домовете, при
поклонниците. Най-често това са фолклорни образи – светци, сцени от ежедневния бит. Дървената гравюра може да е черно-бяла, понякога боядисана. Гравюрата върху дърво, а след това и върху мед, намира приложение благодарение
на простотата на замисъла си. Търсенето на такива произведения е много голямо. Това е своего рода пропаганда на идеите на Просвещението, а след това и
на революцията. Българската ксилография носи в себе си пряко отражение на
събитията от живота, на неговия характер5.
Оформянето на книгите с учебен и богослужебен характер заема особено
важно място: ръкописните книги постепенно са изтласкани от напечатаните
по типографски способ: „Стематография“ (1741) на Жефарович, „Ликовете на
българските царе Иван Асен и Иван Шишман и болгарският лъв“ са своеобразен символичен образ на България. Тук са и фигурите на българските царе
Крум, Борис и Михаил. През тези години се появяват и други издания – в Русе,
Белград, Одеса. Тези образи трябвало да напомнят за миналото величие на България и за нейните герои.
За това свидетелстват и литографиите на майсторите от Самоковската
школа, на първо място на Никола Карастоянов, създател на местната фотография. Карастоянов е художник, педагог, книгоиздател. През първите десетилетия
на ХІХ век работят художници, създаващи ръчно оцветени гравюри, такива са
работите на Г. Клинков. Той най-често разполага на черен фон своите фризообразни композиции – „Погребението на Иван Рилски“, „Седемте смъртни гряха“,
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„Богородица с младенеца“, изпълнени с особен драматизъм и напрежение6.
Графичното оформление на книгите се появява сравнително рано. Найчесто художниците се стремят да свържат изображението с текста – „Поучително евангелие“, „Календар, съчинен от знаменития астроном Козма в лето
1854-о, преведен от Захарий Икономович Круша“, „Песнопения, събрани и издадени от Найден Геров от Копривщица“, „За изработването на фаянс“ (1840).
Всички те намират читатели и са популярни7. Те свидетелстват за широкото
проникване на книгите и на графиката в обикновения живот и за масовото им
разпространение.
„Руската книга играе в историческия живот на българския народ роля на
опора на славянското съзнание. Тя въздейства на книжовния език... Книгите,
пристигащи от Русия, служат за нуждите на църквата…“8
Открояват се и започват самостоятелно развитие илюстрацията на книги, кавалетната графика. Те са свързани с ръкописните сборници – дамаскини,
учебни пособия. В края на ХVІІІ век са популярни притчите, историите, наблюденията на природата, календарите и полезните съвети. Това са жива, непосредствена беседа на автора с читателите, диалози и монолози. Тук се включват
пословиците, поговорките, написани на разговорен език. Условното, фантастичното и живото, реалното в тях са взаимносвързани.
Рисунките и миниатюрите на поп Пунчо от село Мокреш са ярък пример
на дамаскин от 1796 година. Той започва с преразказ на „История славяноболгарская“ на Паисий Хилендарски, следват повести, жития и поучения за найширок кръг читатели. Автопортретът на поп Пунчо е един от първите. Той се е
нарисувал както работи. Редом с текста има много рисунки – израз на възхищението от света и природата. А самият Пунчо пише:
„Благословени християни, слушайте, ще разкажа за чудеса.“9
Не по-малко интересно е творчеството на друг народен художник – учителя Тодор Пирдопски. Неговите работи украсяват дамаскини и са свързани с
българския фолклор – „Вечен календар“, „Молитвеник“ и други. В тях намираме изображение на дома на българския селянин: в „Благовещение“ Мария е
българска селянка, св. Димитър поразява турчин. Под сцените авторът обикновено се подписва и поставя датата. Тодор Пирдопски рисува с любов и българския пейзаж, дава ясно пространствено изображение. Тези илюстрации към
текстовете са основани на наблюдения на природата. Цветовете им са ярки и
наситени. Авторът не се бои от условности – рисува син козирог, гълъбово теле
или карирано небе. Всичко това е свързано със своеобразното светоусещане на
илюстратора.
Художествената програма, следвана от дейците на Българското възраждане, е основана именно на новото отношение към живота, към човека, на жаждата за познание на света. Литературата и изкуството при това вървят редом,
претворявайки действителността, те имат обща художествена концепция – да
се проникне в същността на нещата чрез образния разказ. За това пише руският пътешественик В. Барски, посетил Зографския манастир. Той обръща специално внимание на характера на българските икони, в които се усещат патриотични настроения. Той съобщава, че на Атон има много български свещеници,
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а сред тях – иконописци, начело на които през 1743 г. е Евгени Вулгарис. В.
Барски скицира в своя дневник архитектурния облик на манастира.
Зографският манастир в Гърция е един от важните духовни центрове в историята на българската култура10. В него се съхраняват ръкописи, документи,
икони, стенописи, произведения на декоративното изкуство11. Както отбелязват български изследователи, именно на Атон се осъществява взаимодействие
между разнородни творчески сили, национални църкви, строители, архитекти,
иконописци и литератори12.
Постепенното отделяне на изобразителното изкуство като самостоятелно
в системата на българската култура е свързано с просветата, с художествената
и учебната литература (оформяне на книги и учебници), с архитектурата (стенописи в манастирите, украса на интериорите на жилищни сгради). При това в
изкуството органично се преплитат традиционни, условни, фантастични образи и образи живи, реални, свързани със заобикалящия живот, и достоверни13.
В атонските манастири се обучават на живописно майсторство много
художници, оставили своя следа в историята на българското изкуство през
XVII–XVIII и първата половина на XIX век. Имената на някои майстори са запазени, има и анонимни работи. Това са икони, стенописи, миниатюри, дърворезба, ктиторски портрети (заедно с портретите често се изобразяват и образи
с исторически характер). Например в църквата „Успение Богородично“ (1764)
е нарисуван някой си хаджи Петко, а по-нататък намираме портрети на хаджи
Вълчо – чичото на Паисий Хилендарски, и на неговия брат Никола. Ктиторските портрети в Зографския манастир са жива галерия на българи от XVIII век14.
На Атон работят по това време и талантливи миниатюристи – Павел Светогорец, Д. Мирчев. Тук се учат и работят Христо Димитров, основател на Самоковската художествена школа, Н. Теодорович, Л. Пенев.
В този преломен исторически момент на преден план излизат културнопросветителските идеи, възникнали от потребностите на обществения живот.
Появяват се кълнове на новото, които скоро се въплътяват в създаваните произведения. Те и стилистически, и функционално, и жанрово са нови по своята
същност. Това е култура на пробуждащия се народ, стремящ се към освобождение. Първите български просветители искат да доближат произведенията си,
техния език до живата, достъпна за народа реч, като не забравят за необходимостта да съхраняват паметта за великото минало (Йосиф Брадати, Паисий
Хилендарски, Софроний Врачански, Петър Берон, Неофит Рилски). Те се обръщат към селяните, народната интелигенция, занаятчиите и към зараждащата се
буржоазия с патриотични и граждански призиви.
Появата на „История славяноболгарская“ (1762) на Паисий Хилендарски е
нов етап в развитието на българската национална култура. Паисий се стреми да
пробуди националното самосъзнание, зове на борба за български език и култура. С граждански патос той се нахвърля върху силите, пречещи на българския
народ да се освободи от чуждото иго. Идеите на Паисий отразяват новите тенденции, характерни за цялата българска култура от новото време. Дълбочината
и размахът на културно-просветителските идеи са свързани с качествено новото разбиране на самия живот15.
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Паисий Хилендарски дълго време живее и работи в българския манастир
Зограф на Атон – духовен център за много свещенослужители, книжовници
и просветители. Сред тях са и български иконописци, автори на стенописи и
миниатюри16.
Невъзможно е да се преоцени величието на духовния подвиг на Паисий
Хилендарски. От него тръгва пряк път към творчеството на Христо Ботев и
към героизма на Васил Левски. Паисий Хилендарски е първият (или един от
първите), който разбира и оценява истинската роля на изкуството в живота
на българския народ. Именно той ни оставя сведения за живота и творчеството на Пимен Софийски, български живописец, известен в литературата и като
Пимен Зографски. Освен него в манастира работят и други художници, автори на икони и стенописи (сред тях е Арсений Зограф, а по-късно – Митрофан
Зограф)17. През ХVІІІ век на Атон работят талантливите живописци Дамаскин
и Йосиф – и двамата родом от българския град Елена. Генадий Зограф, автор
на икони и стенописи, е споменат от П. Успенски в неговите бележки за атонската живопис. В работите му е силна местната традиция, но има и влияние
на европейското академично изкуство18. П. Успенски оставя имената на много
майстори и живописци от средата на XVIII век, споменавайки работилниците,
в които те са творили.
П. Успенски пише и за това, че през 1839 г. българинът Макарий Монах е
продал на някакъв французин Дидрон ерминия на Дионисий от Фурна. В ръкописа имало наставления и правила за художниците, пишело за техниката и за
живописния маниер на изпълнение. Той е преведен на френски, гръцки, руски
и немски език. В оригинал това наставление е било популярно сред живописците на XIX век, особено сред българите.
Скоро след създаването на „Историята“ на Паисий Хилендарски в българското изкуство се появява и първата (или една от първите) историческа картина. Това е композиция от 1817 г., създадена от Митрофан Зограф в главната
църква „Св. Георги Зограф“ – „Изгарянето от каталонските пирати на зографските монаси мъченици в манастирската кула през 1275 година“. Тя е създадена
сто години преди историческите платна и литографии на Николай Павлович.
Митрофан Зограф е ученик на Никифор Зограф, починал през 1816 година.
Той е автор на стенописите в преддверието, купола и пронаоса на черквата „Св.
Георги Зограф“. Многофигурните, изпълнени с движение, жизнена сила и особена живописна яркост произведения на Митрофан Зограф са свидетелство за
появата на ново по същността си българско изкуство от началото на XIX век.
Художникът смело решава задачи на реалистичното възприемане на света в
обикновени иконографски сюжети (Богородичен акатист, деянията на св. Павел, св. Петър, животът и страданията на Йоан Кръстител и др.). Създадените
от него композиции са толкова ярки и индивидуални, че трудно може да им се
намерят аналози в съвременното му българско изкуство. И сложните композиции, и отделните образи говорят за богатото художествено въображение на
Митрофан Зограф. Близостта на неговото творчество до идеите на Паисий е
очевидна. За това свидетелства интересът на художника към българската история: образите на Кирил и Методий, и на цар Иван Асен ІІ, и на Иван Рилски,
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както и неговата трактовка на отделни сцени от Светото писание. И навсякъде
се чувства неговото лично отношение към ставащото.
В композицията, изобразяваща изгарянето на православните монаси от
латинските друговерци през 1275 г., художникът с голяма точност рисува интериора на манастирската кула, образите на палачите, готвещи жестоката разправа. Техните облекло и движения са конкретни и убедителни, както и лицата им, които ни карат да си спомним образи от картините на Питър Брьогел.
Няма съмнение, че българският майстор е запознат с традициите на европейското изкуство. Художникът създава образи, изпълнени с динамика (воините
в композицията „Възкръсването на Христос“ в църквата „Св. Георги Зограф“,
1817 г. – в нея и хората, и самата природа са като живи, навсякъде има цветя
и треви, което придава особена празничност и яркост на сцената). Митрофан
Зограф обича да рисува и животни. Той за първи път рисува и природата, в
която живеят неговите герои (св. Петър в купола на пронаоса на църквата „Св.
Георги“). Митрофан Зограф е истински народен майстор. Неговите образи от
Апокалипсиса ни карат да си спомним старинни предания, сказания, народни
песни. При него всеки образ е пластичен, обемен и носи не заплаха, а истинската радост и красота на живота. Неговите герои са български мъдреци, селянки
и гражданки в съвременно облекло. Те водят делничен живот, а в същото време
редом с тях се случват истински чудеса: ангели тръбят, надувайки бузи, дяволи
и магьосници се опитват да ги отнесат със себе си, а на земята животът тече
бавно, спокойно. Художникът го рисува с любов и разбиране. Интересно е да се
отбележи, че хората в композициите на Митрофан Зограф най-често общуват
помежду си, беседват, спорят, дивят се на ставащото, те са свързани с морето,
манастирите и непременно – с природата и архитектурата, облечени са в дрехи,
които са носени през ХІХ век.
Творчеството на Митрофан Зограф е истинска енциклопедия на народния
живот. Неволно си спомняш героите в произведенията на писателите от XX век
Йордан Радичков и Павел Вежинов.
Можем да смятаме, че създадените от художника композиции при цялата
им уникалност са характерни за българската художествена култура от началото
на ХІХ век. Става дума за тенденция, определила по-нататък характера на нейното развитие. От този майстор тръгва пътят към неговите съвременници Тома
Вишанов и Захарий Зограф.
Образният строеж на стенописите и иконите към началото на ХІХ век
постепенно се мени, както и тематиката и самият начин на изображение. Изкуството, подобно на литературата, се доближава до зрителя, губейки отвлечения смисъл. Появяват се човешкият характер, макар и наивно тълкуван, и
пейзажът. Приказната условност не смущава художниците, които се стремят
към битов разказ, близък до притчите и басните. Както пише Н. Мавродинов,
социалната тематика в църковното изкуство се засилва, а понятието „грешен“
се заменя от понятието „богат“19. Тези нови тенденции в трактовката на добродетелите и пороците се появяват в българското изкуство и литература на границата на XVIII–XIX век20.
Темата за митарствата на душата, тълкувана като верига от притчи или
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легенди, свързани една с друга, преминава (на базата на апокрифите) и през
изкуството, и през литературата. Показателно в това отношение е творчеството на Тома Вишанов, който през 80-те години учи във Виена и добре познава
европейското изкуство21.
През 90-те години на ХVІІІ и първите десетилетия на ХІХ век Тома Вишанов създава редица значими произведения, сродяващи го с Митрофан Зограф
и Захарий Зограф. В 1811 г. Вишанов прави живописта в църквата „Покров Богородичен „ на скита „Св. Лука“, недалеч от Рилския манастир22. Нарисуваните
от Вишанов образи са живо свидетелство за новите представи за света и човека.
Сцените от „Митарства на душата“ (24 на брой) следват една подир друга във
вид на фриз. Грешната душа е млада девойка, за нея се борят ангелът и дяволът.
Художникът ни кара да си спомним за съчиненията на хаджи Кърчовски „Различна поучителна наставления“ или за „Сия книга, глаголаемаа Митарства“
(1817). Трактовката на притчата от художника и от писателя тук съвпада, както
и нейното възприемане.
Работите на Т. Вишанов, посветени на живота и делата на Богородица, имат
интересна и оригинална трактовка – те са далеч от аскетизма, лишени са от
тихата святост и са сгрени от човешка топлина. В основата на неговото творчество са живото въображение, оптимизмът, много богатата фантазия, усмивката
и радостта от живота. В него и лицата, и фигурите са изваяни с ярки и светли
цветове. Вишанов оставя албуми рисунки с туш, представляващи многофигурни композиции. Той владее изображението и пластиката на фигурите в движение, сложното надипляне на дрехите, ракурсите – всичко това свидетелства за
неговите професионални умения. Борави с лекота с колорита, обича аленочервените и розовите тонове, съчетанието на охрата и златистите оттенъци с маслиненото и светлосиньото. В своите живописни работи той с лекота въвежда
орнаменти с цветя, рисува ярки птици, цветове, листа, гроздове на калина. Така
в неговото изкуство с пълна сила зазвучават мелодиите на живота, възхищението от красотата на човека и света. Попила традициите на народното изкуство,
тази нова тенденция свидетелства за съприкосновението на българското творчество с европейската култура. Самата специфика на историческите условия
на развитие в България предполага активни контакти със съседните страни.
Скоро за онези млади българи, които се устремяват към други страни, за да се
образоват, възниква проблемът за избора.
Захарий Зограф (1810–1853), съвременник на Митрофан Зограф и на Тома
Вишанов, е един от най-талантливите представители на българската култура в
първата половина на ХІХ век. Неговото творчество и просветителска дейност
се вписват в развитието й на границата между два века. Той стремително се
издига над традиционното църковно изкуство, опирайки се на идеалите на народното творчество. Захарий Зограф ясно определя своята обществена и творческа програма. Той става последователен просветител, извършвайки истинска
революция в живописта, съумява да вземе от народното творчество неговото
многообразие, многоцветие и оптимизъм.
Създадените от Захарий Зограф произведения са свидетелство за интензивното развитие на личността. Неговите стенописи и кавалетни портрети са
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ярко доказателство за упорития стремеж на художника за овладяване на реалистичния метод. Той смело подписва своите работи, пише името си на български език. Ратува за национална култура и образование, сам се стреми към знанието. Утвърждавайки в изкуството личността на художника, той решително
демонстрира своята индивидуалност и заявява своето право да говори за съвременните събития с езика на изкуството. Захарий Зограф преминава обучението си при своя брат – живописеца Христо Димитров, и е ученик и съратник
на Неофит Рилски. В църковната си живопис той с творческа смелост разчупва
традиционния начин на рисуване, обогатявайки изкуството с големи национални ценности – живописните творби в Бачковския (1840), Рилския (1844),
Троянския (1849), Преображенския (1849) манастир.
Основен негов наставник е Неофит Рилски, живял в родния му град през
1827–1831 година. Благодарение на него Захарий Зограф се научава да пише
и усвоява гръцкия език. Авторитетът на учителя остава за него непоколебим
през целия му живот. Той непрекъснато му пише за своята работа и планове, за
книгите, роптае срещу консерватизма на чорбаджиите. Тази кореспонденция
продължава 17 години. Той вижда в лицето на Неофит Рилски съмишленик,
крупен обществен деятел, педагог и борец за просвета и духовно разкрепостяване на народа. Писмата на Захарий Зограф фактически са неговият дневник.
В тях звучи възхищението му от дейността на Юрий Венелин. Той пише и за
работата на българските просветители в Одеса – за Априлов и Палаузов. Захарий Зограф мечтае да получи професионално образование, иска да постъпи в
Петербургската художествена академия. Той пише: „Мога ли да постъпя в Петербургската царска академия, за да се уча на зографско изкуство, иконография
и графическо дело?“23 Но не било съдено да се осъществят тези планове. Художникът постоянно пътува из страната, той има много поръчки. Популярността
му е голяма. Не е случайно обръщението на Неофит Рилски към него в писмо:
„Словеснейшему и искуснейшему Зографу господину Захарию Христовичу, с
целованием…“24 В известното си описание на Рилския манастир Неофит Рилски отбелязва: „...и когато някой за първи път влезе в църквата и ако се случи да
погледне на църковната живопис, и ако повдигне глава, той ще забрави всичко
и дълго-дълго ненаситно ще гледа тази красота, каквато не е виждал никъде и
никога през живота си... и ще му бъде трудно да се откъсне и да наведе глава,
толкова много ще го очарова това прекрасно и многоцветно изображение...“25
Захарий Зограф е великолепен колорист, истински живописец монументалист.
В стенописите на Бачковския манастир художникът рисува сцени от живота, архитектурата на манастирските съоръжения и околната природа с особена декоративна сила. Пак тук Захарий Зограф е нарисувал и група пловдивски
жители – чорбаджии и техните жени в национални костюми, ползвайки чисти
багри, избягвайки полутоновете. Както и в по-късните му работи, тук напълно
реални хора си съседстват с фантастични: навсякъде сноват весели, немирни
дяволчета, намесвайки се в хорските работи. Те не приличат на злите сили и не
могат да сплашат вярващите. В Бачковския манастир художникът е нарисувал
сатирична сцена на изгонване на турците от разгневени ангели. Подобно на
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Митрофан Зограф или Тома Вишанов Захарий Зограф смело изпраща богаташите в ада в сцените на Страшния съд. Това са нови моменти в българското
изкуство, основани на народните традиции. Вечните теми – борбата на доброто със злото, с насилието, със закостенялостта и другите пороци, художникът
най-често решава като остросоциални и злободневни (живописта на църквата
„Св. Никола“ в Бачковския манастир или стенописите в галерията на Троянския манастир). Захарий Зограф свободно въвежда в църковната живопис там,
където му се струва необходимо, допълнителни архитектурни детайли – арки,
прозорци, имитира решетки от ковано желязо. Намесвайки се в архитектурата,
живописецът въвежда и растителни орнаменти: лилави чепки грозде, остри,
причудливи лозови листа се преплитат с клонки на разцъфнал бадем и букети
полски цветя. Основа на естетическото въздействие е баграта, а не линията.
В стенописите на Преображенския манастир Захарий Зограф включва
многосъставната композиция „Колелото на живота“. Художникът се стреми да
изрази мисълта за суетата на човешкия живот и в същото време за красотата на
труда на земята. Той рисува млада и красива жена в модерно облекло, обработвайки със светлосенки лицето й и живописните гънки на роклята. В тази композиция важно място заема пейзажът. Темите се възприемат в тяхната последователност, особено в цикъла „Годишни времена“. Тук се появяват полутонове
– ново явление в българската живопис, и ярки звучни багри – розови, жълти,
светлосини. Понякога художникът използва цвета като скулптор, предавайки
движението на фигурите.
През 1851 г. той работи дълго време на Атон, където прави редица стенописи и икони – четири големи, царски, и петнадесет по-малки, апостолски,
които подписва така: „Захарий Христович, живописец самоковчанин, българин“26. Иконите са изпълнени с особена жизнена сила и звучност на цветовете.
Изобразявайки Богородица с младенеца и Христос Вседържател, Захарий Зограф им придава необходимата определеност и празничност. Тук художникът
си кореспондира със своите съвременници, майстори от Тревненската или Самоковската школа, които боравят смело с цветовете, основавайки се на народните традиции.
Захарий Зограф създава първите кавалетни портрети. Той се обръща към
техниката на маслената живопис. Дотогава художниците използват темперната
техника на живопис. Той рисува човека от натура, изменяйки и разширявайки
традиционната сложна основа на живописта, обогатявайки я с реални характеристики, с определени психологически състояния, стремейки се да предаде
индивидуалния облик на модела.
През 1837 г. е създаден портретът на Неофит Рилски. Той е изображение
на личността на необикновен човек, просветител и педагог. Захарий Зограф се
стреми да обрисува характера преди всичко чрез достоверно сходство с модела. Бледното, жълтеникаво лице е оживено от погледа на големи, дълбоко поставени очи. Портретът е издържан в сиво-кафяви тонове – цветовата гама е
сурова. Черният цвят на затвореното облекло определя общата сдържаност на
колорита, която хармонира със замислеността на Неофит Рилски. Светлината
в този портрет, както и в други работи на майстора, е равна, разсеяна, в нея
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няма резки сенки. В същото време в портрета се въвеждат външни атрибути
– глобус, книги, мастилница. Моделирайки формата с помощта на цветовете,
живописецът прибягва към плътна, равна мазка, някъде засилвайки черната
линия на контурите на самата фигура.
Захарий Зограф е художник от нов тип, талантлив и оригинален, мислещ
поновому. Неговото творчество се отличава с националната си самобитност.
Живописта му е сдържана, интересува го преди всичко цялостното впечатление, а чак след това – детайлите. Зограф е строг и лаконичен, колоритът в неговите портрети не се отличава с тонално богатство. Той рисува фигурата в
пространството, без помощта на колористични преходи, моделирайки обемите
с една линия. Удивително е самото движение на ръката на художника, държаща
четката, в неговия автопортрет. Сякаш миг ни отделя от момента на действието, от труда му. Всъщност в случая личността за художника не е толкова важна,
той изразява главното – характера, решавайки професионални задачи. Творчеството на Захарий Зограф е знак на духовно пробуждане.
Втората половина на ХІХ век е време на големи изменения в икономическия и обществения живот на българския народ. Националното освободително
движение обхваща и най-отдалечените кътчета на страната. Начело застават
забележителните революционери Васил Левски и Христо Ботев.
Новата българска култура се ражда като потребност на епохата за формиране на буржоазни отношения. За да се разберат качествените промени, настъпили в българската литература, обществена мисъл и изобразително изкуство,
трябва да се познават многообразните контакти, които възникват през този
период. Хиляди невидими нишки свързват дейците на българската култура с
духовния живот на страните, където те се отправят. Те работят и получават
професионалното си образование в Гърция, Сърбия, съседните дунавски княжества. В Букурещ, Белград, Виена, Мюнхен, Москва, Петербург, Киев, Одеса те
търсят в чуждите култури онези традиции, които са съзвучни по своята идейно-художествена насоченост с изискванията на собствената им национална
култура и съответстват на техните творчески стремежи. В Русия, Сърбия, в дунавските княжества те неизменно намират съмишленици. В Сърбия и в Румъния се печатат български книги и учебници, както и патриотични литографии.
В Букурещ Ботев привлича за творческо сътрудничество в своите сатирични
вестници полския революционер Х. Дембицки, който създава за тях рисунки
и карикатури. Любен Каравелов печата на сръбски своите критически статии.
Той, както и Светозар Маркович, дава своя принос за развитието на българската и сръбската критическа мисъл27. По този начин в системата на многообразни
взаимодействия се раждат новите качествени изменения в културата на българския, сръбския и румънския народ. Общото се разкрива чрез националното,
специфичното, като ярко свидетелство за израстването на националното самосъзнание, и в същото време става част от европейското прогресивно изкуство.
Според вярното наблюдение на Д. С. Лихачов: „външните въздействия се оказват явления на вътрешния живот на страните и народите“28.
Наистина новите тенденции в културата на България и на другите балкански народи се отличават със свой образен строеж и художествени особености
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именно през годините на огромното движение напред в общественото съзнание.
Те намират отражение не само в професионалното изкуство, а и в онези форми
на художествената култура, които са най-устойчиви и формирани. Освен това
важна роля изиграва обединяването на революционните идеали с просветителската дейност. Както пише Н. Тодоров: „докато на Запад и в Русия през ХVІІІ
в. вече окончателно са се формирали силни национални и многонационални
държави, чиято господстваща нация е носител на новите капиталистически
отношения, в Османската империя носители на тези отношения са подчинените нации“29. При разглеждането на културата на Българското възраждане е
необходимо да се отчитат не само нейната уникалност, специфичният път на
развитие, различен от другите страни, преживели преди това Възраждането и
Просвещението. В творческото пресъздаване на опита на съседните народи се
излива онази специфична сплав, създава се онова сложно единство, което е и
част от общите, по-широки явления и процеси на историческата епоха, наречена Възраждане и преломна от Средновековието към новото време.
Растящите потребности на българското общество от специалисти в селското стопанство, медицината, просветата изискват подготовка на учители,
инженери, лекари, агрономи, писатели, художници, журналисти. Много от тях
получават образованието си в Русия.
Самата възможност за успешно и ускорено възприемане на опита на руската култура е обусловена в много отношения от близостта на задачите, които
стоят пред руската и пред българската култура на определени етапи от тяхното
историческо развитие. Процесът на освобождаване от църковната зависимост,
който започва в Русия през епохата на Петър І и означава коренен прелом в
руската култура от ХVІІІ – началото на ХІХ век, и промените, настъпващи в
българската култура през 50–70-те години на XIX век, имат много общи черти.
Думите на Белински: „...в Русия всичко расте не с години, а с часове, и пет години за нея са почти век“, с пълно основание може да се отнесат към динамичните
процеси, които протичат в България. Руската култура е наистина грандиозна
в своите промени, сложни и богати по резултати, интензивност и обществена
мисъл. Руската национална традиция привлича към средата на ХІХ век много
български писатели, художници и обществени дейци. И руската, и българската
култура се обновяват в процеса на преосмисляне на културния опит на другите
страни, съхранявайки при това своето национално своеобразие.
И в Русия, и в България изграждането на културата на новото време, на
националната художествена школа протича в период, когато в другите страни
вече са изминали няколко етапа на духовно формиране. По самата си природа руската култура е близка на България. Става дума не само за отделни контакти или влияния, а преди всичко за типологичната близост на явленията, за
разбирането на ролята и мястото на литературата и изкуството в обществения живот, за характера на въплътяването на новите идеи в тях. Връзката на
прогресивните дейци на руската култура с прогресивното съзнание в Русия и
връзката на българските културни дейци с националноосвободителното движение в България изостря тяхното социално съзнание и определя характера на
творчеството им30. Понякога в него чертите на сантиментализма и романтизма,
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елементите на фантастиката, на фолклора, на приказката, идващи от народното
творчество, се съчетават с реализма, преплитат се със сатирата и критиката.
Христо Ботев и Любен Каравелов, художниците Доспевски, Павлович, Г. Данчов въплътяват в различни форми образа на новия герой и идеите на националното освобождение. Преодолявайки хиляди версти по безкрайните руски
пътища, най-често без всякакви средства за съществуване, те се отправят към
Русия – в Киев, Москва, Петербург и Одеса.
Славянските благотворителни комитети в Русия оказват материална помощ
на българските учащи се, помага им и Одеското българско настоятелство, създадено през 1854 година. В Одеса живеят и работят В. Априлов и Н. Палаузов,
учат се Захарий Княжески, Н. Геров, И. Богоров, Д. Чинтулов – просветители,
поети, педагози и художници. Г. С. Раковски високо цени дейността на Одеското
настоятелство31. Архивни документи, запазени в Русия и в България, дават представа за интереса, с който руската общественост се отнася към пристигналите да
се учат българи. През 1840 г. в документ на Департамента на народната просвета
се казва, че в Одеса учат „много българи и сърби и други чуждестранни народи
на славянските племена“32. В един от документите, засягащи помощта за учещите българи, се казва: „Българите са разорени дотолкова, че е невъзможно да се
очаква от тях да изпращат пари за възпитание.“33 В своето писмо до попечителя
на Киевския учебен окръг княз П. А. Ширински-Шахматов Захарий Княжески
отбелязва: „Бедността на българите не им позволява да възпитават за своя сметка
хора за наставници в отворените и отварящите се училища.“34
Захарий Княжески съобщава, че през последните две години в Петербург
и в Москва вече са пристигнали български възпитаници, които ще се върнат
в родината си след завършване на обучението. В друго писмо той отбелязва:
„Какъв неимоверен труд е да се бориш с такава неподвижна маса, намираща се
без всякакъв системен порядък и за голямо съжаление под властта на свирепи
господари, където на всяка крачка очакваш гибелта си.“35
Голям брой български стипендианти пристигат в Киев и Николаев през
50-те години. През 60–70-те години Московският, а след това и Петербургският славянски комитет обучават със свои средства около 200 специалисти
– във Военномедицинската академия, в Московския и Петербургския университет, в Технологическия институт, в Художествената академия. Петър Динеков пише за българските стипендианти Н. Бончев, Н. Катранов, Г. Брусилин, С.
Филаретов36.
Ученият славист В. Григорович, посетил България по същото време, пише:
„Сред толкова разнородни направления подготвените в Русия учители са принудени да понасят твърде много трудности… не само турците, но и собствените им старейшини пречат на дейността им.“37 Неговата гледна точка споделя М.
Погодин, който пише: „Българите стенат под турско и гръцко иго, потънали в
невежество, на много места почти подивели. Тъжна е участта на народа, някога силен и образован... първо място между тези, които имат нужда от помощ
и които, ще добавя, имат пълно право на това, са българите. От тях в дълбоката древност ние получихме грамотност, богослужебни книги и първо образование.“38 В Русия начеват обществено-научната и патриотичната си дейност
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много български писатели и художници. В. Попович публикува в руската преса
първите си литературни произведения, Хр. Цокев рисува в Москва първите си
портрети, Н. Павлович подготвя в Одеса материалите за историческите си картини. Проникването на руските книги в България става важен фактор за развитието на националната култура. Много руски книги се появяват в училища и
читалища, а също и в личните библиотеки на Априлов, Н. Геров, Н. Рилски.
През 1858 г. е създадена поемата „Горски пътник“ на Г. С. Раковски, един
от основоположниците на българската революционна литература. Поетичното творчество на Христо Ботев и неговите естетически възгледи се развиват
под влиянието на прогресивната руска обществена мисъл. Ботев и неговите
съмишленици поставят високи изисквания пред литературата и изкуството,
възприемайки ги като важно оръжие в революционната борба. Гражданският патос на произведенията на Ботев се основава на патриотизма и вярата в
революционните сили на българския народ. Изучаването на руската култура,
подготовката в Московския университет оказват влияние върху творчеството
на Л. Каравелов. Той сътрудничи в руски вестници и списания, съдейства за
запознаването на руското общество с българската култура39. През тези години
там учи и В. Попович, получил по-рано образование в Киевския университет.
В края на 50-те години той публикува в руската преса свои повести и стихотворения. През 50–70-те години в Петербург и в Москва се учат Ст. Доспевски, Хр.
Цокев, Т. Тодоров и А. Петров. Художественият живот на руските градове, контактите с руските художници и педагози изиграват важна роля за формирането
на българските живописци. Те попадат в центъра на сложния, пъстър, богат на
събития руски художествен живот.
Станислав Доспевски (1823–1878) учи в Московското училище за живопис, скулптура и архитектура със средства от Московското художествено
дружество40. Училището е демократично, свързано е с новите веяния в руската
култура, с живота и интересите на московската интелигенция, с публиката и зрителите. В училището често се устройват изложби на произведения на учениците
и на поканени художници. В отчета на Московското художествено дружество за
1849–1850 г. се отбелязва, че в залите на училището са излагани руски и чуждестранни художници, сред тях – Айвазовски и Федотов41. В своите спомени един
от преподавателите в училището – Н. Рамазанов, пише, че интересът към работата на начинаещите художници е много голям и че тях често ги откупуват42.
На тези изложби по време на обучението на българските живописци редовно
са показвани и картини на Брюлов, Кипренски, Тропинин и акварели, гравюри
и копия на картини от западни автори. В училището са се обучавали деца на
селяни, търговци, занаятчии, крепостни и свещеници43. Ст. Доспевски се учи
заедно с художниците К. Маковски, В. Пукирев, А. Саврасов, А. Лебедев. Сред
преподавателите на Доспевски са известният портретист М. Скот и А. Мокрицки, ученик на Брюлов и Венецианов. В спомените си В. Перов разказва за удивителната атмосфера, която е царяла в училището, където се срещали млади хора
не само от всички краища на Русия, а и от Полша, Атон и Константинопол44.
Доспевски с благодарност си спомня за уроците на Мокрицки: „Той учеше постоянно да се рисува от натура и да се води дневник за видяното в живота – да се
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възпроизведе в образи онова, което е видяно със сърцето и разума; за да бъдеш
истински художник – пише Мокрицки, – трябва да възпитаваш ума и сърцето.“
Тези уроци са характерни за общите естетически норми на руското изкуство.
Интересът е съсредоточен преди всичко върху портрета на обикновения човек.
Обучението на Доспевски преминава успешно – заедно с Маковски, Пукирев
и Неврев той полага изпит през 1851 г. и преминава в по-висок клас, където
на следващата година получава похвална грамота. Занимава се с перспектива, с
анатомия, а също и с изготвяне на копия на картини.
В списъците на учениците е името на друг турски поданик – Агафоник
Зограф, който се обучава в класовете на Зарянко и Василев45. Българските художници посещават техните изложби, които вълнуват московската общественост през 1851 година. Те се запознават с картините на Брюлов, прославил се с
историческите си платна, и с портретите на Жуковски, Куколник, архитекта М.
Ланчи. През тези години редовно са показвани академисти и романтици (Воробьов, Айвазовски), излагани са и картини на Венецианов от селския живот
и на учениците от неговата школа, а също портрети и жанрова живопис на В.
Тропинин. Процесът на възприемане на руското наследство от младите български художници е постоянно, сложно и дълбоко явление. Доспевски започва
образованието си през 1851 г. в иконописното училище на Киевско-Печорската
лавра. През 1853 г. той заминава за Петербург и постъпва в Художествената
академия, в класа по историческа живопис на Ф. Бруни и П. Басин. Едновременно с Доспевски в академията учат и други българи.
В тези години в центъра на руското изкуство е живописта на художниците
передвижници, проповядващи идейния реализъм в изкуството. Руската култура по това време дава на света Херцен, Чернишевски, Островски, Некрасов,
Гончаров, Толстой и Достоевски, чието творчество прави Ботев и Каравелов
техни съмишленици. Върху развитието на българското изкуство оказват въздействие руската жанрова и портретна живопис на Перов, Крамской, Репин, Ге,
Суриков, Васнецов. В Московското училище българите учат заедно с И. Левитан, С. Коровин, Н. Чехов.
Дейците на българската култура се завръщат в родината си в годините на
революционен подем, в навечерието на огромни социални трусове. Те смело се
изправят срещу филистерите и еснафството, борят се с консерватизма на чорбаджиите. Всички български писатели и художници по един или друг начин
са свързани с националната революция – Ст. Доспевски, Н. Павлович (1835–
1894 г.), Хр. Цокев (Д. Иванов), Г. Данчов (1846–1908 г.), В. Попович оставят
портрети на свои съвременници, исторически картини и литографии, рисунки
на сцени на селския труд и всекидневен бит. Техният духовен свят е цялостен
и чист, те променят отношението на художника към човешките характери, към
личността. В българската живопис на новото време няма репрезентативно начало. Художникът по правило се интересува от характера, от вътрешния живот
на героя, от неговата значимост, воля и енергия. Независимо от школите, в които са учили художниците, и тяхното влияние върху националните традиции,
всички те се основават на принципите на единна естетическа система, защитават нравствения принцип и ясно изразена гражданска програма. Съществува
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единство на позициите на художника и на неговия герой. При това духът на
народната борба се отразява не само в произведенията на майсторите професионалисти, а и в работите на многобройни народни художници. През този период разцъфтява декоративно-приложното изкуство като специфична проява
на духа на формиращата се нация.
Творчеството на Н. Павлович се развива в годините, когато просветителската и революционната линия в националноосвободителното движение достигат своята кулминация. Николай Павлович рано открива своето призвание.
Баща му Христаки Павлович е един от най-образованите хора на своето време.
Местният учител Георги Владикин, или както го наричали Георги Казака, въвежда рисуването на човешки фигури в програмата на свищовското училище.
Владикин попада в България с войските на генерал Дибич и учителства в Свищов повече от 20 години. Начинанието да се рисуват човешкото лице и фигура
от натура, а също и античните образци, самò по себе си е смела крачка, тъй като
мохамеданската религия забранява човешките изображения. Известният руски
славист В. Григорович, посетил България през 1845 г., се запознал с детските
рисунки в училището. Всички те били направени от натура, били подписани
от учениците и отразявали анатомичните познания на децата и стремежа им да
предадат движението46.
Николай Павлович започва обучението си във Виена при сръбския художник А. Йованович, който се занимава с литография. Тук той се увлича от
портретната живопис и създава редица творби. През 1852 г. постъпва във Виенската художествена академия, една от най-старите в Европа. Неин директор
е Хр. Рубен, последовател на принципите на П. Корнелиус. През 1853 г. младият Павлович е приет в класа по историческа живопис. Значителна роля за
формирането на неговите възгледи изиграва творческата атмосфера във Виена.
Там пребивават много дейци на културата от други славянски страни – сръбски, чешки, словенски и български поети, учени просветители и художници,
и това е живата обществена среда, в която се разгръщат техните патриотични
настроения. Идеите за славянска взаимност, утвърждаването на чувството за
национално достойнство се отразяват в произведенията на художника. Интересуват го проблемите на националната история, нейните възлови моменти.
Младият Павлович се увлича от народния бит, обреди и предания, които покъсно въплътява в своето творчество. Върху него оказва влияние портретното
и жанрово творчество на непосредствения му учител Ф. Валдмюлер, който издава във Виена брошура, свързана с идеята за усъвършенстване на системата за
художествено образование. Когато няколко години по-късно Павлович пише
своето обръщение към съгражданите си, където обосновава необходимостта
от създаване в България на художествено училище, той без съмнение помни
уроците на Валдмюлер. Във Виена Павлович общува с много свои съотечественици. Сред тях е неговият братовчед, патриот, писател и учен филолог Николай
Катранов, който преди това се обучава в Московския университет. Катранов е
прототип на образа на Инсаров във „В навечерието“ на Тургенев47. С помощта
на П. Берон Н. Павлович заминава за Мюнхен и постъпва в трети курс на Художествената академия. Учи при живописеца В. Каулбах, известен със своите ис-
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торически платна. Освен това се подготвя при проф. К. Пилоти в класа по историческа живопис. След завършване на обучението си отива в Дрезден, където
се запознава с произведенията на европейските майстори. През тези години Н.
Павлович работи много – рисува портрети, прави илюстрациите към „Космобиографически атлас“ на Петър Берон и започва да се занимава с литография,
създава серия работи „Райна, княгиня българска“, в Белград се сближава с Г. С.
Раковски и прави илюстрации на неговата книга за дейността на българските
царе Асен І и Асен ІІ48. Увлечен от патриотичните идеи на Г. С. Раковски, Н.
Павлович с голяма точност пресъздава историческата обстановка и образите
на героите. По същото време Ст. Доспевски обмисля идеята за своето виждане
на българската история, за което пишат Л. Каравелов и В. Попович – те смятат, че и литературата, и изкуството трябва да се възкресят и да опоетизират
традициите на българския народ, неговото свободолюбие и героизъм. Николай
Павлович прави множество подготвителни рисунки, запознавайки се не само
с историята, а и с етнографията; копира стари български стенописи и миниатюри, надписи на древни плочи. В бележника му има древни карти на сражения, шлема на Александър Невски, шапката Мономаха, копия от Манасиевата
хроника49. Портретите на Павлович имат широк диапазон. Доближавайки се
в много отношения до произведенията на други съвременни български живописци, Павлович в същото време съумява да отрази в творчеството си важни
промени, настъпващи в българското общество. В ранния си автопортрет от
1854 г. той вече разкрива майсторството си на портретист. Тази работа е строга като колорит, изпълнена с поетичност, лирическа като светоусещане, носи
специфична просветленост, богатство на духовния свят, чужд на робството и
гнета. Романтичното и реалистичното тук се преплитат, подобно на топлотата
и човечността в портретите на Доспевски и Цокев. По това време Павлович
създава графични портрети на съвременници. Те са леки и изящни като рисунък, с деликатен щрих (портретите на Стефан Берон, Петър Берон, Радецки и
др.). През 60-те години той прави кавалетния портрет на Н. Златарски, който
наред с автопортрета му от 1865 г. е една от най-добрите работи на художника
– по маниера на изпълнение и по отношението към модела те имат много общо
с работите на други съвременни портретисти.
Постоянното общуване в Белград с Г. С. Раковски и други българи патриоти определя гражданския патос в творчеството на младия художник, който
през 1861 г. заминава за Одеса, за която С. Палаузов казва, че там е центърът
на българското движение в Русия50. В Одеса Павлович неслучайно живее дълго
време – там съществува кръжок на поети и писатели, издават се вестници и
списания, изгражда се музей, при книжарниците се появяват „библиотеки за
четене“, през 1830 г. е открита градската публична библиотека, в чиито фондове се пазят старославянски ръкописи и редки миниатюри, издава се и „Одески
алманах“, украсен с гравюри.
Една от важните графични работи на Павлович „Гроздобер“ е първата жанрова композиция в българското изкуство. В нея художникът изобразява танцуващи селяни, традиционно празнично шествие. Интересът към тази тема не е
случаен – народното творчество постоянно вдъхновява писателите и художни-
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ците на новото време, за което свидетелстват и скиците на Ст. Доспевски, работите на Хр. Цокев и на В. Попович и рисунките на Г. Данчов. По поръка на Н.
Геров Г. Данчов прави серия рисунки на теми от народния живот, отразяващи
обичаите в българското село. Те са предназначени за етнографска изложба в Москва през 1867 г.51 Г. Данчов изобразява селяни в национални костюми от Сливен,
Чирпан, Стара Загора, Пловдив, сватбен обред, кръщене, ръченица и т.н. На тези
майстори именно е задължена българската художествена култура за възстановяването на живите контакти с външния свят, за осмислянето и реализацията на
художествения опит и излизането от принудителната духовна изолация.
Българските художници, получили образование зад граница, се връщат
в родината изпълнени с енергия и желание да приложат тук своите знания.
Но условията, в които попадат, не са благоприятни. Доспевски, Павлович, Цокев страдат от турските власти, а също и от изостаналостта и равнодушието
на еснафите.
Ярко свидетелство за това е дейността на Ст. Доспевски, мъжествен и талантлив човек, загинал трагично в турски затвор. Той е принуден да се занимава
с иконопис, но мечтае да нарисува историческо платно. Той пише: „Моят баща
рисуваше икони и нямаше големи потребности, а аз усещам и друга потребност
– да имам средства, време и свобода да поседя, да помисля и да съчиня историческа картина, с четката си да нарисувам нашата българска история, както е при
всички просветени народи.“52 Тази задача съумява да реши Николай Павлович,
а Доспевски влиза в историята на българската живопис преди всичко като портретист. Именно в този жанр, в образите на своите съвременници той съумява
да предаде историческия патос на епохата. Портретното творчество на Доспевски в течение на около две десетилетия има своя вътрешна еволюция53. Още
с първите си работи той се утвърждава като внимателен психолог, създавайки
„Портрет на Д. Ламбрева“ (1856) – поетичен образ на представителка на българския народ. Художникът е достоверен и в портрета на Е. Чалъкова (1857), образ
значим и многостранен, изпълнен с благородна простота и сдържаност. Обикновено Ст. Доспевски използва съчетанието на локални тонове. Интересуват го
вътрешният мир, достойнството и благородството на героите. Такъв е портретът на С. Захариев, известен деец на българската просвета. Той държи книга на
български език. И в живописта, и в литературата на България звучи героично,
публицистично начало. Суровата, мъжествена правда на по-късните портрети
на художника е разкрита с многообразни художествени средства – автопортрета, портретите на Мариола Доспевска (1869) и на Екатерина Зографска (1876),
който е един от най-изразителните и смелите, нарисуван е свободно, с богатство
на топлите тонове (червени, виолетови оттенъци на червеникав фон). Той е ново
явление в българската живопис, романтичен химн на единството и целостта на
характера и духа. В него е отразен динамичният патос на времето, художникът
се издига до хуманно, демократично разбиране на човека в условията на поробена и безправна страна, подготвяща се за революция.
Художникът е тясно свързан с националноосвободителното движение и с
неговите ръководители Васил Левски, Ангел Кънчев, Димитър Общи. Те често
биват в дома му, а освен това Доспевски се среща с Левски в манастира „Св.
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Петър и Павел“, недалеч от Пазарджик.
От началото на Руско-турската война (1877–1878 г.) Доспевски предава
нелегално за руски вестници сведения за положението в България. Едно от
писмата му попада в ръцете на турските власти. Той е арестуван и хвърлен в
затвора, където и загива54. Доспевски пише на Найден Геров за своята обществена дейност. Освен това изследва стари български паметници, архитектура,
старинни ръкописи, а през 1859 г. открива в Пловдив първата в България художествена изложба55.
През втората половина на ХІХ век портретът, този сложен вид изкуство,
изискващ психологическо обобщение, получава специално развитие в българската живопис – става водещ жанр. Художниците живо и непосредствено
разкриват своето разбиране за действителността, интересува ги индивидуалността на моделите, духовният свят на човека и неговото достойнство. Именно
българският портрет, въплътил в дълбочина основните идеи и чувства на своето време, въвежда художествената култура на страната в системата на европейската култура. Новите веяния в творчеството на поети, художници, учени просветители, архитекти от страните на балканския регион, възникнали в периода
на ускорено развитие, което е преломно по своята същност, имат много общо.
Като част от културата на националната държава, изкуството и културата се
включват в общия исторически процес. От фолклорния реализъм тръгва път
към реализма, отразяващ развитието на националното самосъзнание. Художниците на Гърция, Сърбия, дунавските княжества откриват за себе си реалния
свят и човека като най-значително нещо в този свят.
Сравнително-типологичният анализ на произведенията на българските
майстори и на техните съвременници показва тяхната дълбинна общност. Художниците не се интересуват от богатство и сан, техните герои се тревожат за
съдбата на родната земя и народа, книгите в ръцете на моделите им са знак за
близост към духовното разкрепостяване. Затова и портретът е особена историко-художествена област на познаване на света, притежаваща своя вътрешна
концепция. Гръцките майстори Н. Кунелакис, А. Криезис, Ф. Пидже създават
портрети на граждани, чийто бит е свързан с народа, от който самите те произлизат. Близки до тях са портретите на сръбските майстори А. Янкович, Т.
Чешляр, Т. Крачун, портретите на сръбски просветители са дело на А. Теодорович, П. Джуркович, Д. Аврамович. Портретът в дунавските княжества също
има много общо с българския – от първите кавалетни портрети на И. Баломир
и Н. Полковникул до произведенията на художниците революционери Б. Исковеску, И. Негулич, К. Розентал. В тях живеят романтична приповдигнатост,
висока гражданственост и истински драматично прозрение. В България, страна безправна и лишена от граждански институции, чувството за човешко достойнство особено силно се утвърждава именно чрез портрета. Това са образи
декларации. Портретът отразява онези свойства, които художникът смята за
основни за представителя на нацията. Това са революционерът, поетът, народният учител, общественият деец. Българската портретна живопис разкрива
напрегнатия духовен живот на човека, неговата готовност за борба и саможертва – в това се състои и нейната поетика.
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Две-три десетилетия след първите кавалетни портрети на Захарий Зограф
се появяват новаторските в историята на българската живопис работи на Ст.
Доспевски, Н. Павлович, Хр. Цокев, Г. Данчов – портретисти от европейски
мащаб. Това, което става в България през ХІХ век, по своя социален смисъл
и тенденции е подобно на Ренесанса – националните проблеми се решават в
културата действено, с романтична сила и с интерес към личността на новия
герой, просветител и революционер.
В годините на голям размах на националноосвободителната борба в България окончателно се утвърждава образът на съвременника. В страната няма
меценати и придворни кръгове и затова поръчките за портрети са голяма рядкост, а турските власти не се интересуват от тях. Най-често основна форма на
поръчки са договорите с манастирите, с градските и селските църковни общини. Заедно с разчупването на старите представи се променя и отношението към
художника. Зараждащите се демократична българска интелигенция и напредничава буржоазия се срещат с новото светско изкуство, изобразяващо човека,
неговия живот, природата и националната история. Лайтмотивът на това изкуство е чувството за дълг към родината като основа на битието.
Превод: Виктория Дамянова
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Скъпи Валери,
Честит юбилей!
Без твоята поезия, твоите пиеси
и твоите преводи животът на
българите би бил неприветлив!
Желаем ти здраве, здраве,
здраве!
Сп. „Понеделник“
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СТИХОВЕ
НА ПЕЙКАТА ПОД КЕСТЕНА
В градинката обществена,
на пейката под кестена,
ми хрумна странна мисъл: – Като писмо по восък
смъртта изтрива знаците от тленния ни мозък
и пита се, пред тази фатална перспектива,
събраното в главите ни след туй къде отива?
Естествено, и то е градено върху факти,
почерпени от много предшественици, но
процесът бил е сложен, в главата си все пак ти
в едно си ги споявал и, ето, туй „едно“,
добито с труд и пот
през цял един живот,
със тебе, като плява –
фют! – в миг се разпилява...
А, знаем се, ти вярваш си, че нещо си направил,
че нещо си прибавил,
микронче, дребосъче, но все пак твое, ново...
И на какво разчиташ? На писаното слово?
На своя стих? На прозата си?
В тоз миг безбройни мозъци
по нашата планета с подобна вяра мрат
и масово на вятъра отива им трудът.
За някакво си зрънце
такава разсипия!
Но трябва ли до дънце
таз чаша да я пия?
От днес далеч от мене
писателската мания
със нейното потене
над празни занимания! –
Тъй казах си, но тук
един зрял кестен – чук! –
улучи ме навреме
по старческото теме.
Усетих, че голям е,
по туй, че заболя ме,
но, весел, се потърках
и казах си: – Май сбърках,
виж само колко кестени край теб са разпилени
по твърдите пътеки и сухите терени –
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те няма да покарат, и види се, макар че
подобно разточителство на вид излишен харч е,
това плодопилеене съвсем не е напразно,
и даже е направо природосъобразно. –
Тъй казах си и почнах на място таз поемка,
съзнавайки, че сигурно и тя е празна семка,
така че с право който от стихове разбира,
ще каже и за нея, че е фира в ефира.
– Какво от туй! – си казвах. – Упорствувай! Пиши!
Тоз, който не работи, той само не греши! –
И топъл, мек, приятен бе есенният ден,
и лъскавите кестени подскачаха край мен.

ЗА ПОЛЗАТА ОТ ПОЕЗИЯТА
Късна есен е вече и ято след ято
над горите във синьото се вдигат от тук,
и невесела – чувствам – е земята, която
ще остане след малко без птичия звук.
И по асоциация, макар на шега,
аз си казвам с тъга,
че, явно, поезията напоследък е в криза,
понеже от цифрите на пазара излиза,
че стихове вече светът не чете.
А защо било тъй? Твърди се, че те
били вън от мода и съвсем безполезни
за живота във тез дни
на бума във техниката, които били
направили хората отчуждени и зли.
Но защото такива са, аз си мисля по старому,
че и днес на поета свише даден е дарът му,
за да подобрява човешките нрави.
Как, например, Орфей е успявал да прави
меки и ласкави сърцата корави
на родопските зверове? Ще рекат, че е мит,
но дори да е мит, нали в него е скрит,
ясен смисъл, валиден и за нашия бит!
А, дори да оставим аргументите древни,
цял ред случки със нас, казал бих, всекидневни,
се оказват във спора на моя страна.
Тази сутрин, например, се зачетох в една
антология вехта и във нея открих
един стих,
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единствен – не строфа, не стихотворение, –
но Изкуство, Поезия, вън от всяко съмнение!
И – навярно защото
Хубостта и Доброто
според мене в изкуството са сиамски близнаци –
почувствах по някакви подсъзнателни знаци,
как, от прочита идеща, добротата обзе ме,
и усетих се някак си душевно по-чист...
И точно в туй време
едно мъничко, черничко буболече да вземе
да си прави разходки по печатния лист!
Аз – аха – да го смачкам, но си казах: – Не може
да изчезне цял свят с туй компютърче боже! –
а то – сякаш буквичка,
необучена, глупавичка,
която по някаква приумица своя
на другите букви бе напуснала строя –
бързо-бързо, във паника, между текста полази.
И със право, защото, да не бе точно тази
странна милост, внушена ми от лиричната реч,
сега то би било вече нейде далеч,
отвъд тяхната Лета,
в онези полета,
отредени post mortem за членестоногите.
И оказват се прави, освен митологиите
за певците в Родопите, но
и антологиите,
доказали опитно,
че и днес е полезна поетичната лира,
защото намира
и акумулира
добринката в човеците... И към края сега,
вече не на шега,
си мисля, че даже,
ако се окаже,
че все пак не са толкова неоспорими
благотворните действия на нашите рими,
то те според мене
като птиче цвъртене,
са от полза, защото без тях, без поезията
светът на човеците би останал без звук.
...Така, както земята ни ще остане без тези ята,
дето – гледам ги – стапят се в синевата, към юг...
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НА „ПОПА“
И все пак беше хубаво, че точно на тая
моя спирка се сбира сега младежта,
тъй че можех да слушам – уж чакам трамвая –
как дърдорят си весело разни празни неща,
как открито целуват се, как дрънчат на китари,
как се смеят на смешки, явно смешни за тях,
и как явно ни чувстват отчайващо стари,
допотопни животни, достойни за смях.
Но в тъмното снощи ми се стори гранитът
на Патриарха с куп венци ограден.
А то били те! Уморени да скитат,
видях ги, насядали, на пет крачки от мен.
Осветил ги бе блясък от трамвайната жица
и при тяхната хубост нещо в мен затрептя:
А не са ли наистина тези – всъщност – дечица
мил венец на страната ни, свеж букет от цветя?
Умни, будни, такива, със каквито едва ли
би могъл да се хвали друг някой народ,
а ний какъв избор срещу туй сме им дали?
Безработица вкъщи или чужд небосвод.
Не че няма сред тях доста с бръснато теме,
и че много от тях не се боцкат с игли,
но и много ги лъга това, нашето, време,
и добре е, че само ни се смеят, нали?
Като биха могли... А те, виж как, красиви,
под неона в целувка сливат млади лица,
виж как дръзко се мятат момчешките гриви
и как женствено в мрака блясва в миг обеца –
очевидно нехаят, или просто не знаят,
че светът им могъл би да е друг, не такъв...
Сбогом, скъпи дечица! За нас иде трамваят.
Дано сте щастливи, наша плът, наша кръв!
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СРЕД СНЕГА
На завета горски
в безшумния кът
две релси скиорски
пред мене блестят.

Ех, кривнал съм малко
край някой овраг,
по стръмното жалко
съм слизал в зигзаг,

Кой тука е минал?
Какъв ли е бил?
Не ще да е имал
кой знай какъв стил!

но даже зигзага
е доста умел
и – взреш ли се – бяга
към същата цел,

Така си гадая
за оня пред мен,
но ето накрая
стоя изумен:

и нека нататък
така да е пак
в остатъка кратък
от дългия бяг,

В снега до завоя –
позната лула!
Излиза, че моя
следата била.

във който с години
вървя все натам...
Не, нямах причини
да чувствувам срам.

И сам в тишината
сред буков клонак
аз смуквам лулата
с дъх мокър на сняг

И седнал под бука
на влажния мъх,
аз смуквах мундщука
с приятния дъх

и някаква нота
в мен звънва тогаз:
Каква ли в живота
следа имам аз?

на сняг и на нещо,
с което за ден
по някаква грешка
съм бил разделен

Дали е сребриста
във слюден безкрай
и чиста ли писта
за други чертай?

и скрито било е
под гниещ листак
и ей го, пак мое,
намерено пак!
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ЕЛЗИ, 2004 г.
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ЛЕДА МИЛЕВА

90

Години
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Скъпа Леда,
Честит юбилей!
Обичаме те отдавна и силно!
Желаем ти здраве и нови стихове!
Сп. „Понеделник“
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Бих искала това, което пиша за децата, да ги прави чувствителни към красотата в природата и в човешките отношения, отзивчиви към страданието,
към проблемите на обществото, в което живеят, и на нашия свят – тъй голям и
тъй малък. Да им дава сили за борба с равнодушието и подлостта, да им помага
да се издигнат над дребнавото и завистта, да им вдъхва уважение към труда и
сътвореното с труд, да ги кара да виждат и да се стремят към високи хоризонти. И още, да навлязат отрано в света на книгите и на всички изкуства, без
които животът е беден и губи от краските си.
И още, и още...
Всъщност аз ви казвам какви бих искала да бъдат днешните деца в утрешния ден. И ако мога да допринеса с едно грахово, с едно оризово зърно за това оптимистично видение, ще бъда, разбира се, много щастлива.

СТИХОВЕ
КНИЖКА ВОЙНИК
На етажерката,
като войници в редици,
стояха дебелите книги –
черни, червени, сини,
събирани с години.
Изведнъж една тънка и шарена книжка
ги сепна с въздишка.
– Ти коя си? –
попита я с прашен глас
стар географски атлас.
– Аз съм книжката с приказки.
Има ли място за мене?
– Няма, драга! –
отвърна атласът веднага.
Книжката се изправи пред два
нови романа
и отново подхвана:
– Има ли място за мене?
Романите не отговориха.
Те смятаха, че е обидно
възрастна книга
да разговаря с дечурлига!
Вместо тях се обади
една историческа драма:
– Място ли? Няма.
Най-накрая стоеше речникът.
Той знаеше цели 20 000 думи!
Златни букви блестяха
на черната му корица,

като златни пагони на черен мундир.
И наистина речникът бе командир
на всичките книги,
строени в редици
като войници.
Без да спира,
книжката се отправи към
командира.
– Разрешете да доложа!
Аз не съм подвързана с кожа,
нито имам пагони.
Но нима трябва да се изгони
един скромен войник?
Аз съм книжката с приказки –
на малкия Ваньо любима,
и мисля, че трябва да има
малко място за мене при вас!
За речника не беше нужно
дълго да размишлява.
– Ти, книжке, си права!
Ако малкият Ваньо не обича тебе,
тогаз,
когато порасне,
няма да обича и нас!
Всички мълком се постесниха
и с усмивка тиха
тънката книжка застана
до големия речник.
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– Добре дошла в нашия строй! –
рече й той.
Ще ни разкажеш ли някоя приказка?
– Да ви разкажа.
Имало едно време... –
Скоро атласи, романи, поеми
заслушаха нежния глас,
защото новата книжка
бе умна и сладкодумна.
Ясно!
Тя имаше право да бъде отдясно
на самия речник – командир
със златни пагони на черен мундир!

– Отлично! Ще заплаша с тур!
– Ще плашиш баба си? Не те е срам!
– Аха, царицата ще сложа там...
или пък... ще избягам с коня!
– Е, бягай, няма да те гоня!
– Но ти си мат! Сега си мат!
– Брей, опак стана тоя свят!
Не викай! Тъпанчетата ми спука!
Избяга бабата от внука.
А той?... Дори и не разбра –
започна новата игра
и нови планове крилати
над черно-белите квадрати.

ИГРА НА ШАХ
ЗАВРЪЩАНЕ
Андрейко, бабиният внук,
на шах – макар и самоук –
играе с жар до късни нощи
и пак му се играе още.
Другарят му седи отсреща,
все мисли, а не се досеща,
че е дошло отдавна време
да стане, сбогом да си вземе.
Върху квадрати черно-бели
се нижат ходовете смели
и всеки си обмисля плана
за най-удобната отбрана,
и всеки сгоден случай чака
да почне страшната атака. –
Не ученици – генерали
над масата глави са сбрали!
Андрейковата баба само
ги стрелка с погледи през рамо.
Цял ден седи ли се на гости?
Игра – като велики пости –
начало има, няма край,
ще свърши ли, един бог знай!
– Андрейкоо, стана време за вечеря!
– Добре, добре... Излизам с офицера.
– С кой офицер? Да нямаш грешка?
– Не, не! Запазен е от пешка.
– Какво бърбориш като щур?
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Над много градове премина самолета,
над чужди планини
и дълго сянката му гледахме в
моретата
от облачни вълни.
Аз мислех, че съм вече уморена
от този дълъг ден,
когато блесна – слънчева, зелена –
родината пред мен.
На Дунава през сребърната лента
преминахме едва
и сякаш лъх на мащерка и мента
отнякъде повя.
И сякаш екнаха в далечината
кавали и звънци,
и птиците безбройни на гората,
и весели щурци.
Да ме посрещне, изведнъж застана
под мощните крила
величествен и беловлас Балкана:
– Добре дошла, добре дошла...
По всичките посоки на земята ни
бих бродила сама,
за радостта да тръгнеш пак обратно,
за радостта да се завърнеш у дома.
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В КЛАСНАТА СТАЯ
Тайна
Райна ми пошепна в час:
– Нещо тайно зная аз –
че директорът ще прати
утре двама делегати,
за да поздравят в Обзор
някакъв голям събор!
На съседа си отдясно
аз предадох полугласно,
че директорът ще прати
трима наши делегати
на не знам какъв конгрес
в София – и още днес.
А съседа след минута
Своята съседка сбута,
Каза:
– Десет делегати
днес директорът ще прати,
гордост е за нас това –
чак на фестивал в Москва.
Плъзна тайната навред
от съседка на съсед
и достигна като птица
до последната редица,
че директорът ще прати
сто и двайсет делегати
през Сибир и през Алтай
чак в далечния Китай.
Е, не е беда, че Райна
ми пошепна малка тайна,
че опашка й порасна
от мълвата полугласна,
но – че тайната дълбока
ни попречи на урока.
В час учителката пита:
– Де се произвежда тор?
Райна каза й:
– В Обзор!
– За какво предавах днес?
Аз отвърнах:
– За конгрес!

– Де е твоята глава?
А съседът ми:
– В Москва!
– Кой е виждал язовир?
Някой викна:
– Аз, в Сибир!
И изтърсихме накрай,
Че Марица е в Китай.
А учителката? – Тя,
двойчици ни завъртя,
десет двойки-делегати
до бащите ни изпрати.
И за наша скръб безкрайна
двойките не бяха тайна.

ПРЕВОДИ
Американска поезия
Олга Кабрал
ИЗ „ЕМПАЙЪР СТЕЙТ“ *
Аз съм затворник – от плът, кости,
навици и връзка ключове.
Аз съм наемател на раздрани небеса
Аз съм ездач на асансьори,
които ме издигат на сто етажа
до моя стол,
високо горе.
И от върха на тази планина от
алуминий
аз пускам странни птици над града –
стихове, предрешени като птици,
телетайпни гълъби,
същества от болтове и зъбци,
създадени от клавишите
на пишещата ми машина,
чудеса на техниката,
които политат над градските кули.
Идва нов работен ден.
Отново в сивото утро
* Емпайър Стейт – щата Ню Йорк. Емпайър
Стейт Билдинг – един от най-високите небостъргачи в Ню Йорк – 102 етажа.
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пет милиона будилника
приветствуват в хор слънцето,
а Централният съединител на поточния индикатор
завърта Главния лост.
В същия миг фотоелектрическият измервач
върху Дистанционното контролно табло ме
намира,
грабва,
понася,
сортира,
измерва,
стисва,
блъска,
обработва,
наляга,
разлага,
смила,
душесмачква,
за да мога да се влея в изтичащата
сива, безразлична,
тинеста,
първична човешка маса,
която захранва
огромната фабрика за преработка на души
и смазва исполинските й колела.
И дълбоко долу,
в тъмнината на дъното,
на моето подземие,
на собственото ми ложе,
аз съм сдъвкана, изплюта и мигом изстреляна
на разстояние от няколко светлинни години.
Летя над чудовищни куполи,
похлупили всичките пари на земята,
край часовници, отмерващи времето с бесен ритъм,
докато внезапно се озовавам там –
владетел, наследник и роб,
прикован като кол
на висящ сред пространството
стол.
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Феликс Полак
ГОВОРИ ГЕРОЯТ
Аз не исках да замина.
Те ме мобилизираха.
Аз не исках да умирам.
Те казаха, че ме е страх.
Аз се опитах да избягам.
Те ме изправиха пред военния съд.
Аз не стрелях.
Те ме нарекоха подлец.
Дадоха команда за атака.
Един шрапнел разкъса корема ми.
Аз виках от болка.
Те ме отнесоха на безопасно място.
На безопасно място аз умрях.
Те обявиха траурно мълчание.
Зачеркнаха ме от списъците
и поставиха кръст върху гроба ми.
В родния ми град държаха прочувствена реч.
Аз нямах възможност да извикам: „Лъжци!“
Казваха, че съм дал живота си.
Аз се бях мъчил да го запазя.
Казваха, че ще служа за пример.
Аз се бях опитал да избягам.
Казваха, че се гордеят с мен.
Аз се бях срамувал от тях.
Казваха, че майка ми също трябва да се гордее.
Майка ми плачеше.
Аз исках да живея.
Нарекоха ме страхливец.
Умрях като страхливец.
Обявиха ме за герой.
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Владимир Гоев
НУША, 1987 г.
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ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ

75

Години
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Драги Любо,
Честит юбилей!
Ти си тъй млад и толкова талантлив!
Желаем ти здраве и вдъхновение, за
да напишеш още много за звездите,
за пепелта от тях, за Мамаев курган,
за Помпей и за всичко останало в
нашия объркан свят!
Сп. „Понеделник“
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ОСТРОВЪТ
и всичко останало
1.
Всичко, освен смъртта е рисунка –
казваше един велик физик.
Но какво значи „всичко” –
не казваше,
защото беше вече полудял.
Всеки нормален човек,
когато се напие – пее.
А аз
в такива случаи
започвам да рисувам,
да драскам
знаци, образи, загадки
върху салфетки,
върху покривки,
върху ръката си,
върху проклетото Всичко.
Сякаш татуирам
душата на дивак преди двубой...
Ахелой!
Ах, Ахелой!
Така ли са звучали
античните напеви?
Откъм пристанището вият
разгонени сирени –
полудевойки, полуриби, полуптици.
Откъм опасните райони –
линейки,
пожарни,
полиция...
Не се научих да им различавам
гласовете.
А бурята се научи...
да се укрива в блясък на зеници,
да ме примамва в нежното
невежество,
да сипва в питието ми затишие,

след което
да избухва,
да разбива сърцето ми
в остри
скали. И
да ме изхвърля отново,
отново,
отново на Новия Остров.
2.
Елизион!
О, Елизион!
Какво си?
Сън?
Стон?
Или рисунка върху океан?
Ето ме.
Лежа на глобалния бряг.
Повръщам солена стихия.
Изгарям от треска.
И чувам гласа на мама,
която ми чете
„Удивителните
приключения на Робинзон Крузо –
Морякът от Йорк”.
Колко ясно долита звукът
от отвъд!
И ти ли ме чуваш така?
Корабът на нашето предишно
заблуждение
би трябвало да е разбит.
Защо се вижда още,
възседнал рифа,
вързан за седлото,
подобно мъртвия Ел Сид?
Ако не бяхме се уплашили,
ако не бяхме озверели всеки срещу
всеки,
ако не бяхме скочили от борда,
може би щяхме още
да се люлеем над вълните.
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3.
Сега ще плувам сам до този
призрак,
за да спася въже,
платно,
сухар...
Дано намеря брадвата моряшка,
барута, Библията и фенера...
Не! По-добре фенерът
да ме намери –
старият циник,
опушен, но кристален
морион.
Иля,
нали кристалите били
килии за пленено време?
Ще мога ли с такава
въздишка да си светя?
Да си направя календар,
за да се моля
в неделя и в безкрая.
Да си започна дом. Но
не мисля да подреждам този свят.
Пол,
ти предупреждаваше за двете
смъртни опасности –
безредието и реда.
И докато не вярвахме на думите,
какво се сбъдна?
4.
Бял облак с образа на конник беше
спрял
над Рупите.
Сляпата ясновидка
вещаеше:
– Пази се!
Парите сменят своето место.
Не стой на пътя им!
Пази се!
Тази промяна
проверяваше и още проверява
отключването и заключването на
нещата.
Налучква тя световния секрет
от рro до anti.
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Нали сърцето на всемира
пулсирало в два такта?
Нали не съществувал трети път?
А вярващият кораб бе разбит
от третата вълна,
би казал Алвин...
Но мълчи.
Тогава
в най-самотната от всички
тишини
се чува:
– Престани да плуваш до
потъналия кораб
и престани да търсиш тези
сподавени неща.
Океанът на нищото вече отнесе
контекста.
Вече не се забелязва
дори
мачтата на мечтата.
Може би Призракът
някога пак ще изплува от дъното.
Само че ти няма вече да бъдеш
свидетел...
5.
– А ти какво си? –
питам аз. –
Вътрешен глас?
Или машина за въпроси?
– Аз съм паякът Аз.
Нямам нищо против
да ме наричаш Вътрешния паяк.
(Щом в главата ти влизат такива
мухи,
значи може да имаш и паяк.)
Но ако искаш да узнаеш
моето истинско име,
аз съм Творецът.
Аз изтъках този нежен и лепкав
всемир,
който безмилостно те обхваща...
Така ли?
О, така ли!
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Представям си световното
задръстване
от лъскави автоилюзии.
Движението е блокирано.
Само бензинов смог се вие.
Защо ме е помилвала
човешката стихия?
Какъв е смисълът?
В какъв кумир се крие?
– Бъди каквото искаш –
велик шизофреник,
знак,
паяк,
Бог...
Но тук,
на незавършения Остров,
където няма даже ехо,
където
няма кой друг –
ти ще отекваш.
Ти ще ме повтаряш.
Ти ще ме обезобразяваш.
Ти ще ми бъдеш
единственото Ти.
6.
Морският бриз люлее
говорещото паяче.
Говорещо на мен
или на вятъра.
Това е все едно, защото
трима самотници,
събрани
не правят нищо повече от тройна
самота.
Как се наричаше това тризвездие,
родено от бързата кучка? –
Сляпата вяра.
Ослепителната красота.
И мъдростта на Омир...
Какъв триъгълник любовен!
– Приятелю!
О, Приятелю!

Защо се криеш
в удобната неразбираемост на
стиховете?
Днес силата, която формулира
света, не е религията,
нито политиката.
Светци купуват и продават
народни гласове – vox dei.
Човекът, който беше висшата
потребност,
днес е самодоволен потребител.
Приспособява се към себе си.
Клонира се.
Погубва своето природно основание.
И еволюцията свършва
в количествения абсурд.
Смъртта е снесла свойте ядрени
яйца.
И мътни обстоятелства ги мътят.
Часовниците бият, но без вяра.
И календарът вече не е вечен.
7.
Дошли сме от небето
и в небето ще се върнем –
казва душата. –
Това е входът и това е изходът.
Но костите и мускулите, и сърцето
казват друго:
Колко изконно, колко свято е
да ходиш бос по топлата земя!
В старинна италианска вила
срещнах последната Утопия.
Беше спокойна и уверена,
че ще ни донесе след пет
или най-много седем
години формулата на човешкото
безсмъртие.
Добре! –
усмихва се Омар. –
А после?
– А Островът? Новият Остров! –
възбужда се
блаженият Томас, –
намерихте ли го поне
в сибирския архипелаг?

149

КУЛТУРА
8.
Може би!
О, може би!
Над Кучешките острови
вулканът Тейде
може би
е спомен от потъналата
Атлантида.
Вулканът
може би ще ни научи
да мислим не хоризонтално,
а вертикално –
като изкачване по стръмен склон
през зоните на едновременни сезони.
Над летни, огнени и сини папагали
есента е тиха
като признанията на Росалес
за гибелта на Федерико.
А там, горе –
на едновременния връх,
сред сняг и черна вулканична пепел –
там зее кратерът и зрее краят.
Там над реалността се е надвесил
Андре
и онанира.
9.
Откъм пристанището вият
разгонени сирени –
зловещи дъщери на Ахелой.
И както винаги –
те ще ме търсят,
аз ще ги намеря.
Защото ми се пие гибелно.

Любов,
само ти можеш.
Останалото знае.
А ти можеш.
На колко брегове самотен те
сънувах
като спасителна рисунка?
В колко Итаки съм се припознавал
и пак съм продължавал,
стиснал зъби,
за да не кажа:
Стига! Уморих се!
Омръзна ми да съществувам.
Защото
ти не си измислица.
Защото
не ми се иска да изчезна,
преди да съм благодарил
на всяка тайнствена извивка
на шията и на бедрата,
на всяка тръпка
и дори на всяка сянка,
от която си възникнала.
Да ти благодаря
с целувките, които се отдават,
а не с целувките, които те
отнемат.
Да ти благодаря,
защото ти си Островът
и тайната, и смисълът, и всичко.
Ти си единственото нещо, за което
аз бих се съгласил да не изчезвам.
Аз бих сe съгласил...
Аз бих...

Гребците вече са запушили
ушите си със восък
като амфори.
Рисува ми се хоризонт.
Но те не чуват.
И кой ще ме завърже
за счупената мачта на мечтата?
И кой ще ме развърже
след това?
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ЕЛЕНА ДЕНЕВА
СТИХОВЕ
ДЕФИНИЦИЯ НА ЕСЕНТА И ЗИМАТА
Листопадът е само илюзия.
Листопадът не ни се е случвал.
Не листа, чуй – по нас пада музика
и сърцата ни точно улучва.
Не дърветата бавно събличат се,
а сме ние – разхвърляли яркост.
Необичани и необичали,
жадни, боси след лятото жарко.
Непрегръщани и непрегръщали,
ние всъщност творим тази есен.
Капка явна тъга аз преглъщам –
от това, че светът ми е тесен.
От това, че безНЕЖНАТА зима
ще прегризва листата, стеблата ни.
Но повярвай – това, че те имам,
непокълнало пазя в душата си.
Листопадът е само илюзия.
И декември ще бъде такава.
Замълчи. Само някаква музика
още летни надежди ни дава.
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СВЕТЛА СТАЙКОВА
СТИХОВЕ
БЕЗАДРЕСНО (откъси)
І
Светът захлопна порти под носа ми,
затръшна изгрева и слънцето захлипа.
Почти съм слисана: нима разсъмване
бях тръгнала да диря зад стените?
Часовникът премерва относително
на колко пъти зъби съм заскърцала.
Премигва с клепки времето невинно,
кокетничи с една случайна мисъл.
А портата – затворена. И прагът –
издайнически прашен и безименен –
ми дава шепа присмех за награда,
че все пак съм опитала да мина.
...
ІІІ
Рано е, рано е, рано е...
Кътам седефени думи.
Тръгват от мен разстояния.
В джоба ми – есенна шума.
Плисват рояк светлосенки,
жило забиват във здрача.
В призрачното имение
сам е останал пазачът.
С камък се целя в небето –
само на хвърлей и малко.
Кръговата симетрия
е на душата ми шарката.
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